การค้นคว้ าอิสระ
บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่ อการสั่งอาหารออนไลน์

วริษฐา เขียนเอี่ยม
5917102004

การค้นคว้ าอิสระนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
พุทธศักราช 2561

(ข)

บุคคล มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.35 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.32 ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ตามลาดับ และคุณภาพของการให้บริ การที่มีผลต่อ
การสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด คือ ด้านการตอบสนอง
ต่อการใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 รองลงมาคือ ด้านความสามารถของระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.61 ด้านประสิ ทธิ ภาพ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.59 และด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็ จ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
4.58 ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความสาคัญต่อพฤติกรรม
การสั่ ง อาหารทางออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร แตกต่ า งกัน พบว่ า ปั จ จัย
ประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ส่ งผลต่อพฤติกรรมการด้านความถี่ในการใช้บริ การ ช่วงเวลาในการใช้
บริ การ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ และเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ, ด้านอายุ ส่งผลต่อ
พฤติกรรม ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ ช่วงเวลาในการใช้บริ การ จานวนเงินในการใช้บริ การ
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ และเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้
บริ การ, ด้านระดับการศึกษา ส่งผลต่อพฤติกรรม ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ ช่วงเวลาในการ
ใช้บริ การ จานวนเงินในการใช้บริ การ และเครื่ อ งมื อที่มี ผลต่อ การใช้บริ การ และด้านสถานภาพ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการ ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ ช่วงเวลาในการใช้บริ การ จานวนเงินใน
การใช้บริ การ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ และเครื่ องมือที่
มีผลต่อการใช้บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
จานวนเงิน ในการใช้บ ริ การ บุ คคลที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการใช้บ ริ ก าร และเครื่ อ งมื อ ที่ มี ผลต่อ การใช้
บริ การ, ด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ, ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรม ด้านวัต ถุ ป ระสงค์ในการใช้บ ริ ก าร ความถี่ ใ นการใช้บ ริ ก าร
ช่วงเวลาในการใช้บริ การ และบุคคลที่มีอิ ท ธิพ ลในการใช้บริ การ, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรม ด้านความถี่ในการใช้บริ การ ช่วงเวลาในการใช้บริ การ บุคคลที่มีอิทธิพลใน
การใช้บริ การ และเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ, ด้านบุคคล มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ด้านความถี่
ในการใช้บริ การ และบุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ, ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ด้านความถี่ในการใช้บริ การ ช่วงเวลาในการใช้บริ การ จานวนเงินในการใช้บริ การ และบุคคลที่มี
อิ ท ธิ พ ลในการใช้บ ริ ก าร และด้า นการสร้ างและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ

(ค)

พฤติกรรม ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ ช่วงเวลาในการใช้บริ การ และบุคคลที่มีอิทธิพลใน
การใช้บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
คุณภาพของการให้บริ การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า คุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก าร ด้า นประสิ ท ธิ ภ าพ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้านวัตถุประสงค์ใน
การใช้บริ การ ช่วงเวลาในการใช้บริ การ และเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ, ด้านความสามารถ
ของระบบ มี อิ ทธิ พ ลต่ อ พฤติก รรม ด้าน ช่ วงเวลาในการใช้บริ การ บุ คคลที่ มี อิ ทธิ พลในการใช้
บริ ก าร และเครื่ อ งมื อ ที่ มี ผ ลต่ อ การใช้บ ริ ก าร และด้านการท าให้บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ ช่วงเวลาในการใช้บริ การ และบุคคลที่มีอิทธิพลใน
การใช้บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ คุณภาพของการให้บริ การ พฤติกรรมการสัง่
อาหาร

(จ)

กิตติกรรมประกาศ
สารนิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ ผูเ้ ขียนต้องขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุ รัสวดี ราชกุลชัย เป็ น
อย่างสู งที่ท่านได้กรุ ณารับเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์ ช่วยควบคุ ม ช่ วยวางแผนแนวทางให้
คาแนะนา ตลอดจนตรวจและแก้ไขสารนิ พนธ์น้ ี ให้สาเร็ จลุ ล่วงไปได้ดว้ ยดี และขอขอบพระคุ ณ
ผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามจนได้ขอ้ มูลสาหรับงานวิจยั
นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุ รัสวดี ราชกุลชัย ที่กรุ ณาตรวจสอบแก้ไขสาร
นิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความเรี ยบร้อยสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น และขอขอบพระคุณต่อทุกๆ ท่านที่มิได้กล่าวนามมา
ในที่น้ ี ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดีในการเขียนสารนิพนธ์น้ ี
สุ ด ท้ายนี้ หวังว่าสารนิ พ นธ์ฉบับ นี้ คงจะเป็ นแนวทางส าหรับ ผูท้ ี่ สนใจจะศึก ษาวิจ ัยใน
บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ ต่อไป
วริ ษฐา เขียนเอี่ยม
16 กุมภาพันธ์ 2562
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำของปัญหำ
การเปลี่ยนแปลงของวิถีการดาเนินชีวิตในปั จจุบนั และพฤติกรรมการบริ โภคที่ต่างจากใน
อดีตซึ่งจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่ทาให้คุณภาพชีวติ ของผูค้ นดีข้ นึ นั้น ทา
ให้เกิ ดธุ รกิ จ และบริ การใหม่ ๆ มากมายที่มี ส่วนช่ วยให้การซท้อ สิ นค้าหรื อ บริ การต่ างๆ ทาได้
ง่ายดายและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางวิถีการดารงชีวิตของคนในปั จจุบนั ที่ตอ้ ง
แข่งขันกับเวลา หรื อการมีเวลาจากัดในการทาสิ่ งต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง จึงเป็ นโอกาสให้ผูท้ ี่มองเห็น
ช่องทางดังกล่าวคิดค้นสินค้าหรื อบริ การที่สามารถสนองต่อปั ญหาและความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ขึ้น และด้วยการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารและอินเทอร์เน็ต ทาให้กิจกรรมต่างๆ ที่
เคยดาเนิ นแบบเดิมในอดีต เข้ามาสู่ กิจกรรมที่สามารถทาได้ออนไลน์แทบเกือบทุกสิ่ งอย่าง ซึ่ งเป็ น
การทลายข้อจากัดในการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การในอดีตที่มีช่วงเวลาในการดาเนิ นกิ จกรรม
เหล่ านั่นได้เฉพาะเวลาท าการของธุ รกิ จ แต่ในปั จจุบ ัน หลายๆ กิ จกรรมทางธุ รกิ จนั้นสามารถ
ให้บริ การแบบออนไลน์ที่ผูบ้ ริ โภคสามารถดาเนิ นการได้ดว้ ยตนเอง และให้บริ การได้ตลอด 24
ชั่วโมง นับว่าเป็ นโอกาสให้เกิ ด ธุ รกิ จ ต่อ เนื่ อ งตามมาหหลากหลายรู ปแบบจากการพัฒนาของ
เทคโนโลยีเหล่านี้
ผลส ารวจพฤติก รรมผู ใ้ ช้อ ิน เทอร์เ น็ต ในปี 2560 ของ ETDA จากผลการส ารวจ
พบว่า Gen Y เป็ นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันสู งสุ ด โดยในช่วงวันทางานหรื อ วันเรี ยนหนังสื อ
ใช้เฉลี่ยที่ 7.12 ชัว่ โมง/วัน และมากถึง 7.36 ชัว่ โมง/วันในช่วงวันหยุด ขณะที่ Gen X และ Gen Z
ใช้อิน เทอร์เ น็ต ในวัน ทางานและวัน เรี ย นหนัง สื อ โดยเฉลี่ย เท่า กัน ที่ 5.48 ชัว่ โมง/วัน แต่ใ น
วันหยุด Gen Z กลับใช้เพิ่มขึ้นเป็ น 7.12 ชัว่ โมง/วัน สวนทางกับ Gen X ที่ใช้ลดลงที่ 5.18 ชัว่ โมง/
วัน โดยกลุ่ม Baby Boomer ใช้ 4.54 ชัว่ โมง/วัน ในวันทางาน และ 4.12 ชัว่ โมง/วัน ในวันหยุด
นอกจากนี้ ยังพบว่า ร้อยละ 61.1 จากผูต้ อบใช้อินเทอร์เน็ตเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน เฉลี่ย 3.06 ชัว่ โมง/
วัน ส่ วนกิจกรรมที่นิยมทาเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การใช้โซเชียลมีเดีย
(ร้อยละ 86.9) การค้นหาข้อมูล (ร้อยละ 86.5) การรับส่ งอีเมล (ร้อยละ 70.5) การดูทีวีและฟั งเพลง
ออนไลน์ (ร้อยละ 60.7) และการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ (ร้อยละ 50.8) สาหรับสิ นค้าและบริ การที่คน
ไทยนิ ยมซื้ อออนไลน์มากที่สุด ประกอบด้วย สิ นค้าแฟชัน่ และเครื่ องแต่งกาย (ร้อยละ 44), สิ นค้า
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ด้านสุ ภาพและความงาม (ร้อยละ 33.7), อุปกรณ์ไอที (ร้อ ยละ 26.5), เครื่ อ งใช้ภายในบ้าน (ร้อ ย
ละ 19.5), บริ ก ารสั่งอาหารออนไลน์ (ร้อ ยละ 18.7), บริ ก ารเกี่ย วกับการเดินทางและท่อ งเที่ยว
(17.9%) เป็ นต้น จะเห็นได้ว่าการใช้บริ การสั่งอาหารออนไลน์น้ นั มีสัดส่ วนถึงร้อยละ 18.7 แสดงว่า
การใช้งานในด้านนี้ของคนรุ่ นใหม่น้ นั อยูใ่ นระดับที่ดีและคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นในอนาคต
การดาเนิ นชีวิตประจาวันของผูบ้ ริ โภคทุกคนต้องมีการบริ โภคอาหารซึ่ งเป็ นหนึ่ งปั จจัย 4
ปั จจัยพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน แต่เนื่องด้วยข้อจากัดด้านเวลาและการเดินทางทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความ
ต้องการบริ การสั่งอาหารเพื่อรับประทานที่บา้ นหรื อที่ทางาน จากเดิมที่การสั่งอาหารนั้นจะสั่งด้วย
การใช้โทรศัพท์ในการสัง่ และพัฒนามาสู่การสัง่ ผ่านเว็ปไซด์ของร้าน ซึ่งทาให้มีแต่ผใู ้ ห้บริ การราย
ใหญ่ ที่ มี ส าขาของร้ า นจ านวนมากที่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารในช่ อ งทางนี้ ได้ แต่ เ มื่ อ มี ก ารพัฒ นา
แอพพลิเคชัน่ และโอกาสทางธุรกิจที่เอื้ออานวยมากขึ้นในปั จจุบนั ทาให้มีผูใ้ ห้บริ การที่ไม่ไ ด้เป็ น
เจ้าของร้านอาหารเอง แต่มีความสามารถในการให้บริ การจัดซื้ อและจัดส่ งได้พฒั นาบริ การการสัง่
อาหารที่สามารถสัง่ อาหารแม่แต่ร้านอาหารทัว่ ไปตามตรอกซอกที่ข้ ึนชื่อเพือ่ ให้บริ การแก่ลูกค้าที่มี
พฤติกรรมการใช้งานออนไลน์มากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อการมีเวลาอย่างจากัดแต่ในขณะที่
การใช้เวลาในการเดิ นทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะในกรุ งเทพมหานครนั้น ใช้เวลาในการ
เดิ น ทางนาน ท าให้ก ารให้บ ริ ก ารสั่ง อาหารผ่า นทางออนไลน์ มี ก ารเติ บ โตอย่า งต่ อ เนื่ อ งตาม
พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ
โดยมีขอ้ มูลที่บ่งชี้ถึงการเติบโตของบริ การสัง่ อาหารผ่านช่องทางออนไลน์ จากศูนย์บริ การ
สั่ง อาหารออนไลน์ ร ะดับโลกอย่า งเช่ น ฟู้ ด ส์ แ พนด้า ที่ มี ส าขาประเทศไทย ได้เ ปิ ดเผยข้อ มู ล
พฤติกรรมและทัศนคติในการสั่งอาหารออนไลน์ของลูกค้าชาวไทยไว้ว่า นับตั้งแต่เปิ ดบริ การมา
เป็ นเวลา 2 ปี จากข้อมูลเชิงสถิติพบว่า ปั จจัยสาคัญที่สนับสนุนการสั่งอาหารออนไลน์ของคนไทย
ได้แก่ ร้อยละ 41 เป็ นเรื่ องของคุณภาพของอาหาร ร้อยละ 26 คือ ความเร็วในการจัดส่ ง และร้อยละ
18 คื อ โปรโมชั่น จากเดิ ม ที่ เ ชื่ อ ว่าคนสนใจสั่ง อาหารผ่า นช่ อ งทางออนไลน์ เ พราะโปรโมชั่น
ในขณะที่กลุ่มอายุลูกค้าอันดับแรกคือ กลุ่มอายุ 25-34 ปี มีสดั ส่วนถึงร้อยละ 46 รองลงมา คือ กลุ่ม
อายุ 18-25 ปี ในสัดส่ วนร้อยละ 31 ซึ่ งเป็ นกลุ่มอายุที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสั่งอาหารที่
เป็ นการสัง่ ผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือถึงร้อยละ 55 แสดงให้เห็นว่าเป็ นกลุ่มคนที่อายุน้อย
สนใจเทคโนโลยี และใช้โทรศัพท์มือถือ โดยลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานครร้อยละ 50 เป็ นคนไทย
ร้อยละ 45 เป็ นชาวต่างชาติ และอีกร้อยละ 5 เป็ นชาวญี่ปุ่น ส่ วนในจังหวัดเชียงใหม่เป็ นคนไทยถึง
ร้อยละ 70 สาหรับพัทยาซึ่ งเพิ่งเปิ ดบริ การเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมา ลูกค้าชาวต่างชาติ (ไม่รวมรัสเซีย)
ร้อยละ 55 ชาวรัสเซี ยมากถึงร้อยละ 20 ขณะที่ชาวไทยร้อยละ 25 ทาให้ตอ้ งเพิ่มเมนู ภาษารัสเซี ย
เพือ่ รองรับลูกค้ากลุ่มนี้ สาหรับอาหารไทยเป็ นอาหารยอดนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แสดงให้
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เห็นแนวโน้มที่กาลังเปลี่ยนแปลง จากเชื่อว่าอาหารที่สงั่ ไปรับประทานที่บา้ นจะเป็ นอาหารต่างชาติ
ขณะที่พฤติกรรมการจ่ายเงินนั้น ส่ วนใหญ่แล้วยังนิ ยมจ่ายเป็ นเงินสด หลังจากได้รับอาหาร ใน
กรุ งเทพสู งถึงร้อยละ 86 และเชียงใหม่ร้อยละ 76 ขณะที่มูลค่าเฉลี่ยในการสั่งอาหารต่อการสัง่ หนึ่ง
ครั้ง กรุ งเทพตกครั้งละ 700 บาท เชียงใหม่ 450 บาท และพัทยา 550 บาท ซึ่งเห็นได้ชดั ว่าไม่ได้เป็ น
การสั่งซื้ อ เพื่อ กิ นคนเดี ย ว แต่อ าจเป็ นการรับประทานร่ วมกับ ครอบครัว หรื อ เพื่อ นฝูง ซึ่ งเป็ น
รู ปแบบเดียวกับการไปร้านอาหาร เพียงแต่สงั่ มากินในบ้าน
1.2 ควำมสำคัญของปัญหำ
การเติบโตด้านการใช้บริ การสั่งอาหารออนไลน์ในปั จจุบนั นั้น ทาให้การแข่งขันด้านการ
ให้บริ การในช่องทางนี้ ของผูใ้ ห้บริ การทั้งที่มีหน้าร้านเป็ นของตัวเอง หรื อเป็ นเพียงแค่แพลตฟอร์ม
การให้บริ การที่อาศัยการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับร้านค้าร้านอาหารต่างๆ มีการแข่งขันที่เข้มข้น
มากยิ่งขึ้นเพื่อ แย่งชิ งส่ วนแบ่งทางการตลาด ซึ่ งต้อ งอาศัยการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและ
คุณภาพการให้บริ การที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด รวมถึงการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สามารถใช้งานและตอบสนองการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคได้อ ย่างราบรื่ น
รวดเร็ ว และมี ความถูกต้องแม่นยาในการสั่งซื้ อสิ นค้าและการจัดส่ งที่ตรงต่อเวลาที่สามารถรักษา
คุณภาพและรสชาติของอาหารได้เป็ นอย่างดี เพื่อความสดใหม่ และความสะอาดปลอดภัยในการ
บริ โ ภค ดัง นั้น จึ ง เป็ นโจทย์ใ หญ่ อ ย่างหนึ่ งที่ผูใ้ ห้บ ริ ก ารสั่ง อาหารออนไลน์ต ้อ งน าข้อ มู ล ด้าน
พฤติกรรมการสัง่ ซื้ ออาหาร ความต้องการของลูกค้า และการตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้น
มากาหนดเป็ นกลยุทธ์ และสิ่งสาคัญที่ขาดไม่ได้คือ การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การให้ดียงิ่ ขึ้นอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง เพื่อ สร้างความภักดี ของลู กค้าในการใช้บริ การและรักษาส่ วนแบ่งทางการตลาดให้ได้
สามารถแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
การแข่งทางธุ รกิ จโดยเฉพาะธุ รกิ จบริ การนั้นพฤติกรรมของลู กค้ามี ความสาคัญอย่างมี
นัยสาคัญต่อยอดขายของธุรกิจบริ การ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคยังส่ งผล
ต่อ การเปลี่ยนแปลงการใช้บริ การในอนาคตได้ ดังนั้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจึงมี
ประโยชน์ต่อ ธุ รกิ จในแง่ของการใช้เป็ นแนวทางในการปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และเฝ้า
ติดตามการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ ยนแปลงไป เพื่อ
เป็ นการประเมินโอกาสทางการตลาดใหม่ ทาให้การแบ่งหรื อ เลือกส่ วนตลาดได้อย่างเหมาะสม
ยิง่ ขึ้น ทาให้การจัดช่องทางการจัดจาหน่ ายสาหรับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โ ภค
และจากการค้นคว้าวิจยั ในอดีตเกี่ ยวกับพฤติกรรมการสั่งซื้ ออาหารผ่านช่อ งทางออนไลน์น้ ันมี ผู ้
ศึกษาไว้ ดังนี้ ขวัญพงศ์ พันธ์เจริ ญวรกุล (2559) ได้ศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
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ผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติในกรุ งเทพมหานคร พบว่า
โดยผูว้ จิ ยั ใช้ตวั แปรในการศึกษาคือ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริ มการตลาด ปั จจัยการใช้เทคโนโลยี และปั จจัย
การใช้แรงจูงใจ เป็ นตัวแปรอิ สระที่มี อิ ทธิ พลต่อความพึงความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้
บริ การร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสัง่ อาหารอัตโนมัติในกรุ งเทพมหานครฯ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด (4P) ปั จจัยการใช้เทคโนโลยี และปั จจัยการใช้แรงจูงใจมี อิทธิ พลต่อ
ความพึงความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งจากงานวิจยั ข้างต้น
เน้นการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคเป็ นสาคัญ ในขณะที่ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคนั้น
สามารถสะท้อนให้เห็นได้ในรู ปแบบของพฤติกรรมการใช้บริ การ หากผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจ
ในบริ การมากย่อมจะมีพฤติกรรมการใช้บริ การที่บ่อยครั้ง และใช้งานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผูว้ จิ ยั เห็นว่า
พฤติกรรมการใช้บริ การเป็ นตัวแปรที่น่าสนใจศึกษาเนื่ อ งจากเป็ นตัวแปรที่มีความสาคัญต่อ การ
แข่งขันของธุรกิจ แต่งานวิจยั ในอดีตส่ วนใหญ่แล้วไม่ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริ การ และอีก
หนึ่ งผลการศึกษาของ สุ ดารัตน์ สิ ริมหาวงศ์ (2560) ได้ศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสั่ง ซื้ อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE MAN เขตพระโขนง ในกรุ งเทพมหานคร โดยมีตวั แปรอิสระที่ใช้
ในการศึกษา คือ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ
ด้านส่ งเสริ มการขาย และปั จจัยด้านการยอมรับทางเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการยอมรับเทคโนโลยี
ด้านความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ และด้านการให้บริ การส่วนบุคคล ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านการยอมรับทางเทคโนโลยี มีผลต่อการการตัดสินใจสัง่ ซื้ อ
อาหารออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE MAN จะเห็นได้ว่าการใช้บริ การสั่งอาหารออนไลน์น้ ัน
เป็ นการแสดงถึงพฤติกรรมการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการใช้บริ การ
ทั้งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยทางด้านเทคโนโลยี เป็ นต้น ผูว้ ิจยั จึงเห็นถึงความสาคัญ
ของพฤติกรรมการใช้บริ การสัง่ อาหารออนไลน์ที่กาลังได้รับความนิยมเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นจากข้อ มูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้สนใจศึกษา
“บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์” โดยการศึกษา
ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั พิจารณาใช้แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ และคุณภาพ
การให้บริ การ มาเป็ นตัวแปรในการศึกษา ซึ่งการให้บริ การสัง่ อาหารผ่านทางออนไลน์น้ นั เป็ นธุรกิจ
ในลักษณะของธุรกิจบริ การจึงควรใช้ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) เป็ นตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การและเนื่องจากการให้บริ การจะประสบความสาเร็ จได้หรื อไม่น้ นั
ก็ข้ นึ อยูก่ บั คุณภาพการให้บริ การ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงใช้ตวั แปรดังกล่าวข้างต้นมากาหนดเป็ นตัวแปรใน
การศึกษาในครั้งนี้
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1.3 กรอบแนวควำมคิด
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพสมรส
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคคล
6. ด้านกระบวนการ
7. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ
(MarGrath,1986; Kotler,2006)

พฤติกรรมการสั่ งอาหาร
ทางออนไลน์
(ศุภร เสรี รัตน์. 2550)

คุณภาพของการให้ บริการ
1. ด้านประสิทธิภาพ
2. ด้านความสามารถของระบบ
3. ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็จ
4. ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ
(ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต, 2554)
ภำพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
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1.4 ตัวแปรที่ใช้ ในกำรศึกษำ
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพสมรส
1.4 ระดับการศึกษา
1.5 อาชีพ
1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์
2.2 ด้านราคา
2.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
2.4 ด้านการส่งเสริ มการตลาด
2.5 ด้านบุคคล
2.6 ด้านกระบวนการ
2.7 ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
3. คุณภาพของการให้บริ การ
3.1 ด้านประสิทธิภาพ
3.2 ด้านความสามารถของระบบ
3.3 ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็ จ
3.4 ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์
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1.5 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
การศึ ก ษา “บทบาทของเทคโนโลยีแ ละกระบวนการต่ อ พฤติก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์” มีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1.5.1 เพื่อ ศึกษาปั จจัย ส่ ว นบุคคลของผูบ้ ริ โ ภคที่ ส่ง ผลต่อ พฤติก รรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.5.2 เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.5.3 เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมการสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.5.4 เพือ่ ศึกษาคุณภาพของการให้บริ การที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.6 สมมติฐำนกำรศึกษำ
สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติ ฐ านที่ 3 คุ ณ ภาพของการให้บ ริ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.7 ขอบเขตของกำรศึกษำ
ขอบเขตเนื้อหำ
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) ที่ใช้แบบสอบถามปลายปิ ด
(Closed – End Questionnaire) ที่ประกอบด้วย ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การ คุณภาพของการให้บริ การ ที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
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ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตด้ านพื้นที่
พื้นที่ในการวิจยั คือ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ระยะเวลาในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และ
สรุ ปผลการศึกษาระหว่างเดือน มีนาคม ถึง มิถุนายน 2561
1.8 ประโยชน์ ที่ควำดว่ ำจะได้ รับ
1.7.1 ท าให้ ท ราบถึ ง พฤติ ก รรมการสั่ ง อาหารทางออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
1.7.2 ทาให้ทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
สัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.7.3 ทาให้ทราบถึงปั จจัยด้านคุณภาพของการให้บริ การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.7.4 สามารถนาผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และ
ปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การมากยิง่ ขึ้น
1.9 นิยำมศัพท์
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง ผูใ้ ช้บริ การสัง่ อาหารทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
การสัง่ อาหารออนไลน์ หมายถึง การสัง่ อาหารทางออนไลน์ เช่น เว็บไซด์ แอพพลิเคชัน่ ฯ
เป็ นต้น
เพศ หมายถึง เพศของผูใ้ ช้บริ การสัง่ อาหารทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
อายุ หมายถึง ช่วงอายุของผูใ้ ช้บริ การสัง่ อาหารทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สถานภาพสมรส หมายถึ ง สถานะของผู ้ใ ช้ บ ริ การสั่ ง อาหารทางออนไลน์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร
ระดับ การศึ ก ษา หมายถึ ง การศึ ก ษาของผู ้ใ ช้บ ริ ก ารสั่ ง อาหารทางออนไลน์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร
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อาชีพ หมายถึง อาชีพของผูใ้ ช้บริ การสัง่ อาหารทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน หมายถึง รายได้ต่างๆ ของผูใ้ ช้บริ การสั่งอาหารทางออนไลน์ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ หมายถึง ปั จจัยทางด้านการตลาดในการให้บริ การ
อันประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ผลิ ตภัณฑ์ หมายถึ ง ประเภทอาหารต่างๆ ที่ผูใ้ ห้บริ การให้ลู กค้าสามารถสั่งซื้ อ ได้ผ่า น
ช่องทางที่ผใู ้ ห้บริ การกาหนด
ราคา หมายถึง ค่าอาหาร ค่าบริ การในการจัดส่ งอาหารให้แก่ผใู ้ ช้บริ การตามเงื่อนไข และ
เกณฑ์ราคาที่ทางผูใ้ ห้บริ การกาหนด
ช่ อ งทางการจัดจาหน่ าย หมายถึ ง ช่ อ งทางที่ผูใ้ ห้บริ การกาหนดให้ลู กค้าสามารถสั่งซื้ อ
อาหารได้
การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การให้ส่วนลด การแถม
สินค้า หรื ออื่นใดที่นอกเหนือจากการให้บริ การปกติ
บุคคล หมายถึง พนักงานของผูใ้ ห้บริ การในการสัง่ อาหารทางออนไลน์
กระบวนการ หมายถึง กระบวนการต่างๆ ในการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูใ้ ห้บริ การ
การสร้ า งและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ หมายถึ ง รู ป แบบ หน้ า ตาของเว็บ ไซด์
แอพพลิเคชัน่ สัง่ อาหารของผูใ้ ห้บริ การ
คุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก าร หมายถึ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารในด้า น
ประสิ ทธิภาพ ด้านความสามารถของระบบ ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็ จ และด้านการตอบสนอง
ต่อการใช้บริ การ
ประสิทธิภาพ หมายถึง ประสิทธิภาพของระบบการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูใ้ ห้บริ การ
ความสามารถของระบบ หมายถึง ความสามารถของระบบการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของ
ผูใ้ ห้บริ การ
การทาให้บรรลุผลสาเร็ จ หมายถึง การทาให้บรรลุผลสาเร็ จในการสั่งซื้ ออาหารของระบบ
การสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูใ้ ห้บริ การ
การตอบสนองต่อการใช้บริ การ หมายถึง การตอบสนองต่อการใช้บริ การของระบบการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ของผูใ้ ห้บริ การ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง “บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ ” ผูว้ ิจ ัย ได้ศึ ก ษาค้น คว้า แนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่อ น ามา
ประกอบการนาเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ที่
ได้กาหนดไว้ โดยแบ่งหัวข้อออกเป็ น 4 ส่วน
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การ
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
สาหรับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior defined) ได้มี
การให้ความหมายไว้หลากหลาย ที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา ซึ่ง
การบริ โภคและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่ งสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งกระบวนการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้น ทั้ง
ก่ อ นและหลังการกระทาดังกล่ าวด้วย (Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard.
1990, น. 3 อ้างอิงใน ศุภร เสรี รัตน์. 2550, น.5)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออกในการแสวงหาสาหรับการซื้ อ
การใช้ การประเมิ นและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่ งสิ นค้าและบริ การที่ เขาคาดหวัง ว่า จะทาให้ค วาม
ต้องการของเขาได้รับความพอใจ (Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. 1991, น.5 อ้างอิงใน
ศุภร เสรี รัตน์. 2550, น.5)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาของบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้
ได้มา และการใช้ซ่ ึงสินค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายความรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่ งมีมาอยูก่ ่อน
แล้ว และเป็ นสิ่ งที่มีส่วนในการกาหนดให้เกิดการกระทาดังกล่าว (ธงชัย สันติวงษ์. 2535 อ้างถึงใน
ชัยณรงค์ ทรายค า. 2552, น.8)
จากความหมายต่างๆ ข้างต้นที่กล่าวมาสามารถสรุ ปได้ว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนั้น หมายถึง
การกระทาต่างๆ ของบุคคลที่แสดงออกมาในการแสวงหาซื้ อ สิ นค้าและบริ การที่คาดหวังว่าจะ
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สามารถตอบสนองความต้องการของตนและความพึงพอใจของตนเองภายใต้กระบวนการตัดสิ นใจ
ที่มีมาก่อนการซื้อ
ทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior theory) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้
เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์โดยมี จุดเริ่ มต้นจากการเกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ที่ทาให้เกิดความ
ต้องการ สิ่ งกระตุน้ ที่ผ่านเข้ามาทางความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภคเปรี ยบเสมือนกล่องดา (Buyer’s
Black Box) ซึ่ งผูผ้ ลิ ตหรื อ ผูข้ ายไม่ สามารถคาดคะเนได้ ความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โ ภคจะได้รั บ
อิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผูซ้ ้ือ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสินใจของผูซ้ ้ือ จุดเริ่ มต้นอยูท่ ี่มี
สิ่งมากระตุน้ ทาให้เกิดความต้องการก่อน แล้วทาให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase Decision)
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2538 อ้างถึงใน ชัยณรงค์ ทรายคา, 2552 หน้า 8)
วรรณศิ ริ ปานโกศล (2542:8-9) กล่ า วว่า แนวความคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกับ พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภคได้จาแนกออกเป็ น ดังนี้
1. แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Analyze Consumer Behavior) เป็ นการค้นหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อหรื อการใช้ของผูบ้ ริ โภคเพือ่ ทราบถึงลักษณะความต้องการ และพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้ าหมายซึ่ งจะมีคาถามที่จะช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่ ง
จากคาตอบของคาถามเหล่านี้จะทาให้ได้ทราบความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม คาถาม
เหล่านี้ ประกอบด้วย
1.1 ใครอยู่ในเป้ าหมายผูซ้ ้ื อ รถยนต์คือใคร มี รายได้ระดับเท่าใด ประกอบอาชีพ
งบประมาณในการซื้อรถยนต์เป็ นอย่างไร
1.2 ผูบ้ ริ โภคซื้ออะไร กลุ่มเป้าหมายซื้อยีห่ อ้ ใด
1.3 ท าไมผูบ้ ริ โ ภคจึ ง ซื้ อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการซื้ อ รถยนต์มี ปั จ จัย อะไรที่ ท าให้
กลุ่ ม เป้ าหมายตัดสิ นใจเลือกซื้ อสนองความต้องการทางด้านใด ปั จจัยภายใน ภายนอกและปั จ จัย
เฉพาะบุคคลที่มีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
1.4 ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อ ใครมีบทบาทหรื อมีอิทธิพลในการตัดสิ นใจ
ซื้อของกลุ่มเป้าหมาย ตนเอง ญาติพนี่ อ้ ง หรื อบุคคลในครอบครัว ที่มีผลในการเลือกซื้อรถยนต์
1.5 ผูบ้ ริ โภคมีโอกาสในการซื้อบ้านเมื่อใด
1.6 ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ไหน แหล่งหรื อช่องทางที่ผบู ้ ริ โภคไปซื้อในที่น้ ีจะหมายถึง ทาเล
ที่ต้ งั ความสะดวกในการอานวยความสะดวกของการซื้ อ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของแต่ละหน่วยงาน
นั้น ๆ ที่ จ ัด ในสิ่ ง ที่ ส ามารถสนองความต้อ งการของกลุ่ ม เป้ าหมายได้ การวิเ คราะห์ พ ฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค
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การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการศึกษาวิธีการที่ผูพ้ กั อาศัยในอพาร์ทเม้นท์ในเขต
บางกะปิ กรุ งเทพมหานคร แต่ละบุคคลทาการตัดสิ นใจที่จะใช้ทรัพยากรในการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ซึ่ งนักการตลาดต้องศึกษาว่าการบริ การของเครื่ องจาหน่ ายน้ าดื่มแบบหยอดเหรี ยญนี้ ใครคือลู กค้า
(Who) ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ออะไร (What) ทาไมจึงซื้อ (Why) ซื้อได้อย่างไร (How) ซื้อเมื่อไร (When)
ซื้ อที่ ไหน (Where) และซื้ อบ่อยเพียงไร (How often) การใช้คาถาม Who What Why When Where
How และ How often จะทาให้สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้ง่าย และคาตอบที่ได้น้ นั
จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อนักการตลาดในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Market Strategy) ที่มี
ประสิ ทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากที่ สุด (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ,
2539:109)
1. ใครคื อ ผูซ้ ้ื อ สิ น ค้า (Who) ค าตอบที่ ไ ด้จ ะท าให้ท ราบถึ ง ลัก ษณะของกลุ่ ม เป้ า หมาย
ทางด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ เป็ นต้น
2. ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ออะไร (What) คาตอบที่ได้จะทาให้ทราบถึงสิ่งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้อ
3. ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้อ (Why) คาตอบที่ได้จะทาให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
เครื่ องจาหน่ ายน้ าดื่ มแบบหยอดเหรี ยญ ผูบ้ ริ โภคซื้ อ สิ นค้าเพื่อ ตอบสนองความต้องการทางด้าน
ร่ างกาย และจิตวิทยา
4. ผูบ้ ริ โภคซื้ อได้อย่างไร (How) คาตอบที่ได้จะทาให้ทราบถึงขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ ง
ประกอบด้วย
4.1 การรับรู ้ปัญหาหรื อความต้องการ คือ ความต้องการซื้อสินค้า
4.2 การค้นหาข้อมูล คือ ความต้องการหรื อรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ
สินค้า
4.3 การประเมินทางเลือก คือ การเลือกที่จะซื้อสินค้าอะไรจากใคร
4.4 การตัดสิ นใจซื้ อ เป็ นขั้นตอนที่ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ชอบมาก
ที่สุด
4.5 ความรู ้สึกภายหลังการตัดสิ นใจซื้ อ คือ ความรู ้สึกภายหลังการการซื้ อ และใช้
สินค้าแล้ว
5. ผูบ้ ริ โภคซื้อเมื่อไร (When) คาตอบที่ได้จะทาให้ทราบถึงโอกาสในการซื้อ
6. ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ไหน (Where) คาตอบที่ได้จะทาให้ทราบถึงแหล่งที่ผบู ้ ริ โภคไปทา
การซื้อ
7. ผูบ้ ริ โภคซื้ อ บ่อ ยเพียงไร (How often) คาตอบที่ได้จะทาให้ทราบถึ งความถี่ใน
การซื้อ
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จากแนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าวข้างต้นสรุ ปได้วา่ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการศึกษา
ถึงปั จจัยที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคโดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ซึ่งในการวิจยั
ในครั้งนี้ เลือกใช้แนวคิดและทฤษฎีแบบจาลองของคอตเลอร์และอาร์มสตรอง ประกอบด้วยคาถาม
ที่ใช้เพือ่ ค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคคือ วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ ความถี่ในการใช้บริ การ
ช่วงเวลาในการใช้บริ การ จานวนเงินในการใช้บริ การ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ บุคคลที่มี
อิทธิพลในการใช้บริ การ และเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ส่ วนประสมทางการตลาด เป็ นแนวคิดที่สาคัญอย่างหนึ่ งทางการตลาดเพราะการบริ หาร
การตลาดเพื่อ สร้างความพึงพอใจให้กับลู กค้า นักการตลาดจะใช้ส่วนประสมทางการตลาดเป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาให้สอดคล้องกับตลาดเป้ าหมาย จากการศึกษาค้นคว้าได้มีนักวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของการตลาดไว้ ดังนี้
คอตเลอร์ Kotler, 2003: 11 (อ้ า งถึ ง ใน สื บ ชั ย อั น ทะไชย 2552: 2) กล่ า วว่ า คุ ณ ค่ า
ประกอบด้ว ย 3 ส่ ว นคื อ คุ ณ ภาพ การบริ ก ารและต้น ทุ น คุ ณ ค่ า เป็ นการเปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
ผลประโยชน์สิ่งที่ได้รับ (Benefits) และสิ่ งที่เสี ยไป (Costs) ซึ่ งลูกค้าบางคนเลือกซื้ อสิ นค้าเพราะ
คุ ณภาพดี บางคนเลื อ กเพราะราคาสมเหตุ สมผล บางคนซื้ อ สิ นค้าโดยการเปรี ย บเทีย บระหว่า ง
คุณภาพสินค้า และราคาสินค้า ซึ่งเขียนเป็ นอัตราส่ วนคือ Value = Benefit / Cost สามารถเพิม่ คุณค่า
ได้โดยการเพิม่ ผลประโยชน์ หรื อ ลดต้นทุน หรื อทาทั้งสองอย่างพร้อมกัน
สมาคมการตลาดแห่ งสหรัฐฯได้ให้ความหมาย “การตลาด” (Marketing) คือ กระบวนการ
วางแผน และปฏิบตั ิแนวคิด ราคา การส่ งเสริ ม และการจัดจาหน่ าย ความคิด สิ นค้าและบริ การเพือ่
พัฒนาการแลกเปลี่ยนซึ่งความพึงพอใจให้กบั จุดประสงค์ของผูบ้ ริ โภคและผูผ้ ลิต (อ้างถึงใน สืบชัย
อัน ทะไชย 2552: 3)
แลมป์ แฮร์ และ แมคาเนียล (Lamb, Hair and McDanial 2000: 44, อ้างถึงในพิบูล ทีปะปาล
2545: 42) ได้ใ ห้ค วามหมายไว้ว่า ส่ ว นประสมทางการตลาด หมายถึ ง การน ากลยุท ธ์เ กี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ การจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด และการกาหนดราคา มาประสมกันเป็ นหนึ่ งเดียว
จัดทาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกับตลาดเป้ าหมาย และทาให้เกิดความพึง
พอใจซึ่งกันและกันสองฝ่ าย
Murphy, 2002 (อ้างถึงในสื บชัย อันทะไชย 2552: 18) องค์ประกอบของการตลาด สาหรับ
ห่ วงโซ่ คุณค่ามี 4 ประการคือ ถู กตัว (Addressability) เป็ นการเข้าถึงตัวลู กค้าแบบใกล้ชิดลูกค้า รู ้
ความต้องการเฉพาะลูกค้า ถูกสตางค์ (Affordability) เป็ นการประหยัดทั้งการเข้าหาลูกค้า และสร้าง
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คุณค่าให้ลูกค้า ถูกตาม (กาลเทศะ) (Accessibility) ลูกค้าจะสามารถซื้ อผลิตภัณฑ์ ได้ทุกที่ และทุก
เวลาที่ตอ้ งการ และถูกต้อง (Accountability) กิจกรรมการตลาดทุกกิจกรรมต้องสามารถ ตรวจสอบ
วัดผลได้ การสื่อสารกับลูกค้าเป็ นแบบสองทาง
วีลี น และ ฮัน เกอร์ (Wheelen L. Thomas and Hunger J David, 2012: 199) กล่ า วว่า ส่ ว น
ประสมทางการตลาด หมายถึง การรวมกันโดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัวแปรที่สาคัญภายใต้การควบคุมของ
องค์กรที่สามารถใช้ในการทาให้เกิดความความต้องการ (Demand) และได้รับประโยชน์จากการ
แข่งขัน (Competitive advantage) ตัวแปรเหล่านี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product), ช่องทาง (Place), ส่ วน
ส่งเสริ มการตลาด (Promotion) และราคา (Price) โดยตัวแปรเหล่านี้จะมีองค์ประกอบย่อยที่ สามารถ
นามาวิเคราะห์เพือ่ ปรับให้เหมาะสมกับความสามารถขององค์กร
ส าหรั บ ธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมบริ การ (Service Industry) มี ค วามแตกต่ า งจากธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคทัว่ ไป เพราะมีท้ งั ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องได้ (Tangible Product)
และผลิ ตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible Product) เป็ นสิ นค้าและบริ การที่นาเสนอต่อ ลูกค้าหรื อ
ตลาด กลยุทธ์การตลาดที่น ามาใช้กับธุ รกิ จ การบริ ก ารจ าเป็ นที่ จะต้อ งจัดให้มี ส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ แ ตกต่ า งจากการตลาดโดยทั่ว ไป โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารต้อ นรั บ ขับ สู ้
(Hospitality) เป็ นหัวใจหลักในการทาธุรกิจ
ส่ วนประสมการตลาดบริ การ หมายถึ ง การจัดกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้อ งกับการนาเสนอสิ่ งซึ่ ง
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยทาให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และอยู่
รอดได้ อาจรวมถึงสามารถขยายขนาดกิจการได้ในอนาคต คอตเลอร์ (Kotler, 2003, p.449 อ้างถึงใน
ธีราภัส อ่วมอิ่มคา, 2551 หน้า 9) ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพือ่ สนองความต้องการของลูกค้า
ให้พึงพอใจผลิ ตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตน หรื อ ไม่ มี ตวั ตนก็ได้ ผลิ ตภัณฑ์จึงประกอบด้วย
สิ นค้า บริ การ ความคิด สถานที่ องค์กรหรื อบุคคล ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีค่า
(Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นมาถัด
จาก Product ราคาเป็ นต้น ทุ น (Cost) ของลู ก ค้า ผูบ้ ริ โ ภคจะเปรี ย บเที ย บระหว่า งคุ ณ ค่า (Value)
ผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาเขาก็จะตัดสินใจซื้อ
3. การจัดจาหน่ าย (Place หรื อ Distribution) ช่องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึง ช่องทาง ใน
การทาให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและเลือกใช้บริ การได้ ซึ่ งมักจะทาโดยผ่านตัวกลางต่างๆ ที่มีอยูใ่ น
ตลาด เช่น บริ ษทั นาเที่ยว (Tour Operator) และบริ ษทั ตัวแทนท่องเที่ยว (Tour Agent) ต่าง ๆ โดย
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ช่องทางการจัดจาหน่ายต่างๆ เหล่านี้ ไม่ได้เป็ นเพียงช่องทางในการขายสินค้าหรื อบริ การเท่านั้น แต่
ยังเป็ นช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสาร การส่งเสริ มการขาย การจอง และ การชาระเงินอีกด้วย
4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูซ้ ้ื อและ
ผูข้ าย เพื่อ สร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อ การติดต่อ สื่ อ สารอาจใช้พนักงานขายทาการขาย
(Personal Selling) และการติดต่อ สื่ อ สารโดยไม่ ใ ช้คน (Non -Personal Selling) เครื่ อ งมื อ ในการ
ติดต่อสื่ อสารมีหลายประการ ซึ่ งอาจใช้เครื่ องมือการสื่ อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated
Marketing Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่ วมกันได้
5. บุคลากร (People) หรื อ พนักงาน (Employees) ซึ่ งต้อ งอาศัยการเลื อ ก (Selection) การ
ฝึ กอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพือ่ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้ แตกต่าง
เหนือคู่แข่งขัน พนักงานต้องมีความสามารถ มีทศั นคติที่ดีที่สามารถตอบสนองลูกค้า มีความคิดริ เริ่ ม
มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กบั บริ ษทั บุคลากร หรื อพนักงานถือได้
ว่าเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีคุณค่ามากที่สุดในธุ รกิจบริ การ ผูบ้ ริ หารองค์กรที่เป็ นธุ รกิ จบริ การมี หน้าที่ที่
จะต้องบริ หารบุคลากรเหล่านี้ให้เป็ นสิ่งที่สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กบั ธุรกิจ
6. กระบวนการ (Process) เป็ นการส่งมอบคุณภาพในการให้บริ การกับลูกค้าได้รวดเร็ว และ
ประทับใจ (Consumer Satisfaction) ในองค์กรธุ รกิ จด้านบริ การ กระบวนการในการให้บริ การ มี
ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ อ งจากเป็ นกระบวนการที่ลูกค้ามีส่วนร่ วมในการผลิตบริ การนั้นด้วย
กระบวนการด้านการบริ การจึงต้อ งได้รับการออกแบบเป็ นอย่างดี เพื่อ ให้พนักงานทางานอย่าง
สะดวก ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในกระบวนการ และสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
7. การนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยพยายามสร้างรู ปแบบ การ
ให้บริ การเพือ่ สร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า (Customer - Value Proposition) ไม่วา่ จะเป็ นด้านความสะอาด
ความรวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่นๆ ด้วยลักษณะที่จบั ต้องไม่ได้ของการบริ การ จึงทาให้ผทู ้ ี่คาดว่า
จะเป็ นลูกค้า ไม่สามารถประเมินการบริ การได้จนกว่าจะได้รับการบริ การนั้น ซึ่งทาให้เกิดความเสี่ ยง
ในการที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อบริ การหรื อไม่ ส่วนประกอบที่สาคัญใน การวางแผนการตลาด คือ การ
ลดความเสี่ ยงที่ลูกค้าจะตัดสินใจไม่ซ้ื อบริ การ โดยการออกแบบ ลักษณะทางกายภาพต่างๆ เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจ ซึ่ งสามารถทาได้หลายรู ปแบบ เช่น แผ่นผับที่แสดงรู ปภาพ ให้เห็นถึงบริ การ
ต่างๆ ที่ลูกค้าจะได้รับ เครื่ องแบบพนักงานที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม และอาคารสถานที่ที่
ได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี
Mar Grath (1986) กล่าวว่า การวางแผนการตลาดโดยทัว่ ไปมักจะนิ ยมใช้ส่วนประสมทาง
การตลาดแบบเดิ มคือ 4Ps ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่และช่ อ งทางการจัด
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จาหน่ าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) แต่สาหรับธุรกิจบริ การแล้ว 4Ps นั้นยังคง
ไม่เพียงพอต่อการวางแผนการตลาดของธุรกิจบริ การได้ เพราะลักษณะของธุรกิจแต่ละประเภทจะมี
ความแตกต่างจากธุรกิจที่มีสินค้าที่มีตวั ตน สามารถจับต้องได้ ดังนั้นธุรกิจบริ การจึงควรต้องมีส่วน
ประสมการตลาดที่เพิ่มขึ้นมาอีก 3Ps ได้แก่ บุคลากร (Personal) สิ่ งอานวยทางกายภาพ (Physical
Facilities) และกระบวนการในการบริ หารจัดการ (Process Management) เพือ่ ให้การดาเนินงาน และ
วางแผนการตลาดของธุรกิจบริ การมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล กลยุทธ์การบริ หารการตลาดที่
ได้รับความนิยมมาหลายทศวรรษ เป็ นแนวคิดหลักที่ใช้ในการพิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญในการ
ตอบสนองต่ อ ตลาดได้อ ย่า งเหมาะสม โดยเริ่ ม ต้น ที่ ธุ ร กิ จ ต้อ งมี สิ่ ง ที่ จ ะนาเสนอต่ อ ลู กค้าหรื อ
ผลิตภัณฑ์ ทาการตั้งราคาเหมาะสม หาวิธีการนาส่ งถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพด้วยการบริ หาร
ช่องทางการจัดจาหน่าย และหาวิธีการสื่อสารเพือ่ จะสร้างข่าวสารและกระตุน้ ให้เกิดการซื้อด้วยการ
ทาการส่งเสริ มการตลาด ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ถือว่าเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดสาคัญที่เป็ นรู ้จกั กันดีซ่ ึ ง
รวมเรี ย กว่า ส่ ว นประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7P’s (ฉัต ราพร เสมอใจ, 2549, หน้า
52 – 53) ธุ รกิ จบริ การนอกจากใช้ทฤษฎี ส่วนประสมการตลาดทัว่ ไป (Marketing Mix) หรื อ 4Ps
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion) แล้ว สาหรับธุรกิจบริ การนั้น 4Ps ไม่เพียงพอเมื่อพูดถึงส่ วนประสมการตลาดสาหรับ
กิจการบริ การ Booms และ Bitner ซึ่งเป็ นนักวิชาการชาวอเมริ กากล่าวว่าต้องพิจารณาเพิม่ อีก 3Ps อัน
ได้แ ก่ บุ ค ลากร (People) การสร้ า งและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence &
Presentation) และกระบวนการให้บริ การ (Process) เพิ่มเป็ นส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ 7Ps
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2546, หน้า 182) Kotler & Keller, ( 2006, p. 16) อธิบายว่า ส่วนประสมการตลาด
(Marketing mix หรื อ 7P’s) หมายถึ ง ตัวแปรทางการตลาดที่ สามารถควบคุ มได้ ซึ่ งบริ ษทั น ามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาด
บริ การ หมายถึ ง เครื่ องมื อทางการตลาดที่ใช้สาหรับ ธุ รกิ จบริ การ เพื่อ ทาให้เกิ ดการบริ ห ารคุ ณ
ภาพรวม (TQM: Total Quality Management) ที่สร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า โดยคานึ งถึงความพึงพอใจ
ของลู กค้าเป็ นสาคัญ (กฤษณา รัตนพฤษษ์, 2545) ทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิจ
บริ การ หมายถึ ง เครื่ องมื อทางการตลาดที่ ใช้สาหรับ ธุ รกิ จบริ การเพื่อ ทาให้เกิ ดการบริ ห ารคุ ณ
ภาพรวม (Total Quality Management) ที่จะสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า โดยคานึ งถึงความพึงพอใจของ
ลูกค้าเป็ นส่วนสาคัญ ส่วนประสมทางการตลาดดั้งเดิมถูกพัฒนาขึ้นมาสาหรับธุรกิจการผลิตสิ นค้าที่
จับต้องได้แต่สาหรับผลิตภัณฑ์บริ การนั้นมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสิ นค้า คือ ไม่สามารถเก็บ
รักษาไว้ได้ดงั นั้น ผูใ้ ห้บริ การจึงเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ การด้วย ปั ญหาการรักษาคุณภาพของการ
บริ ก าร คื อ การไม่ ส ามารถควบคุ ม คุ ณ ภาพของการบริ ก ารได้เ หมื อ นกับ สิ น ค้า ที่ จ ับ ต้อ งได้จึง
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จาเป็ นต้องนาเครื่ องมื อทางการตลาดบริ การ 7P's เข้ามาช่ วยบริ หารจัดการกับธุ รกิ จ (ยุพาวรรณ
วรรณวาณิ ชย์, 2548, หน้า 29) 16 (ธนวรรณ แสงสุ วรรณ, 2547) อธิบายว่ากลยุทธ์การตลาดสาหรับ
ธุรกิจบริ การ (Marketing Mix 7P s) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย ปั จจัย
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ปั จ จัย ด้า นราคา (Price) ปั จ จัย ด้า นการจัด จ าหน่ า ย (Place) ปั จ จัย ด้า น
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) ปั จจัยด้านบุคลากรผู ้
ให้ บ ริ ก าร (People) ปั จ จัย ด้า นการสร้ า งและการน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ (Physical and
Presentation) โดยส่ วนประกอบทุกตัวมีความเกี่ยวพันกันและเท่าเทียมกันขึ้นอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารจะวาง
กลยุทธ์โดยเน้นส่ วนประสมทางการตลาดบริ การตัวใดมากกว่าเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดเป้าหมาย
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การแต่ละองค์ประกอบมีลกั ษณะดังนี้ (MarGrath, 1986)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ นค้าหรื อบริ การที่ธุรกิจนามาเสนอขายให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับประโยชน์และคุณค่าจากผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ได้แก่ สิ นค้ามีรูปร่ าง ขนาด สี สันและ
ความสวยงาม ตราสิ นค้ามีคุณภาพและปลอดภัย ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ต่อการดาเนิ นชี วิต
ผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการทาความสะอาดหลังใช้งาน
2. ราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณ ค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นรู ป ตัว เงิ น ราคาที่ ผู ้บ ริ โ ภคต้อ งจ่ า ยเพื่อ
แลกเปลี่ ยนกับสิ นค้าหรื อบริ การที่นาเสนอขาย ลู กค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
บริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ได้แก่ ราคาผลิ ตภัณฑ์ต่า กว่าที่อื่น ความแน่ นอนและเป็ น
มาตรฐานของราคาผลิตภัณฑ์มีป้ายแสดงสินค้าที่ชดั เจน ราคาเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ปริ มาณมากมีราคาต่า
กว่า
3. สถานที่ (Place) หมายถึง การสร้างเครื อข่ายซึ่งเป็ นช่องทางที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภค และ
สร้างเสริ มสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ เพือ่ สนองความต้องการของตลาดได้อย่างทัว่ ถึง รวมถึงการ
จัดการเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง ได้แก่ อุปกรณ์อานวยความสะดวก เช่น รถเข็นหรื อตะกร้า รู ปแบบการ
แต่งร้าน สถานที่จอดรถสะดวกปลอดภัยและเพียงพอ มีสาขาหลายแห่ง
4. การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง การก าหนดตาแหน่ งตราสิ น ค้า การตั้ง
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการโฆษณา สื่ อที่เลือกและกาหนดเวลาที่เผยแพร่ ผา่ นสื่ อดังกล่าว ความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ในด้านการส่งเสริ มการตลาด การส่งเสริ มการขาย ได้แก่ ราคาผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ต่อรองได้ การลดราคาสิ นค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและโทรทัศน์ แผ่นป้ ายโฆษณา
ใบปลิว
5. บุคคล (People) เป็ นผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เพื่อให้บริ การผูบ้ ริ โภคโดยตรง ธุรกิจจึงจาเป็ นที่
จะต้องมีการสนับสนุนส่งเสริ มบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถ และความชานาญในสายงานโดย
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อาจมี ก ารฝึ กอบรมพัฒนา สอนงาน เป็ นต้น บุ ค ลากรเป็ นปั จ จัย ส าคัญที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้าง
ภาพลักษณ์ของธุรกิจ ทั้งนี้เพราะความมนุษย์สมั พันธ์ที่ดียมิ้ แย้มแจ่มใสและพูดจาดี ความรู ้ในการให้
คาแนะนากับผูบ้ ริ โภค การแต่งกายที่เหมาะสมและความสุ ภาพ ความสนใจและความกระตือรื อร้น
ในการให้บริ การ
6. กระบวนการการให้บริ การ (Process Management) หมายถึง เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้านการบริ การที่นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การ
อย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ ได้แก่ การจัดคิวในการชาระเงินที่ดี
การบรรจุสินค้าใส่ ถุงหรื อการบรรจุสินค้าเพื่อความสะดวกในการขนย้ายของลูกค้า ใบเสร็ จ ที่ไ ด้
มาตรฐานเพือ่ เป็ นหลักฐานในการชาระเงิน การคืนเงินหรื อเปลี่ยนสินค้าในกรณี ที่มีความผิดพลาดที่
เกิดจากทางร้านหรื อผูผ้ ลิต
7. สิ่ ง แวดล้อ มทางกายภาพ (Physical Facilities) หมายถึ ง เป็ นการสร้ า งและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรู ปแบบ
การให้บริ การเพือ่ สร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้าเป็ นปั จจัยที่ก่อให้เกิดความสะดวกในการให้บริ การ และทา
ให้การบริ การผูบ้ ริ โภคเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ พื้นที่มีขนาดเหมาะสมในการจัดวาง สินค้า
เอื้อต่อการจับจ่าย ความสะอาดน่าเข้ามาใช้บริ การ บรรยากาศภายในร้านมีความเป็ นมิตร เหมาะต่อ
การจับจ่ายเครื่ องครัว การตกแต่งร้านดูเหมาะสมกับตัวสินค้า
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริการ
เครื่ องมือศึกษาคุณภาพการให้บริ การ
ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต (2554) กล่าวว่า ตัวแบบที่ใช้วดั คุณภาพการให้บริ การที่ได้รับความ
นิ ย มน ามาใช้อ ย่า งแพร่ ห ลายนั้น นับ ว่า ได้แ ก่ ผ ลงานของ พาราซุ ร ามาน, ซี แ ทมล์, และเบอร์ รี่
(Parasuraman, Ziethaml, and Berry) ซึ่ งได้พฒั นาตัวแบบเพื่อ ใช้สาหรับการประเมิ นคุ ณภาพการ
ให้บริ การโดยอาศัยการประเมินจากพื้นฐานการรับรู ้ของผูร้ ับบริ การหรื อลูกค้า พร้อมกับได้พยายาม
หานิยามความหมายของคุณภาพการให้บริ การและปั จจัยที่กาหนดคุณภาพการให้บริ การที่เหมาะสม
ผลงานความคิดและการพัฒนาตัว แบบ SERVQUAL ของ ซี แทมล์, พาราซุ รามาน, และ เบอร์ รี่
(Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1985; 1990) มาจากการศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
สร้างคุณภาพการให้บริ การที่ได้แบ่งระยะของการวิจยั ออกเป็ น 4 ระยะ
โดยระยะที่ 1 ศึกษาวิจยั เชิ งคุ ณภาพในกลุ่มผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การของบริ ษทั ชั้นนา
หลายแห่ง และนาผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนารู ปแบบคุณภาพในการให้บริ การ
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ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงประจักษ์โดยมุ่งศึกษาที่ผรู ้ ับบริ การ โดยเฉพาะใช้รูปแบบคุ ณภาพ
ในการให้บริ การที่ได้จากระยะที่ 1 มาปรับปรุ งได้เป็ นเครื่ องมือที่เรี ยกว่า SERVQUAL และปรับปรุ ง
เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินคุณภาพในการให้บริ การตามการรับรู ้ และความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ
ระยะที่ 3 ได้ทาการศึกษาวิจยั เชิ งประจักษ์เหมือนในระยะที่ 2 แต่มุ่ งขยายผลการวิจยั ให้
ครอบคลุมองค์การต่างๆ มากขึ้น มีการดาเนินงานหลายขั้นตอน เริ่ มต้นด้วยการวิจยั ในสานักงาน 89
แห่ ง ของ 5 บริ ษทั ชั้นนาในการบริ การ แล้วนางานมาวิจยั ทั้ง 3 ระยะมาศึกษาร่ วมกันโดยการทา
สัมมนากลุ่มผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มผูบ้ ริ หารและท้ายสุดได้ทา
การวิจยั สารวจในทุกๆ กลุ่ ม ต่อ มาได้ทาการศึกษาอี กครั้งในธุ รกิ จบริ การ 6 ประเภทได้แก่ งาน
บริ การซ่อมบารุ ง งานบริ การบัตรเครดิต งานบริ การประกัน งานบริ การโทรศัพท์ทางไกล งานบริ การ
ธนาคารสาขาย่อย และงานบริ การนายหน้าซื้อขาย
ระยะที่ 4 เป็ นมุ่ งศึกษาความคาดหวังและการรับรู ้ของผูบ้ ริ การโดยเฉพาะงานวิจ ัย ของ
นักวิชาการทั้งสามท่านนี้ นับได้วา่ มีชื่อเสียงและเป็ นพื้นฐานแนวคิดของการศึกษาในเรื่ องการตลาด
บริ ก าร (service marketing) ข้อ สรุ ป ทั่ว ไปจากกงานวิ จ ัย ข้า งต้น ซี แ ทมล์ และคณะ (Ziethaml,
Parasuraman, and Berry, 1990) ได้กาหนดมิ ติที่จะใช้ว ดั คุ ณ ภาพในการให้บ ริ การ (dimension of
service quality) ไว้ 10 ด้าน มาตรวัดความพึงพอใจของการบริ การรวม 22 คาถามด้วยกัน ซึ่ งได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่ หลายในอุตสาหกรรมการบริ การ สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550, น. 75)
ตัวแปรหลัก 10 ตัวแปรที่ซีแทมล์ พาราซุ รามาน และคณะที่ไ ด้พฒั นาขึ้นมาเพื่อ ใช้ช้ ี วดั
คุณภาพการให้บริ การ และมีการปรับปรุ งให้คงเหลือเพียง 5 ตัวแปรหลักและได้ให้ความหมายของ
มิติหรื อมุมมองของคุณภาพการให้บริ การไว้กล่าวคือ
มิติที่ 1 ลักษณะของการบริ การ (Appearance) หมายถึง สภาพที่ปรากฏให้เห็นหรื อจับต้อง
ได้ในการให้บริ การ
มิติที่ 2 ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรื อ
การบริ การที่สามารถสร้างความไว้วางใจแก่ผบู ้ ริ โภคแบบตรงไปตรงมาและถูกต้อง
มิติที่ 3 ความกระตือรื อร้น (Responsiveness) หมายถึง ตัวแทนองค์กร หรื อผูใ้ ห้บริ การแสดง
ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและพร้อมที่จะให้บริ การลูกค้าอย่างเต็มที่ ทันทีทนั ใด
มิ ติ ที่ 4 สมรรถนะ (Competence) หมายถึ ง ความรู ้ ความสามารถ ความพร้ อ มในการ
ให้บริ การที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
มิติที่ 5 ความมีไมตรี จิต (Courtesy) หมายถึง มีอธั ยาศัยดี มีความเป็ นกันเอง รู ้จกั ให้เกียรติ
ผูร้ ับบริ การ จริ งใจ มีนา้ ใจ และมีความเป็ นมิตรต่อผูร้ ับบริ การ
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มิติที่ 6 ความน่าเชื่อถือ (Creditability) หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การความสามารถสร้างความเชื่อมัน่
ด้วยความซื่อตรงและสุจริ ตแก่ผรู ้ ับบริ การ
มิติที่ 7 ความปลอดภัย (Security) หมายถึง สภาพที่บริ การปราศจากอันตรายความเสี่ ยงภัย
หรื อปั ญหาต่าง ๆ
มิติที่ 8 การเข้าถึงบริ การ (Access) หมายถึง การติดต่อเข้ารับบริ การเป็ นไปด้วยความสะดวก
ไม่ยงุ่ ยาก รวดเร็ว
มิ ติ ที่ 9 การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication) หมายถึ ง ความสามารถในการสร้ า ง
ความสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ผรู ้ ับบริ การ
มิติที่ 10 การเข้าใจลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ (Understanding of Customer) ในการค้นหาและทา
ความเข้าใจความต้องการของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ รวมทั้งการให้ความสนใจต่อการตอบสนอง
ความต้อ งการของลู กค้าหรื อ ผูร้ ับบริ การต่อ มาภายหลัง ตัวแบบและวิธีการประเมิ นคุ ณภาพการ
ให้บริ การหรื อ SERVQUAL ได้รับการนามาทดสอบซ้ าจากโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มทั้งสิ้ น
12 กลุ่ ม คาตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์จานวน 97 คาตอบ ได้ทาการจับกลุ่มเหลือเพียง 10 กลุ่ มที่
แสดงถึงคุณภาพการให้บริ การโดยแบบวัด SERVQUAL นี้ได้ถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วน
ที่ 1 เป็ นแบบสอบถามที่ใช้วดั ถึงความคาดหวังในบริ การจากองค์การหรื อหน่ วยงาน และส่ วนที่ 2
เป็ นการวัดการรับรู ้ภายหลังจากได้รับบริ การเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ในการแปลคะแนนของแบบวัด
SERVQUAL โดยวิธีการนาคะแนนการรับรู ้ในบริ การลบกันคะแนนความคาดหวังในบริ การ และถ้า
ผลลัพธ์ของคะแนนอยู่ในช่ วงคะแนนตั้งแต่ +6 ถึ ง -6 แสดงว่า องค์การหรื อหน่ วยงานดังกล่าวมี
คุณภาพการให้บริ การในระดับดี
นอกจากนี้ นักวิจยั นาวิชาสถิติพฒั นาเครื่ องมือสาหรับการวัดการรับรู ้คุณภาพในการบริ การ
ของผูร้ ับบริ การ พร้อ มทดสอบความน่ าเชื่ อ ถื อ (reliability) และความเที่ยงตรง (validity) พบว่า
SERVQUAL สามารถแบ่งมิ ติไ ด้เป็ น 5 มิ ติหลักและยังคงมี ความสัมพันธ์กับมิ ติของคุ ณภาพการ
ให้บริ การทั้ง 10 ประการ SERVQUAL โดยการปรับปรุ งใหม่ ยุบรวมบางมิติจากเดิมเป็ นมิ ติ ใหม่
SERVQUAL ที่ปรับปรุ งใหม่ประกอบด้วย 5 มิติหลัก (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1990, p.
28; Lovelock, 1996, pp. 464-466) ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการ
บริ การ แสดงให้เห็ นถึ งสิ่ งอ านวยความสะดวกต่างๆ อาทิ สถานที่ บุคลากร อุ ปกรณ์ เครื่ อ งมื อ
สาหรับใช้ประกอบการให้บริ การ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ทาให้ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกว่าได้รับการดู แล
เอาใจใส่ และความตั้ง ใจจากผูใ้ ห้บ ริ ก าร การบริ ก ารที่ ถู ก แสดงออกมาเป็ นรู ป ธรรมจะท าให้
ผูร้ ับบริ การรับรู ้ถึงการให้บริ การนั้นๆ ได้ชดั เจนขึ้น และเป็ นที่ประจักษ์
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มิติที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริ การให้
ตรงตามสัญญาที่ผูใ้ ห้บริ การให้ไ ว้กบั ผูร้ ับบริ การ การบริ การที่ให้ทุกครั้งถูกต้อง เหมาะสม และ
ได้ผลออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งที่มารับบริ การ ความสม่ าเสมอจะช่วยทาให้ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกถึงการ
บริ การที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้
มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจของ
ผูใ้ ห้บริ การที่ช่วยตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้ทนั ท่วงที ผูร้ ับบริ การสามารถเข้ารับ
บริ การได้ง่าย สะดวก ตรงกับความต้อ งการ และความคาดหวัง หรื อ เกิ นกับความคาดหวัง ของ
ผูร้ ับบริ การ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริ การไปอย่างทัว่ ถึง รวดเร็ว
มิติที่ 4 การให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความ
เชื่ อ มัน่ ให้เกิ ดขึ้ นกับ ผูร้ ับ บริ ก าร ผูใ้ ห้บริ การสามารถแสดงทัก ษะความรู ้ ความสามารถในการ
ให้บริ การ สามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การด้วยความสุภาพ น้อบน้อม มีมารยาทที่ดี
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให้ความมัน่ ใจว่าผูร้ ับบริ การจะได้รับบริ การที่ดีที่สุด ทาให้ลูกค้า
เกิดความเชื่อมัน่ ต่อการรับบริ การในครั้งถัดไป
มิติที่ 5 การรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ การ
รู ้ จ ัก และเข้า ใจความต้อ งการที่ แ ตกต่ า งกัน ของผู ้รั บ บริ ก ารแต่ ล ะคนในปี ค.ศ. 2005 ต่ อ มา
Parasuraman, Zeithaml และ Malhotra (2005) จึงได้การปรับปรุ งแบบประเมิ น SERVQUAL ใหม่
เพือ่ ให้เข้ากับการให้บริ การด้านการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยแบบประเมินที่พฒั นาออกเป็ น 2 ชุด
คือ ชุดหลักและชุดรอง ชุดหลักเรี ยกว่า E-S-QUAL ส่วนชุดรองเรี ยกว่า E-RecS-QUAL เพือ่ นามาใช้
เป็ นหลักและประมาณผลการบริ การสาหรับการให้บริ การผ่านช่องทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
สาหรับแบบประเมิน E-S-QUAL แบ่งมิติคุณภาพได้เป็ น 4 องค์ประกอบได้แก่
1. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เว็บไซต์มีความสะดวกในการใช้ง่าย และง่ายต่อการทา
รายการหน้าเว็บไซต์ โดยไพศาล เกรี ยงชิดศักดิ์ (2552, หน้าที่ 84-86) ทาการศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับ
การศึกษาคุณภาพในการใช้บริ การทางเว็บไซต์ ของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า
ปั จ จัย คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารผ่ า นเว็บ ไซต์ จ ากความคิ ด เห็ น ของผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารคื อ ปั จ จัย ด้า นมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการให้บริ การผ่านเว็บไซต์
2. การสนองตอบต่อความต้องการ (Fulfillment) เว็บไซต์สามารถตอบสนอง หรื อตอบกลับ
ความต้องการ หรื อคาสัง่ ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อลูกค้ามีการป้อนคาสัง่ ใดๆ
เข้าไปบนหน้าเว็บไซต์ตลอดระยะเวลาการให้บริ การที่ลูกค้าต้องการ โดย ไพศาล เกรี ยงชิ ดศักดิ์
(2552, น. 84-86) ทาการศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพในการใช้บริ การทางเว็บไซต์ ของ
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การผ่านเว็บไซต์จากความ
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คิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การคือปั จจัยด้านการสนองตอบต่อความต้องการ หรื อการทาให้บรรลุเป้ าหมาย
ของการให้บริ การผ่านเว็บไซต์
3. ความพร้อมใช้งานของระบบ (System Availability) ระบบหรื อเว็บไซต์สามารถรองรับ
การใช้อย่างได้อย่างมีเสถียรภาพ ไม่เกิดข้อติดขัดในการทารายการทุกๆ ขณะตลอดการทารายการ
ตั้งแต่ตน้ จนจบขั้นตอนการทารายการ
4. ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) เว็บไซต์สามารถเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าได้อย่าง
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ไม่ปล่อยให้ขอ้ มูลความลับที่ให้กบั เว็บไซต์ถูกเผยแพร่ แหล่งอื่น ส่วน
E-RecS-QUAL แบ่งมิติคุณภาพออกเป็ น 3 องค์ประกอบได้แก่
1. ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ (Responsiveness) เว็บไซต์สามารถตอบสนองต่อ
ปั ญหาในการใช้บริ การและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ วเมื่อผูใ้ ช้บริ การมีปัญหา หรื อข้อติดขัด
ในการใช้บริ การ โดย ไพศาล เกรี ยงชิดศักดิ์ (2552, น. 84-86) ทาการศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับการศึกษา
คุ ณภาพในการใช้บริ การทางเว็บไซต์ ของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ปั จจัย
คุณภาพการให้บริ การผ่านเว็บไซต์จากความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การคือปั จจัยด้านการตอบสนองต่อ
การใช้บริ การของการให้บริ การผ่านเว็บไซต์
2. ความสามารถในการหาสิ่ ง ทดแทนเมื่ อ เกิ ด ความผิ ด พลาดในการจัด ส่ ง สิ นค้ า
(Compensation) เว็บไซต์สามารถหาสิ่ งทดแทนเมื่อเกิดความผิดพลาดในการจัดส่ งสิ นค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า
3. ด้านการติดต่อ (Contact) ความสามารถของผูใ้ ห้บริ การที่จะต้องสนอง และแก้ปัญหา
ให้กับลู กค้าแบบออนไลน์ โดยมี ช่อ งทางในการติดต่อ สื่ อ สารระหว่างเว็บไซต์ และผูใ้ ช้บริ การ
เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การได้ปรึ กษาหรื อสอบถามเกี่ยวกับการให้บริ การผ่านเว็บไซต์ ดังนั้น ในการวัดหรื อ
ประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ของ Parasuraman Zeithaml และ Malhotra (2005) ที่ได้มีการปรับปรุ ง
แบบประเมิน SERVQUAL ใหม่เพื่อให้เข้ากับบริ การด้านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จึง
ได้ขอ้ สรุ ปจากองค์ประกอบทั้งสิ้ นรวมกันเป็ น 7 ปั จจัยที่เหมาะสมข้างต้น เพือ่ ให้ในการประเมินผล
คุ ณ ภาพของเว็บ ไซต์พ าณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) ประเภทตลาดกลางพาณิ ช ย์ (EMarketplace) เนื่ องจากทั้ง 7 ปั จจัยข้างต้นเป็ นปั จจัยที่ครอบคลุมการให้บริ การกลุ่มธุ รกิจประเภท
ตลาดกลางพาณิ ชย์ (E-Marketplace) ครบถ้วนทุกๆ ด้าน
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จิ ร าภา มารุ ต ะวงษ์, ขนิ ษ ฐา อนุ ภ าวาลย์ และเกตุ ว ดี สมบู ร ณ์ ท วี (2561) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง
คุณภาพการบริ การที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริ การ LINE MAN การวิจยั มีวตั ถุประสงค์คือเพื่อ
ศึกษาคุณภาพการบริ การที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริ การ LINE MAN โดยคุณภาพการบริ การ
แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน คือ ด้านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความมัน่ ใจ ด้านการตอบสนอง
และด้านความเอาใจใส่ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน ในเขต กรุ งเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์เคยใช้บริ การ LINE MAN สถิติที่ใช้ใน
การวิจยั ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.874 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis:
MRA) ผลการศึกษาวิจ ัยพบว่า ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้ (X1) (𝑥̅ = 4.15 และ S.D. = 0.55) ด้านความ
น่ าเชื่อถือ (X2) (𝑥̅ = 4.25 และ S.D. = 0.42) ด้านการตอบสนอง (X3) (𝑥̅ = 3.92 และ S.D. = 0.77 )
ด้านความ เอาใจใส่ (X4) (𝑥̅ = 4.10 และ S.D. = 0.50 ) และด้านความมัน่ ใจ (X5) (𝑥̅ = 4.14 และ S.D.
= 0.49 ) ส่ งผลต่อ การตัดสิ นใจใช้บริ การ LINE MAN อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และสมการ
พยากรณ์คือ Yˆ = 1.871 + (0.108)X1 + (0.152)X2 + (0.063)X3 + (0.124)X4 + (0.117)X5
พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การ Food Delivery ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจใช้ บ ริ การ Food Delivery ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อยคือ ปั จจัยด้านความสะดวกรวดเร็วใน
การใช้บริ การและสภาพสิ นค้า ปั จจัยด้านช่องทางในการชาระเงิน และปั จจัยด้านภาพลักษณ์ และ
พาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ตามลาดับ ในส่วนของลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ
รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริ การ Food Delivery ได้แก่ ปั จจัยด้านอายุ รายได้ต่อเดือน และอาชีพ

สุ ด ารั ต น์ สิ ริ ม หาวงศ์ (2560) ได้ศึ ก ษา ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัดสิ น ใจสั่ง ซื้ อ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ LINE MAN เขตพระโขนง ในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านส่ งเสริ มการขายมี ผลต่อ การ
ตัด สิ น ใจสั่ง ซื้ อ อาหารออนไลน์ ผ่า นแอพพลิ เ คชั่น LINE MAN และปั จ จัย ด้า นการยอมรั บ ทาง
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เทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ และด้านการ
ให้บริ การส่ วนบุคคลมีผลต่อการการตัดสิ นใจสั่งซื้ ออาหารออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE MAN
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ขวัญพงศ์ พันธ์เจริ ญวรกุล (2559) ได้ศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ในการใช้บริ การร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสัง่ อาหารอัตโนมัติในกรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาด (4P) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้านอาหารที่ใช้
โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติในกรุ งเทพมหานครฯ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่ วน
ปั จจัยการใช้เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้านอาหารที่ ใ ช้
โปรแกรมสัง่ อาหารอัตโนมัติในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปั จจัย
การใช้แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้านอาหารที่ใช้โปรแกรม
สัง่ อาหารอัตโนมัติในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปิ ยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ได้ศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
สังคมออนไลน์ พบว่า ปั จจัยด้านบุคลากรส่ ง ผลต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อ มากที่สุ ด คือ ผูข้ ายมี ค วาม
น่าเชื่อถือ อัธยาศัยดี และสามารถตอบข้อสงสัยของผูบ้ ริ โภคได้
ภัทรานิ ษฐ์ ฉายสุ วรรณคีรี (2559) ได้ศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้ อผ้าจาก
ร้านค้าในเครื อข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อ การตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
ได้แก่ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ในเรื่ องของความสะดวกในการเข้าถึงร้านค้าได้ตลอดเวลา
รองลงมาคือ สามารถค้นหาสินค้าได้รวดเร็ว
รัตติญา สิทธิศกั ดิ์ (2559) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านเอส
แอนด์พขี องประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ปั จจัยที่ส่งมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด คือ ราคา เนื่ อ งจากผูบ้ ริ โภคคานึ งถึ งความคุ ม้ ค่าโดยเปรี ยบเทียบราคากับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
วรชนก เต็งวงษ์วฒั นะ (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการให้บริ การ การตระหนักถึงราคา
ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า และการบอกต่อ ที่ส่ ง ผลต่อ การ ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การขนส่ ง พัส ดุ ของ
บริ ษทั เอกชนภายในประเทศไทยของผูบ้ ริ โภคใน กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จ จัย
คุณภาพการให้บริ การด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการให้ความมัน่ ใจ
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และการตระหนัก ถึ ง ราคาส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารขนส่ ง พัส ดุ ข องบริ ษ ัท เอกชน
ภายในประเทศไทยของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดย
ร่ วมกันพยากรณ์การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การขนส่ งพัสดุของบริ ษทั เอกชนภายในประเทศไทยของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร คิดเป็ นร้อยละ 74.0 ส่ วนปั จจัยคุณภาพการให้บริ การด้านความเป็ น
รู ปธรรม ด้านความเข้าใจรับรู ้ความต้องการ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า และการบอกต่อ ไม่ส่งผลต่อการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารขนส่ ง พัส ดุ ข องบริ ษ ัท เอกชนภายในประเทศไทยของผู ้บ ริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานคร
สัณห์จุฑา จารู ญวัฒน์ (2559) ได้ศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อ การเลื อ กใช้บริ การร้านอาหาร
ประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้
บริ การมากที่สุด คือ ความเอาใจใส่และกระตือรื อร้นในการให้บริ การของพนักงาน
ทิวาพร สาเนียงดี (2558) ได้ศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกสัง่ อาหารจากเดอะพิซ
ซ่าคอมปะนีผา่ นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจบริ โภค คือ การระบุเวลาให้บริ การอย่างชัดเจน และการให้บริ การสั่ง
สินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้
ธนรัตน์ ศรี สาอางค์, เอก บุญเจือ และวรรณัย สายประเสริ ฐ (2558) ได้ศึกษา พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่อการใช้บริ การสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ผ่านเว็บไซต์ พบว่า ส่ วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อการสัง่ อาหารเดลิเวอรี่ ผา่ นเว็บไซต์ของผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ยวกับส่วนประสม
ทางการตลาดพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ปั จจัยย่อ ย
ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลในอันดับแรกคือ คุณภาพอาหาร ปั จจัยย่อยทางด้านราคาที่ผลในอันดับแรกคือ
ราคาประหยัด ปั จจัยย่อยทางด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ที่มีผลในอันดับแรกคือ ชาระเงินได้ง่าย
และสาหรับปั จจัยย่อยด้านการส่งเสริ มการตลาดที่มีผลในอันดับแรกคือ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
นุสรา เรื องสม (2558) ได้ศึกษา ความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชัน่ ส่วนประสมทางการตลาด
4C’s ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ วงในของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญและส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การร้านอาหารมากที่สุด คือ ความน่ าเชื่อถือของแอพพลิ เคชัน่ และส่ วนประสมทางการตลาด
รองลงมา คือ การรู ้สึกอยูใ่ นโลกแห่งความจริ งและการใช้งานง่าย
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อิ สรี ย ์ อนันต์โชคปฐมา (2558) ได้ศึกษา ส่ วนประสมทางการตลาดและการตัดสิ นใจซื้ อ
สินค้าใน Line Giftshop พบว่า ปั จจัยช่องทางการจาหน่ายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ แบ่งได้ 3 กลุ่ม
คือ ช่องทางการสัง่ ซื้ อ การชาระเงินและการรับสิ นค้า ทั้งนี้ ผบู ้ ริ โภคคานึงถึงความสะดวกสบายเป็ น
หลัก
จารุ ณี ศรี ปฏิมาธรรม (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความ
พึงพอใจและการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และนาไปสู่
การตัดสิ นใจซื้ อ เมื่ อ รับ รู ้ ว่า เว็บไซต์ร้ านค้าออนไลน์ ที่ เข้า ใช้บ ริ การมี คุณ ภาพ โดยคุ ณภาพของ
เว็บไซต์น้ นั สามารถประเมินได้จากปั จจัยทั้ง 7 ด้าน คือ 1. ด้านประสิ ทธิภาพในการใช้งาน 2. ด้าน
ความสามารถของระบบ 3. ด้านการทาให้บรรลุ เป้ าหมาย 4. ด้านความเป็ นส่ วนตัว 5. ด้านการ
ตอบสนองต่อการใช้บริ การ 6. ด้านการชดเชย และ 7. ด้านการติดต่อ รวมถึงคุณภาพเว็บไซต์ที่มีผล
ต่อความพึงพอใจ และคุณภาพเว็บไซต์ที่มีผลการตัดสินใจซื้อมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการซื้ อ
สิ น ค้า รวมถึ ง ความถี่ ใ นการซื้ อ สิ นค้าของผูบ้ ริ โ ภคแต่ อ ย่า งไรก็ต ามคุ ณภาพของเว็บ ไซต์ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อสินค้าทางออนไลน์
นันทพร พงษ์พรรณากูล (2557) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเบเกอรี่ ผ่าน
ร้านค้าออนไลน์ พบว่า ราคาไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเนื่ องจากมีความเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้า
และราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆ และปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ได้แก่ ร้านค้าเบเกอรี่ ออนไลน์มีชื่อโดเมนหรื อ URL ที่จดจาง่าย ร้านค้าเบเกอรี่ ออนไลน์สามารถใช้
Search Engine ในการเข้าถึ งได้อ ย่างรวดเร็ ว และร้านค้ามี ความสะดวกสบายในการสั่งซื้ อ สิ นค้า
ตามลาดับ

ปั ทมพร คัมภีระ ( 2557) ได้ศึกษา พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คของ
นักศึกษาหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านราคาที่มี ผลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด คือ
ปั จจัยด้านค่าจัดส่ ง รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคา และความชัดเจนในการแสดงราคาสินค้า
ตามลาดับ
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ณัชพร พงศ์บุญชู (2556) ได้ศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสินค้าผ่านทาง
Facebook พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า ได้แก่ ปั จจัยด้านความน่ าเชื่อถื อ
ของร้าน โดยการสร้างความน่าเชื่อถือเกิดจากการให้บริ การที่ไม่มีความผิดพลาดในการรับคาสั่งซื้ อ
และการรับประกันคุณภาพหากสินค้าเกิดการชารุ ด
พนิ ตานันท์ อังคสกุลเกียรติ (2556) ได้ศึกษา ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อ เสื้ อ ผ้า ของผูห้ ญิ ง จากร้านค้า ในสัง คมออนไลน์ เ ฟซบุ๊ค พบว่า ปั จจัยด้า นการ
ส่งเสริ มการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
สุ ภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) ได้ศึกษา พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การออนไลน์แบบ
ร่ วมกลุ่มกันซื้อบนเว็บไซต์ ENSOGO ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ โดยปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ ความหลากหลายของสิ นค้าและบริ การ
นอกจากนี้ ปั จจัยกระบวนการส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค คือ ช่องทางการชาระเงิ นที่
หลากหลาย ความปลอดภัย และกระบวนการรับคาสัง่ ซื้อตลอดจนบริ การจัดส่งที่รวดเร็ว ถูกต้องและ
รักษาความเป็ นส่วนตัว เป็ นต้น
ปรี ย านุ ช เจี ย มทับ ทัก ษิ ณ (2553) ที่ ศึ ก ษา การปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานระบบบริ ก ารจัด ส่ ง อาหารถึ ง บ้า นของร้ า นฟาสฟู้ ด ส์ AAA พบว่ า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับกระบวนการ เห็ นได้จากปั ญหาการร้อ งเรี ยนของลู กค้ามากที่ สุ ด คื อ
ระยะเวลาการจัดส่งล่าช้า รายการอาหารส่งไม่ครบ ตามลาดับ
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่ อง การศึกษาเรื่ อง “บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่อพฤติกรรมการ
สัง่ อาหารทางออนไลน์” ผูค้ น้ คว้าวิจยั ได้ดาเนินการศึกษาตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกรที่ทำกำรศึกษำ คือ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้ประชากรทั้งเพศชาย และ
หญิงที่มีอายุระหว่าง 17 ปี ถึงอายุ 36 ปี เนื่ องจากเป็ นกลุ่มช่วงอายุที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย
ต่อ วันมากที่สุด ดังภาพที่ 3.1 ซึ่ งมี ประชากรรวมทั้งสิ้ น 1,5416,573 คน ซึ่ งอาศัยอยู่ในพื้นที่การ
ปกครอง 50 เขต ของกรุ งเทพมหานคร (สานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2560)

รู ปภาพที่ 3.1 ผลสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตในปี 2560 ของ ETDA
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กลุ่มตัวอย่ ำงในกำรศึกษำ คือ ประชากรทั้งเพศชาย และ หญิงที่มีอายุระหว่าง 17 ปี ถึงอายุ
36 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นเขตของกรุ งเทพมหานคร โดยในการกาหนดตัวอย่างเพือ่ ทาการศึกษาครั้งนี้ อาศัย
สู ตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1973, p.727) จากจานวนประชากรรวมทั้ง สิ้ น 1,541,573 คน โดย
กาหนดระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับร้อยละ 95 ค่าระดับความคลาดเคลื่อนยอมรับได้ไม่นอ้ ยกว่า 5%
หรื อที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ตามการคานวนตามสูตรต่อไปนี้
𝑛=

𝑁
1+ 𝑁(𝑒)2

เมื่อ
n = ขนาดตัวอย่าง
N = จานวนประชากร ในที่นี่คือ ประชากรทั้งเพศชาย และ หญิง
ที่มีอายุระหว่าง 17 ปี ถึงอายุ 36 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นเขตของ
กรุ งเทพมหานคร
e = ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
โดยที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ค่า Z เท่ากับ 1.96
แทนค่าตามสูตร

𝑛=

1,541,573
1+ 1,541,573(0.05)2

𝑛 = 400
ดังนั้นจึงกาหนดขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 คน
ในกำรสุ่ มกลุ่มตัวอย่ ำง
ใช้วธิ ีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage sampling) (May,1997 :18) โดยมีข้นั ตอน
ดังนี้
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ขั้น ตอนที่ 1 วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบชั้น ภู มิ (Stratified Random Sampling) เป็ นการหา
ตัวอย่างโดยอาศัยความน่ าจะเป็ น (Probability) โดยแบ่งเขตในกรุ งเทพมหานครจากจานวน 50 เขต
เป็ น 3 กลุ่ม โดยแบ่งตามที่ต้งั ของพื้นที่ ได้แก่ (ศูนย์ขอ้ มูลกรุ งเทพมหานคร, 2560)
1. เขตชั้นใน ประกอบด้วย 21 เขตปกครอง คือ พระนคร ป้ อมปราบศัตรู พ่าย สัมพันธวงศ์
ปทุมวัน บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม ดุสิต บางซื่ อ พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง คลองเตย
จตุจกั ร ธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ดินแดง วัฒนา ซึ่งเขตพื้นที่ช้ นั ในคิดเป็ นร้อ ย
ละ 42 ของเขตพื้นที่ท้งั หมดในกรุ งเทพมหานคร
2. เขตชั้นกลาง ประกอบด้วย 18 เขตปกครอง คือ พระโขนง ประเวศ บางเขน บางกะปิ
ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางพลัด ภาษีเจริ ญ จอมทอง ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง บางนา ทุ่งครุ บางแค วัง
ทองหลาง คันนายาว สะพานสู ง สายไหม วัฒนา ซึ่ งเขตพื้นที่ช้ นั กลางคิดเป็ นร้อยละ 36 ของเขต
พื้นที่ท้งั หมดในกรุ งเทพมหานคร
3. เขตชั้นนอก ประกอบด้วย 11 เขตปกครอง คือ มีนบุรี ดอนเมือง หนองจอก ลาดกระบัง
ตลิ่งชัน หนองแขม บางขุนเทียน หลักสี่ คลองสามวา บางบอน ทวีวฒั นา ซึ่ งเขตพื้นที่ช้ นั นอกคิด
เป็ นร้อยละ 22 ของเขตพื้นที่ท้งั หมดในกรุ งเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ 2 ทาการคัดเลื อ กกลุ่ มตามเขตพื้นที่โดยผูว้ ิจ ัย เลื อ กประชากรที่ จะทาการสุ่ ม
ตัวอย่างเฉพาะเขตขั้นในและเขตชั้นกลาง เนื่องจากเป็ นเขตที่มีความหนาแน่นของประชากร และมี
การจราจรติดขัด ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการสัง่ อาหารผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค และ
ทาการคัดเลือกตัวแทนของแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 5 เขต โดยดูจากเขตที่มีจานวนประชากรสู งที่สุด 5
ลาดับแรกในแต่ละกลุ่ม เป็ นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง และจานวนตัวอย่างที่ตอ้ งการสุ่มกาหนดให้มี
จานวนเขตละเท่ากันจานวน 40 ตัวอย่าง ซึ่งได้ผลดังนี้
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ตารางที่ 3.1 จานวนประชากรจาแนกตามเขตที่สุ่มเป็ นกลุ่มตัวอย่างและจานวนกลุ่มตัวอย่าง
สั ดส่ วน ร้ อยละ
ประชำกร จำนวน
Gen y
ของ
จำนวน
Gen y ที่ กำรสุ่ ม
ลำดับ
จำนวน
ต่ อ
ประชำกร
เขต
ประชำกร
สั่ งอำหำร ตัวอย่ ำง
ที่
ประชำกร
จำนวน
ที่
Gen y
(ร้ อยละ (ร้ อยละ
ประชำกร ต้ องกำร
10)
2)
(%)
สุ่ ม
เขตชั้นใน
1
จตุจกั ร
156,684 21,912
13.98
10.00
2,919
44
2
ดินแดง
122,563 16,631
13.57
10.00
1,663
33
3 บางกอกน้อย 112,046 14,556
12.99
10.00
1,456
29
4
ธนบุรี
109,482 15,291
13.97
10.00
1,529
31
5
คลองเตย
102,945 13,899
13.50
10.00
1,390
28
รวม
603,702 82,289
50.00
8,229
165
เขตชั้นกลำง
1
สายไหม
202,590 28,658
14.15
10.00
2,866
57
2
บางแค
193,002 27,142
14.06
10.00
2,714
54
3
ประเวศ
175,656 24,834
14.14
10.00
2,483
50
4
จอมทอง
152,315 21,594
14.18
10.00
2,159
43
5
บางกะปิ
147,800 20,416
13.81
10.00
2,042
41
รวม
871,363 122,644
50.00
12,264
245
รวมทั้งหมด
1,475,083 204,933
100.00 20,493
410
ที่ ม า : ระบบสถิ ติ ท างการทะเบี ย น, สถิ ติ ป ระชากรและบ้า น แยกตามอายุ สื บ ค้ น จาก ;
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php
จากการคัดเลือกเขตเพือ่ กาหนดขนาดตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 17 ปี ถึง
อายุ 36 ปี คือกลุ่ม Gen y ในแต่ละเขตมีอตั ราส่ วนต่อประชากรในแต่ละเขตระหว่างร้อยละ 13 – 14
ของประชากรทั้งหมดของในแต่ละเขต ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดตัวแทนของประชากร Gen y ของแต่ละเขต
ในอัตราร้อยละ 10 ของประชากร Gen y เท่าๆ กัน ซึ่งผูว้ จิ ยั ทาการสุ่มจากประชากรใน 10 เขต ทาให้
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ได้ประชากรที่ตอ้ งการสุ่ มตัวอย่างรวมร้อยละ 100 พอดี และทาการสุ่ มตัวอย่างเท่าๆ กัน ในอัตรา
ร้อยละ 2 ของจานวนประชากร Gen y ที่ได้จากการกาหนดเพื่อทาการสุ่ มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม
ขั้นที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) (Bailey.1987 : 93) โดยทาการสุ่ม
ตัวอย่างให้ครบตามจานวนที่กาหนด ซึ่ งผูศ้ ึกษาจะทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขต
ตามบริ เวณหรื อสถานที่ที่มีประชากรรวมตัวหนาแน่ นมากที่สุด ได้แก่ ห้างสรรพสิ นค้า ซุปเปอร์
สโตร์ หรื อตลาด โดยเลื อ กกลุ่ มเป้ าหมายที่ เคยผูใ้ ช้บริ ก ารสั่งอาหารปรุ ง สาเร็ จพร้อ มทานผ่า น
ช่องทางออนไลน์ และให้ความร่ วมมือในการกรอกแบบสอบถามจนครบจานวนตัวอย่างในแต่ละ
เขต ตามที่ได้จากการสุ่มในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2
ตารางที่ 3.2 สรุ ปผลการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
เขต

สถำนทีส่ ่ ุ มตัวอย่ำง

วันที่

ช่ วงเวลำ

เขตจตุจกั ร
เขตดินแดง
เขตบางกอกน้อย
เขตธนบุรี
เขตคลองเตย
เขตสายไหม
เขตบางแค
เขตประเวศ
เขตจอมทอง
เขตบางกะปิ

สวนจตุจกั ร
ห้างเซนจูรี่
เซ็นทรัลปิ่ นเกล้า
เดอะมอลล์ท่าพระ
เอ็มโพเรี ยม
บิ๊กซีสายไหม
เดอะมอลล์บางแค
พาราไดซ์พาร์ค
บิ๊กซีดาวคะนอง
เดอะมอลล์บางกะปิ
รวม

22/4/2561
12/5/2561
20/5/2561
26/5/2561
13/5/2561
21/4/2561
27/5/2561
29/4/2561
19/5/2561
28/4/2561

13.00 – 15.00 น.
15.00 – 17.00 น.
13.00 – 15.00 น.
10.00 – 12.00 น.
15.00 – 17.00 น.
16.00 – 18.00 น.
14.00 – 16.00 น.
11.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
12.00 – 14.00 น.

จำนวน
ตัวอย่ ำงที่เก็บ
ได้
44
30
29
31
28
55
52
50
41
40
400

ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บแบบสอบถามได้ท้ งั สิ้ น 400 ชุด จาก 10 เขตพื้นที่ที่กาหนดในการสุ่ม
ตัว อย่า ง และตรวจทานความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามในข้อ ค าตอบที่ ไ ด้ก าหนดให้ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามทาการตอบเพื่อนามาบันทึกลงฌโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิ ติเพื่อ ทาการทดสอบ
สมมติฐานต่อไป
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3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ
เครื่ องมือแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้ในการวัดปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การ และคุณภาพการให้บริ การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนั้นแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 เป็ นค าถามด้า นประชากรศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม โดยเป็ นคาถามแบบให้เลื อกตอบเพียงคาตอบเดี ยวคาถามในส่ วนนี้ ประกอบด้วย
ข้อ มู ล ส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อ น และ
พฤติกรรม
ส่ วนที่ 2 การตัดสิ นใจสั่งซื้ อ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
(ศุภร เสรีรัตน์ . 2550) เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด ประกอบด้วย
- วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
- ความถี่ในการใช้บริ การ
- ช่วงเวลาในการใช้บริ การ
- จานวนเงินในการใช้บริ การ
- แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ
- บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ
- เครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (MarGrath,1986; Kotler,2006) เป็ นคาถามแบบ
ปลายปิ ด ประกอบด้วย (พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์, 2560)
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่งเสริ มการตลาด
- ด้านบุคคล
- ด้านกระบวนการ
- ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
เป็ นคาถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในรู ปแบบของลิเคิร์ท (Likert ‘s
Scale) ที่มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ มีการให้คะแนนความสาคัญ ดังนี้
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5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
น้อย
1
หมายถึง
น้อยที่สุด
โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามแนวทางของเบสท์ (Best. 1978 : 174) ดังนี้
1.00-1.49 หมายถึง สาคัญน้อยที่สุด
1.50-2.49 หมายถึง สาคัญน้อย
2.50-3.49 หมายถึง สาคัญปานกลาง
3.50-4.49 หมายถึง สาคัญมาก
4.50-5.00 หมายถึง สาคัญมากที่สุด
ส่ วนที่ 4 คุณภาพของการให้บริ การ (ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต, 2554) ซึ่งประกอบด้วย
- ด้านประสิทธิภาพ
- ด้านความสามารถของระบบ
- ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็จ
- ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ
เป็ นคาถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในรู ปแบบของลิเคิร์ท (Likert ‘s
Scale) ที่มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ มีการให้คะแนนความสาคัญ ดังนี้
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
น้อย
1
หมายถึง
น้อยที่สุด
โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามแนวทางของเบสท์ (Best. 1978 : 174) ดังนี้
1.00-1.49 หมายถึง สาคัญน้อยที่สุด
1.50-2.49 หมายถึง สาคัญน้อย
2.50-3.49 หมายถึง สาคัญปานกลาง
3.50-4.49 หมายถึง สาคัญมาก
4.50-5.00 หมายถึง สาคัญมากที่สุด
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3.3 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่ งที่มำของข้ อมูล ประกอบด้ วย 2 ส่ วนคือ
3.3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ และผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เพือ่ นามาสร้างแบบสอบถาม
3.3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคที่มีความต้องการซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self – administered Questionnaire)
โดยใช้ขอ้ มู ลแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
และคุณภาพการให้บริ การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่สร้างขึ้นดาเนินการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 ชุด
3.4 กำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
แล้วนามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ ในการคานวณค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
เพือ่ การวิจยั ทางสังคมศาสตร์ SPSS มีรายละเอียดในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. กำรวิเครำะห์ สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics)
อธิบายลักษณะการกระจายตัวของข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และคุณภาพ
ของการให้ บ ริ ก าร ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการสั่ ง อาหารทางออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร และพฤติกรรมการสั่งอาหารปรุ งสาเร็ จพร้อมทานผ่านช่ องทางออนไลน์ โดย
นาเสนอในรู ปแบบ ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. กำรวิเครำะห์ สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics)
1. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทางออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามเพศ โดยการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว ที่เป็ น
อิสระต่อกัน ใช้สถิติ Independent-Sample T test ในการทดสอบความแตกต่าง
2. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทางออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ตามลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องกลุ่ ม ตัว อย่าง จ าแนกตาม อายุ ระดับ
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การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่ งเป็ นการเปรี ยบเทียบตัวแปรมากกว่า 2 ตัว
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
3. วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพือ่ จัดกลุ่มตัวแปรต้นที่เป็ นปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การ และคุณภาพของการให้บริ การที่มีความสัมพันธ์กนั ให้อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน และ
ใช้ส ถิ ติ ก ารวิเ คราะห์ ส มการถดถอยพหุ คู ณ (Multi Regression Analysis: MRA) ในการทดสอบ
สมมติฐานของงานวิจยั
สู ตรในกำรหำค่ำเฉลี่ยในกำรวิจัย มีดังนี้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
P = f (100)
N
เมื่อ P คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย
f
คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541:40)
𝑥̅ =
เมื่อ

Σx
𝑛

แทน ค่าเฉลี่ย
 X แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา 2540: 53)
X

S=

เมื่อ

S

n x 2 −

( x )
2

n(n − 1)

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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 x แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง
( x ) แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
2

2

n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
- การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ ห า
ความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงระหว่างตัวแปรตามและกลุ่ มตัวแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป เพื่อ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม การใช้ตวั แปรอิสระเพียงตัวเดียวมาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตามนั้นอาจจะไม่พอเพียง โดยมีตวั แบบ (Model) ของสมการดังนี้
Ý = b0+b1X1+b2X2+…+bkXk
เมื่อ

k
หมายถึง
Ý
หมายถึง
b0
หมายถึง
b1,..., bk หมายถึง
X1,…, Xk หมายถึง

จานวนตัวแปรอิสระที่ใช้ในสมการ
ค่าประมาณหรื อค่าทานาย
แทนค่าคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย
น้ าหนักคะแนนหรื อสัมประสิทธิ์การถดถอยของ
ตัวแปรอิสระตัวที่ 1 ถึง ตัวที่ k ตามลาดับ
คะแนนตัวแปรอิสระ ตัวที่ 1 ถึง ตัวที่ k

- ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) หรื อ ANOVA
𝐹=

เมื่อ

F
หมายถึง
MSB หมายถึง
MSW หมายถึง

𝑀𝑆𝐵
𝑀𝑆𝑊

ค่าการแจกแจงแบบ F
ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
บทนี้ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อการอธิบายและการทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัว
แปร ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามที่มีคาตอบครบถ้วน จานวน 400 ชุด ได้มีผล
การวิเคราะห์ประกอบไปด้วย
4.1 การายงานผลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลในส่ วนนี้ เป็ นผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยสถิติที่นามาใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ มีผลวิเคราะห์ดงั ตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
129
หญิง
271
รวม
400

ร้ อยละ
32.25
67.75
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ เป็ นเพศหญิง จานวน 271 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.75 และเพศชาย จานวน 129 คน คิด
เป็ นร้อยละ 32.25
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ตารางที่ 4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านอายุ
อายุ
จานวน
อายุ 17 – 20 ปี
22
อายุ 21 – 24 ปี
221
อายุ 25 – 29 ปี
110
อายุ 30 – 34 ปี
19
อายุ 35 – 38 ปี
28
รวม
400

ร้ อยละ
5.50
55.25
27.50
4.75
7.00
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ มีอายุ 21 – 24 ปี มากที่สุด จานวน 221 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.25 รองลงมา อายุ 25 –
29 ปี จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.50 อายุ 35 – 38 ปี จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00 อายุ
17 – 20 ปี จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.50 และอายุ 30 – 34 ปี จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.75
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ประถมศึกษา
0
มัธยมศึกษาตอนต้น
0
มัธยมศึกษาตอนปลาย
31
ปริ ญญาตรี
236
สูงกว่าปริ ญญาตรี
133
รวม
400

ร้ อยละ
0.00
0.00
7.75
59.00
33.25
100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 236 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.00 รองลงมา
สู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.25 และมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 31 คน
คิดเป็ นร้อยละ 7.75 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน
โสด
158
สมรส
225
หม้าย
7
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
10
รวม
400

ร้ อยละ
39.50
56.25
1.75
2.50
100.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ มีสถานภาพสมรส มากที่สุด จานวน 225 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.25 รองลงมา โสด
จานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.50 หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.50 และ
หม้าย จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อย 1.75 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านอาชีพ
อาชีพ
จานวน
ข้าราชการ
39
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
75
ธุรกิจส่วนตัว
71
พนักงานบริ ษทั เอกชน
186
วิชาชีพอิสระ
23
นักเรี ยน/นักศึกษา
6
รวม
400

ร้ อยละ
9.75
18.75
17.75
46.50
5.75
1.50
100.00

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ มี อ าชี พ พนักงานบริ ษ ัทเอกชน มากที่ สุ ด จานวน 186 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 46.50
รองลงมา พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.75 ธุรกิจส่วนตัว จานวน 71 คน คิด
เป็ นร้อยละ 17.75 ข้าราชการ จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.75 วิชาชีพอิสระ จานวน 23 คน คิด
เป็ นร้อย 5.75 และนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อย 1.50 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
จานวน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
7
10,001 – 20,000 บาท
77
20,001 – 30,000 บาท
137
30,001 – 40,000 บาท
110
40,001 – 50,000 บาท
40
มากกว่า 50,001 บาท ขึ้นไป
29
รวม
400

ร้ อยละ
1.75
19.25
34.25
27.50
10.00
7.25
100.00

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มากที่สุด จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ
34.25 รองลงมา รายได้ 30,001 – 40,000 บาท จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.50 รายได้ 10,001 –
20,000 บาท จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.25รายได้
40,001 – 50,000 บาท จานวน 40
คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 รายได้มากกว่า 50,001 บาท ขึ้นไป จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.25 และ
รายได้นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อย 1.75 ตามลาดับ
พฤติกรรมการสั่ งอาหารทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้อ มู ล ในส่ วนนี้ เป็ นผลการวิเคราะห์เกี่ ยวกับพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยสถิ ติที่นามาใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ ยค่าร้อ ยละ มี ผลวิเคราะห์ดงั
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.7 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
วัตถุประสงค์ในการใช้ บริการ
จานวน
ร้ อยละ
ความสะดวกรวดเร็วในการสัง่ อาหาร
165
41.25
ไม่ตอ้ งต่อคิวสัง่ อาหารที่ร้าน
177
44.25
ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทางไปร้านอาหาร
41
10.25
ลดความเสี่ยงจากอุบตั ิเหตุในการเดินทาง
17
4.25
รวม
400
100.00
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ มีวตั ถุประสงค์ในการใช้บริ การ คือ ไม่ตอ้ งต่อคิวสั่งอาหารที่ร้าน มากที่สุด จานวน
177 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.25 รองลงมา ความสะดวกรวดเร็ วในการสั่งอาหาร จานวน 165 คน คิด
เป็ นร้อยละ 41.25 ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทางไปร้านอาหาร จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.25
และลดความเสี่ยงจากอุบตั ิเหตุในการเดินทาง จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อย 4.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.8 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านความถี่ในการใช้บริ การ
ความถี่ในการใช้ บริการ
จานวน
ทุกวัน
4
2 – 3 ครั้ง/สัปดาห์
81
5 – 6 ครั้ง/เดือน
287
มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน
28
รวม
400

ร้ อยละ
1.00
20.25
71.75
7.00
100.00

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ มีความถี่ในการใช้บริ การ 5 – 6 ครั้ง/เดือน มากที่สุด จานวน 287 คน คิดเป็ นร้อยละ
71.75 รองลงมา 2 – 3 ครั้ง/สัปดาห์ จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 20.25 มากกว่า 10 ครั้ง/เดื อน
จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00 และทุกวัน จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อย 1.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.9 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านช่วงเวลาในการใช้บริ การ
ช่ วงเวลาในการใช้ บริการ
จานวน
06.01 – 09.00 น.
25
09.01 – 12.00 น.
108
12.01 – 15.00 น.
38
15.01 – 18.00 น.
57
18.01 – 21.00 น.
128
21.01 – 24.00 น.
44
รวม
400

ร้ อยละ
6.25
27.00
9.50
14.25
32.00
11.00
100.00
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ มีช่วงเวลาในการใช้บริ การ เวลา 18.01 – 21.00 น. มากที่สุด จานวน 128 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 32.00 รองลงมา เวลา 09.01 – 12.00 น. จ านวน 108 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.00 เวลา
15.01 – 18.00 น. จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.25 เวลา 21.01 – 24.00 น. จานวน 44 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 11.00 เวลา 12.01 – 15.00 น. จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.50 และเวลา 06.01 – 09.00 น.
จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อย 6.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.10 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านจานวนเงินในการใช้บริ การ
จานวนเงินในการใช้ บริการ
จานวน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 บาท/ครั้ง
9
101 – 500 บาท/ครั้ง
203
501 – 1,000 บาท/ครั้ง
171
มากกว่า 1,001 บาท/ครั้ง
17
รวม
400

ร้ อยละ
2.25
50.75
42.75
4.25
100.00

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ มีจานวนเงินในการใช้บริ การ 101 – 500 บาท/ครั้ง มากที่สุด จานวน 203 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 50.75 รองลงมา 501 – 1,000 บาท/ครั้ง จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.75 มากกว่า 1,001
บาท/ครั้ง จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.25 และน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 บาท/ครั้ง จานวน 9 คน
คิดเป็ นร้อย 2.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.11 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ
แหล่ งข้ อมูลที่ใช้ ในการใช้ บริการ
จานวน
ร้ อยละ
คาแนะนาจากคนรู ้จกั
58
14.50
โฆษณา/สื่อประชาสัมพันธ์
253
63.25
เว็ปไซด์ของผูใ้ ห้บริ การ
89
22.25
รวม
400
100.00
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ มีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ คือ โฆษณา/สื่อประชาสัมพันธ์ มากที่สุด จานวน
253 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.25 รองลงมา เว็ปไซด์ของผูใ้ ห้บริ การ จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.25
และคาแนะนาจากคนรู ้จกั จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อย 14.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.12 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ
บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้ บริการ
จานวน
ร้ อยละ
ตนเอง
223
55.75
ครอบครัว
101
25.25
เพือ่ น
51
12.75
ดารา/นักแสดง/พรี เซ็นเตอร์
25
6.25
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ คือ ตนเอง มากที่สุด จานวน 223 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 55.75 รองลงมา ครอบครัว จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.25 เพื่อน จานวน 51 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 12.75 และดารา/นักแสดง/พรี เซ็นเตอร์ จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อย 6.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.13 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ
เครื่ องมือที่มีผลต่ อการใช้ บริการ
จานวน
ร้ อยละ
Mobile Application
237
59.25
Website
128
32.00
Call Center
35
8.75
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ มีเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ คือ Mobile Application มากที่สุด จานวน 237 คน
คิดเป็ นร้อยละ 59.25 รองลงมา Website จานวน 128 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 32.00 และ Call Center
จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.75 ตามลาดับ
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4.2 การรายงานผลด้ วยสถิติเชิงอ้ างอิง
ข้ อ มู ล ด้ า นปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาดที่มี ผ ลต่ อ การสั่ งอาหารทางออนไลน์ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลในส่ วนนี้เป็ นผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และคุณภาพ
ของการให้บริ การ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 4.14 ข้อมู ล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อ การสั่งอาหารทางออนไลน์ ข อง
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์
̅
𝒙
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
S.D. การแปลค่า
1. มีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลาย
4.33 0.471
มาก
2. อาหารมีคุณภาพ สดใหม่ สะอาด
4.73 0.446 มากที่สุด
3. บรรจุภณั ฑ์อาหารสวยงามใช้งานสะดวก
4.14 0.615
มาก
4. รสชาติอาหารอร่ อย
4.50 0.501 มากที่สุด
5. มีการรักษาอุณหภูมิอาหารให้มีความร้อนจนส่งมอบลูกค้า
4.26 0.514
มาก
รวม
4.39 0.509
มาก
จากตารางที่ 4.14 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ ในระดับมากที่สุ ด ในเรื่ อ ง อาหารมี คุณภาพ สดใหม่ สะอาด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 รองลงมาคือ รสชาติอาหารอร่ อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ให้ความสาคัญในระดับ
มาก ในเรื่ อง มีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 มีการรักษาอุณหภูมิอาหารให้มี
ความร้อนจนส่ งมอบลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารสวยงามใช้งานสะดวก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.15 ข้อมู ล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อ การสั่งอาหารทางออนไลน์ ข อง
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านราคา
̅ S.D. การแปลค่า
𝒙
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ราคาเหมาะสมกับปริ มาณอาหาร
4.18 0.485
มาก
2. ค่าอาหารและค่าบริ การอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
4.18 0.532
มาก
3. สามารถตรวจสอบราคาก่อนสัง่ ซื้อได้
4.52 0.500 มากที่สุด
4. มีราคาอาหารและค่าบริ การเปรี ยบเทียบให้ลูกค้าได้ตดั สินใจ 4.50 0.501 มากที่สุด
5. ราคามีมาตรฐานที่แน่นอนและแสดงไว้ใช้ชดั เจน
4.21 0.521
มาก
รวม
4.32 0.508
มาก
จากตารางที่ 4.15 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ที่มีผลต่อการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อง สามารถตรวจสอบราคาก่อนสัง่ ซื้ อได้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 รองลงมาคือ มีราคาอาหารและค่าบริ การเปรี ยบเทียบให้ลูกค้าได้ตดั สิ นใจ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อง ราคามีมาตรฐานที่แน่นอนและแสดงไว้ใช้
ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ราคาเหมาะสมกับปริ มาณอาหาร และค่าอาหารและค่าบริ การอยูใ่ น
ระดับที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 4.18 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.16 ข้อมู ล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อ การสั่งอาหารทางออนไลน์ ข อง
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
̅
𝒙
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
S.D. การแปลค่า
1. สามารถสัง่ อาหารได้หลากหลายช่องทาง
4.24 0.552
มาก
2. มีเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาการใช้บริ การตลอดเวลา
4.31 0.547
มาก
3. สามารถสัง่ อาหารผ่านทุกช่องทางได้ทุกเวลา
4.28 0.497
มาก
4. ทุกช่องทางสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.29 0.592
มาก
รวม
4.28 0.547
มาก
จากตารางที่ 4.16 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ที่มีผลต่อ
การสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อง มีเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา
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การใช้บริ การตลอดเวลา มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.31 รองลงมาคือ ทุกช่ อ งทางสามารถใช้ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 สามารถสั่งอาหารผ่านทุกช่องทางได้ทุกเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.28 และสามารถสัง่ อาหารได้หลากหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.17 ข้อมู ล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อ การสั่งอาหารทางออนไลน์ ข อง
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการส่งเสริ มการตลาด
̅
𝒙
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
S.D. การแปลค่า
1. ส่วนลดค่าบริ การเมื่อใช้บริ การเป็ นประจา
4.20 0.541
มาก
2. มีการสะสมคะแนนจากการใช้บริ การเพื่อนามาเป็ นส่ วนลด
4.26 0.520
มาก
หรื อลุน้ รางวัล
3. มีส่วนลดค่าบริ การเมื่อมีการแนะนาลูกค้าอื่นให้ใช้บริ การ
4.20 0.477
มาก
4. มีเมนูแนะนาและราคาโปรโมชัน่ ประจาสัปดาห์
3.76 0.483
มาก
รวม
4.11 0.505
มาก
จากตารางที่ 4.17 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริ มการตลาด ที่มีผลต่อการ
สัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อ ง มี การสะสมคะแนนจากการใช้
บริ การเพือ่ นามาเป็ นส่วนลดหรื อลุน้ รางวัล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมาคือ ส่วนลดค่าบริ การเมื่อ
ใช้บริ การเป็ นประจา และมี ส่วนลดค่าบริ การเมื่ อ มี การแนะนาลู กค้าอื่ นให้ใช้บริ การ มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากัน เท่ากับ 4.20 และมี เมนู แนะนาและราคาโปรโมชั่นประจาสัปดาห์ มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.76
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.18 ข้อมู ล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อ การสั่งอาหารทางออนไลน์ ข อง
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านบุคคล
̅
𝒙
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
S.D. การแปลค่า
1. มีพนักงานให้บริ การอย่างเพียงพอ
4.19 0.567
มาก
2. พนักงานมีความพร้อมในการให้บริ การ
4.17 0.478
มาก
3. พนักงานมีความชานาญในการจัดส่งอาหารอย่างถูกต้อง
4.57 0.495 มากที่สุด
4. พนักงานสามรถแก้ไขปั ญหาและให้ขอ้ มูลอย่างถูกต้อง
4.45 0.498
มาก
รวม
4.35 0.510
มาก
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จากตารางที่ 4.18 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคล ที่มีผลต่อการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อ ง พนักงานมี ความชานาญในการจัดส่ ง
อาหารอย่า งถู กต้อ ง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 4.57 รองลงมาคือ ให้ค วามส าคัญ ในระดับ มาก ในเรื่ อ ง
พนักงานสามรถแก้ไขปั ญหาและให้ขอ้ มูลอย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 มีพนักงานให้บริ การ
อย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และพนักงานมีความพร้อมในการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.17 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.19 ข้อมู ล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อ การสั่งอาหารทางออนไลน์ ข อง
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านกระบวนการ
̅
𝒙
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
S.D. การแปลค่า
1. การสัง่ อาหารใช้เวลาในการสัง่ ไม่นาน
4.60 0.490 มากที่สุด
2. ขั้นตอนการสัง่ อาหารไม่ยงุ่ ยาก
4.61 0.488 มากที่สุด
3. สามารถทารายการสัง่ อาหารได้ดว้ ยตนเองจนเสร็จสมบูรณ์
4.46 0.499
มาก
4. มีคู่มือแนะนาขั้นตอนการใช้บริ การ
4.44 0.661
มาก
รวม
4.53 0.535
มาก
จากตารางที่ 4.19 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ ที่มี ผลต่อ การสั่ง
อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อง ขั้นตอนการสั่งอาหารไม่ยงุ่ ยาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 รองลงมาคือ การสัง่ อาหารใช้เวลาในการสัง่ ไม่นาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ให้
ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อง สามารถทารายการสั่งอาหารได้ด้วยตนเองจนเสร็ จสมบูรณ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และมีคู่มือแนะนาขั้นตอนการใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.20 ข้อมูล ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการสั่งทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
̅
𝒙
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
S.D. การแปลค่า
1. รู ปแบบของแอพพลิ เคชั่นหรื อ เว็บไซด์ในการสั่งอาหารดู
4.57 0.496 มากที่สุด
หน้าได้งาน
2. การจัดเรี ยงหมวดหมู่ อาหารบนแอพพลิ เคชั่นหรื อเว็บไซด์
4.49 0.501
มาก
อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ใช้งานสะดวก
3. สามารถค้นหาเมนูอาหารได้ง่าย
4.30 0.591
มาก
4. สีที่ใช้ในแอพพลิเคชัน่ หรื อเว็บไซด์สบายตาและดึงดูดในการ
3.84 0.555
มาก
ใช้งาน
รวม
4.30 0.536
มาก
จากตารางที่ 4.20 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ที่มีผลต่อการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อง รู ปแบบ
ของแอพพลิเคชัน่ หรื อเว็บไซด์ในการสัง่ อาหารดูหน้าได้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 รองลงมาคือ ให้
ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อง การจัดเรี ยงหมวดหมู่อาหารบนแอพพลิเคชัน่ หรื อเว็บไซด์อย่าง
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ใช้งานสะดวก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.49 สามารถค้นหาเมนู อ าหารได้ง่าย มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.30 และสี ที่ใช้ในแอพพลิเคชั่นหรื อเว็บไซด์สบายตาและดึ งดูดในการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.21 การเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการสัง่ อาหารทางออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นรายด้าน
̅
𝒙
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
S.D. การแปลค่า
ด้านผลิตภัณฑ์
4.39 0.509
มาก
ด้านราคา
4.32 0.508
มาก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.28 0.547
มาก
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
4.11 0.505
มาก
ด้านบุคคล
4.35 0.510
มาก
ด้านกระบวนการ
4.53 0.535 มากที่สุด
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
4.30 0.536
มาก
จากตารางที่ 4.21 พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.53 รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ด้านราคา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และด้านการส่งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11
ตามลาดับ
ข้ อมูลด้ านคุณภาพของการให้ บริ การที่มีผลต่ อการสั่ งอาหารทางออนไลน์ ของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4.22 ข้อมูลคุณภาพของการให้บริ การที่มีผลต่อการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ด้านประสิทธิภาพ
̅
𝒙
คุณภาพของการให้ บริการ
S.D. การแปลค่า
1. ระบบในการสัง่ ซื้ออาหารมีความสเถียร
4.63 0.509 มากที่สุด
2. มีความรวดเร็วในการสัง่ อาหารและมีความถูกต้อง
4.72 0.448 มากที่สุด
3. เมื่อมีการใช้บริ การจานวนมากไม่เกิดอาการระบบไม่สามารถ
4.53 0.500 มากที่สุด
ใช้งานได้
4. สามารถสัง่ เมนูอาหารหลากหลายรายการโดยไม่มีขอ้ จากัด
4.48 0.500
มาก
รวม
4.59 0.489 มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.22 คุณภาพของการให้บริ การ ด้านประสิทธิภาพ ที่มีผลต่อการสัง่ อาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อง มีความรวดเร็ วในการสั่งอาหารและมี
ความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 รองลงมาคือ ระบบในการสัง่ ซื้ออาหารมีความสเถียร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.63 เมื่ อ มี การใช้บริ การจานวนมากไม่ เกิ ดอาการระบบไม่ สามารถใช้งานได้ มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.53 และให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อง สามารถสัง่ เมนูอาหารหลากหลายรายการโดย
ไม่มีขอ้ จากัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.23 ข้อมูลคุณภาพของการให้บริ การที่มีผลต่อการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความสามารถของระบบ
̅
𝒙
คุณภาพของการให้ บริการ
S.D. การแปลค่า
1. มีการคานวณราคาค่าอาหารและค่าบริ การถูกต้องแม่นยา
4.66 0.473 มากที่สุด
2. สามารถทารายการสัง่ ซื้อล่วงหน้าได้
4.44 0.497
มาก
3. มี ก ารแจ้ง สถานะการสั่ ง ซื้ อ และจัด ส่ ง อาหารให้ ลู ก ค้า
4.59 0.492 มากที่สุด
ตรวจสอบได้
4. มีการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าอย่างเข้มงวด
4.75 0.436 มากที่สุด
รวม
4.61 0.475 มากที่สุด
จากตารางที่ 4.23 คุณภาพของการให้บริ การ ด้านความสามารถของระบบ ที่มีผลต่อการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อ ง มี การรักษาข้อมูล
ความลับของลูกค้าอย่างเข้มงวด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 รองลงมาคือ มีการคานวณราคาค่าอาหารและ
ค่าบริ การถูกต้องแม่นยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 มีการแจ้งสถานะการสัง่ ซื้อและจัดส่งอาหารให้ลูกค้า
ตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อง สามารถทารายการ
สัง่ ซื้อล่วงหน้าได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.24 ข้อมูลคุณภาพของการให้บริ การที่มีผลต่อการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็จ
̅
𝒙
คุณภาพของการให้ บริการ
S.D. การแปลค่า
1. มีการยืนยันการสัง่ ซื้อเมื่อทารายการสาเร็จ
4.39 0.488
มาก
2. มีการให้บริ การชาระเงินทุกช่องทาง
4.75 0.435 มากที่สุด
3. การแจ้งค่าอาหารและค่าบริ การถูกต้องเสมอ
4.49 0.500
มาก
4. สามรถตรวจสอบ ยกเลิกหรื อแก้ไขรายการสัง่ อาหารภายใน
4.68 0.469 มากที่สุด
เวลาที่ผใู ้ ห้บริ การกาหนดได้
รวม
4.58 0.473 มากที่สุด
จากตารางที่ 4.24 คุณภาพของการให้บริ การ ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็จ ที่มีผลต่อการสัง่
อาหารทางออนไลน์ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อง มีการให้บริ การชาระ
เงินทุกช่องทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 รองลงมาคือ สามรถตรวจสอบ ยกเลิกหรื อแก้ไขรายการสั่ง
อาหารภายในเวลาที่ผใู ้ ห้บริ การกาหนดได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ให้ความสาคัญในระดับมาก ใน
เรื่ อง การแจ้งค่าอาหารและค่าบริ การถูกต้องเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และมีการยืนยันการสัง่ ซื้อ
เมื่อทารายการสาเร็จ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.25 ข้อมูลคุณภาพของการให้บริ การที่มีผลต่อการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ
̅
𝒙
คุณภาพของการให้ บริการ
S.D. การแปลค่า
1. ระบบการสัง่ อาหารมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วไม่ติดขัด
4.73 0.446 มากที่สุด
2. ใช้เวลาในการจัดส่งตรงตามที่ได้แจ้งกับลูกค้าไว้
4.65 0.479 มากที่สุด
3. แนะนาข้อเสนอ โปรโมชัน่ หรื อ ส่ วนลดให้ลูกค้าอัตโนมัติ
4.47 0.500
มาก
เมื่อมีการทารายการสัง่ อาหาร
รวม
4.62 0.475 มากที่สุด
จากตารางที่ 4.25 คุณภาพของการให้บริ การ ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ ที่มีผลต่อ
การสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อง ระบบการสัง่ อาหารมี
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การตอบสนองอย่างรวดเร็ วไม่ติดขัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 รองลงมาคือ ใช้เวลาในการจัดส่ งตรง
ตามที่ได้แจ้งกับลูกค้าไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อง แนะนาข้อเสนอ
โปรโมชั่นหรื อ ส่ วนลดให้ลูกค้าอัต โนมัติ เมื่ อ มี การทารายการสั่งอาหาร มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.47
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.26 การเปรี ยบเทียบคุณภาพของการให้บริ การที่มีผลต่อการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นรายด้าน
̅
𝒙
คุณภาพของการให้ บริการ
S.D. การแปลค่า
ด้านประสิทธิภาพ
4.59 0.489 มากที่สุด
ด้านความสามารถของระบบ
4.61 0.475 มากที่สุด
ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็จ
4.58 0.473 มากที่สุด
ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ
4.62 0.475 มากที่สุด
จากตารางที่ 4.26 พบว่า คุณภาพของการให้บริ การที่มีผลต่อการสั่งอาหารทางออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด คือ ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62 รองลงมาคือ ด้านความสามารถของระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ด้านประสิ ทธิภาพ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็จ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ตามลาดับ
4.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
2.1 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยผูว้ ิจยั ใช้สถิติการทดสอบ t-test กับตัวแปร เพศ ซึ่ งเป็ นความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ ม และใช้สถิ ติความแปรปรวนทางเดี ยว (One – Way ANOVA) กับตัว
แปรด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่ งเป็ นความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม โดยทาการวิเคราะห์และสรุ ปผล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.27 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทางออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
พฤติกรรมการสั่ งอาหารทางออนไลน์
t
Sig
̅ S.D. 𝒙
̅ S.D.
𝒙
วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
1.73 0.715 1.80 0.834 -0.801
0.399
ความถี่ในการใช้บริ การ
2.84 0.622 2.85 0.495 -0.263 0.000*
ช่วงเวลาในการใช้บริ การ
3.31 1.457 3.91 1.568 -3.667 0.014*
จานวนเงินในการใช้บริ การ
2.37 0.613 2.55 0.612 -2.656
0.356
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ
2.05 0.721 2.09 0.537 -0.532 0.000*
บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ
1.66 0.940 0.71 0.910 -0.541
0.825
เครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ
1.50 0.561 1.49 0.693 0.187
0.008*
*Sig < 0.05
จากตารางที่ 4.27 ผูบ้ ริ โภคที่มี เพศต่างกันมี พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ ข อง
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านความถี่ในการใช้บริ การ ช่วงเวลาในการใช้
บริ การ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ และเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.28 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทางออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอายุ
พฤติกรรมการสั่ งอาหารทางออนไลน์
N
F
Sig.
̅ S.D.
𝒙
อายุ 17 – 20 ปี
22 1.18 0.395
อายุ 21 – 24 ปี
221 1.73 0.780
วัตถุประสงค์ในการ
อายุ 25 – 29 ปี
110 1.92 0.890 5.163 0.000*
ใช้บริ การ
อายุ 30 – 34 ปี
19 2.11 0.875
อายุ 35 – 38 ปี
28 1.82 0.390
อายุ 17 – 20 ปี
22 2.73 0.456
อายุ 21 – 24 ปี
221 2.86 0.595
ความถี่ในการใช้
อายุ 25 – 29 ปี
110 2.77 0.536 1.815 0.125
บริ การ
อายุ 30 – 34 ปี
19 3.00 0.000
อายุ 35 – 38 ปี
28 3.00 0.000
อายุ 17 – 20 ปี
22 4.23 1.152
อายุ 21 – 24 ปี
221 3.61 1.565
ช่วงเวลาในการใช้
อายุ 25 – 29 ปี
110 3.16 1.468 19.032 0.000*
บริ การ
อายุ 30 – 34 ปี
19 5.32 0.478
อายุ 35 – 38 ปี
28 5.25 0.441
อายุ 17 – 20 ปี
22 2.18 0.395
อายุ 21 – 24 ปี
221 2.48 0.577
จานวนเงินในการใช้
อายุ 25 – 29 ปี
110 2.63 0.675 5.492 0.000*
บริ การ
อายุ 30 – 34 ปี
19 2.05 0.780
อายุ 35 – 38 ปี
28 2.57 0.504
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ตารางที่ 4.28 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทางออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอายุ (ต่อ)
พฤติกรรมการสั่ งอาหารปรุงสาเร็จพร้ อมทาน
N
F
Sig.
̅ S.D.
𝒙
ผ่ านช่ องทางออนไลน์
อายุ 17 – 20 ปี
22 2.00 0.000
อายุ 21 – 24 ปี
221 2.23 0.678
แหล่งข้อมูลที่ใช้ใน
อายุ 25 – 29 ปี
110 1.93 0.443 11.507 0.000*
การใช้บริ การ
อายุ 30 – 34 ปี
19 2.00 0.000
อายุ 35 – 38 ปี
28 1.57 0.504
อายุ 17 – 20 ปี
22 1.64 0.953
อายุ 21 – 24 ปี
221 1.60 0.790
บุคคลที่มีอิทธิพลใน
อายุ 25 – 29 ปี
110 1.95 1.148 6.523 0.000*
การใช้บริ การ
อายุ 30 – 34 ปี
19 1.00 0.000
อายุ 35 – 38 ปี
28 2.00 0.770
อายุ 17 – 20 ปี
22 1.64 0.848
อายุ 21 – 24 ปี
221 1.52 0.615
เครื่ องมือที่มีผลต่อ
อายุ 25 – 29 ปี
110 1.36 0.617 9.092 0.000*
การใช้บริ การ
อายุ 30 – 34 ปี
19 1.00 0.000
อายุ 35 – 38 ปี
28 2.00 0.770
จากตารางที่ 4.28 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันมี พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์
ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ ด้านช่วงเวลาในการใช้บริ การ ด้านจานวนเงินในการใช้บริ การ
ด้านแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ และด้านเครื่ องมือที่มี
ผลต่อการใช้บริ การ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ ทีร่ ะดับ 0.05 และได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
รายคู่ดว้ ยวิธี LSD (Least significant difference test) ได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
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ตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ จาแนกตาม
อายุ

1.73

อายุ 25 – 29 ปี
1.92
อายุ 30 – 34 ปี
2.11
อายุ 35 – 38 ปี
1.82
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อายุ 35 – 38 ปี

อายุ 21 – 24 ปี

อายุ 30 – 34 ปี

1.18

อายุ 25 – 29 ปี

อายุ 17 – 20 ปี

อายุ 21 – 24 ปี

̅
𝒙

อายุ 17 – 20 ปี

อายุ

1.18
-

1.73
-.55*
(.002)
-

1.92
-.74*
(.000)
-.19*
(.038)
-

2.11
-.92*
(.000)
-.38*
(.044)

1.82
-.64*
(.004)

-

จากตารางที่ 4.29 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี อ ายุ
ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ได้แก่
1. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มีอ ายุ 17 – 20 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 21 – 24 ปี
2. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 17 – 20 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 25 – 29 ปี
3. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 17 – 20 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 30 – 34 ปี
4. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 17 – 20 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 35 – 38 ปี

59

5. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี อ ายุ 21 – 24 ปี มี มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 25 – 29 ปี
6. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 21 – 24 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 30 – 34 ปี
ตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านช่วงเวลาในการใช้บริ การ จาแนกตามอายุ

3.61

อายุ 25 – 29 ปี

3.16

อายุ 30 – 34 ปี
5.32
อายุ 35 – 38 ปี
5.25
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อายุ 35 – 38 ปี

อายุ 21 – 24 ปี

อายุ 30 – 34 ปี

4.23

อายุ 25 – 29 ปี

อายุ 17 – 20 ปี

อายุ 21 – 24 ปี

̅
𝒙

อายุ 17 – 20 ปี

อายุ

4.23
-

3.61

3.16
1.07*
(.002)
.45*
(.008)
-

5.32
-1.09*
(.016)
-1.71*
(.000)
-2.15*
(.000)
-

5.25
-1.02*
(.013)
-1.64*
(.000)
-2.09*
(.000)

-

-

จากตารางที่ 4.30 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี อ ายุ
ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ได้แก่
1. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี อ ายุ 17 – 20 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 25 – 29 ปี
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2. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี อ ายุ 17 – 20 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 30 – 34 ปี
3. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี อ ายุ 17 – 20 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 35 – 38 ปี
4. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 21 – 24 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 25 – 29 ปี
5. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 21 – 24 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 30 – 34 ปี
6. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 21 – 24 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 35 – 38 ปี
7. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 25 – 29 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 30 – 34 ปี
8. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 25 – 29 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 35 – 38 ปี
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ตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านจานวนเงินในการใช้บริ การ จาแนกตามอายุ

2.48

อายุ 25 – 29 ปี

2.63

อายุ 30 – 34 ปี

2.05

อายุ 35 – 38 ปี
2.57
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อายุ 35 – 38 ปี

อายุ 21 – 24 ปี

อายุ 30 – 34 ปี

2.18

อายุ 25 – 29 ปี

อายุ 17 – 20 ปี

อายุ 21 – 24 ปี

̅
𝒙

อายุ 17 – 20 ปี

อายุ

2.18
-

2.48
-.30*
(.028)
-

2.63
-.45*
(.002)
-.15*
(.037)
-

2.05

2.57
-.39*
(.024)

.43*
(.003)
.58*
(.000)
-

-.52*
(.004)
-

จากตารางที่ 4.31 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี อ ายุ
ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ได้แก่
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ 17 – 20 ปี มีพฤติกรรมการสัง่ อาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 21 – 24 ปี
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ 17 – 20 ปี มีพฤติกรรมการสัง่ อาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 25 – 29 ปี
3. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ 17 – 20 ปี มีพฤติกรรมการสัง่ อาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 35 – 38 ปี

62

4. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ 21 – 24 ปี มีพฤติกรรมการสัง่ อาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 25 – 29 ปี
5. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ 21 – 24 ปี มีพฤติกรรมการสัง่ อาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 30 – 34 ปี
6. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 25 – 29 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 30 – 34 ปี
7. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 30 – 34 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 35 – 38 ปี
ตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ จาแนก
ตามอายุ

2.23

อายุ 25 – 29 ปี

1.93

อายุ 30 – 34 ปี

2.00

อายุ 35 – 38 ปี
1.57
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อายุ 35 – 38 ปี

อายุ 21 – 24 ปี

อายุ 30 – 34 ปี

2.00

อายุ 25 – 29 ปี

อายุ 17 – 20 ปี

อายุ 21 – 24 ปี

̅
𝒙

อายุ 17 – 20 ปี

อายุ

2.00
-

2.23

1.93

2.00

-

.30*
(.000)
-

1.57
.43*
(.009)
.66*
(.000)
.36*
(.004)
.43*
(.012)
-

-
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จากตารางที่ 4.32 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี อ ายุ
ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ได้แก่
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ 17 – 20 ปี มีพฤติกรรมการสัง่ อาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 35 – 38 ปี
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ 21 – 24 ปี มีพฤติกรรมการสัง่ อาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 25 – 29 ปี
3. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ 21 – 24 ปี มีพฤติกรรมการสัง่ อาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 35 – 38 ปี
4. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ 25 – 29 ปี มีพฤติกรรมการสัง่ อาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 35 – 38 ปี
5. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ 30 – 34 ปี มีพฤติกรรมการสัง่ อาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 35 – 38 ปี

64

ตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ จาแนก
ตามอายุ

1.60

อายุ 25 – 29 ปี

1.95

อายุ 30 – 34 ปี

1.00

อายุ 35 – 38 ปี
2.00
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อายุ 35 – 38 ปี

อายุ 21 – 24 ปี

อายุ 30 – 34 ปี

1.64

อายุ 25 – 29 ปี

อายุ 17 – 20 ปี

อายุ 21 – 24 ปี

̅
𝒙

อายุ 17 – 20 ปี

อายุ

1.64
-

1.60

1.95

2.00

-

-.35*
(.001)
-

1.00
.64*
(.024)
.60*
(.005)
.95*
(.000)
-

-.40*
(.025)

-1.0*
(.000)
-

จากตารางที่ 4.33 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี อ ายุ
ต่างกัน มีพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ได้แก่
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุอายุ 17 – 20 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 30 – 34 ปี
2. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 21 – 24 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 25 – 29 ปี
3. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 21 – 24 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 30 – 34 ปี
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4. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 21 – 24 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 35 – 38 ปี
5. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 25 – 29 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 30 – 34 ปี
6. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 30 – 34 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 35 – 38 ปี
ตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ จาแนก
ตามอายุ

1.52

อายุ 25 – 29 ปี

1.36

อายุ 30 – 34 ปี

1.00

อายุ 35 – 38 ปี
2.00
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อายุ 35 – 38 ปี

อายุ 21 – 24 ปี

อายุ 30 – 34 ปี

1.64

อายุ 25 – 29 ปี

อายุ 17 – 20 ปี

อายุ 21 – 24 ปี

̅
𝒙

อายุ 17 – 20 ปี

อายุ

1.64
-

1.52

1.36

-

.16*
(.028)
-

1.00
.64*
(.001)
.53*
(.001)
.36*
(.020)
-

2.00
-.36*
(.043)
-.48*
(.000)
-.64*
(.000)
-1.0*
(.000)
-

66

จากตารางที่ 4.34 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี อ ายุ
ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ได้แก่
1. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 17 – 20 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 30 – 34 ปี
2. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 17 – 20 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 35 – 38 ปี
3. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 21 – 24 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 25 – 29 ปี
4. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 21 – 24 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 30 – 34 ปี
5. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 21 – 24 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 35 – 38 ปี
6. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 25 – 29 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 30 – 34 ปี
7. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 25 – 29 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 35 – 38 ปี
8. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 30 – 34 ปี มี พ ฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 35 – 38 ปี
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ตารางที่ 4.35 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทางออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา
พฤติกรรมการสั่ งอาหารทางออนไลน์
N
F
Sig.
̅ S.D.
𝒙
ประถมศึกษา
0 0.00 0.000
มัธยมศึกษาตอนต้น
0 0.00 0.000
วัตถุประสงค์ในการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
31 2.16 1.157 22.191 0.000*
ใช้บริ การ
ปริ ญญาตรี
236 1.92 0.725
สูงกว่าปริ ญญาตรี
133 1.43 0.699
ประถมศึกษา
0 0.00 0.000
มัธยมศึกษาตอนต้น
0 0.00 0.000
ความถี่ในการใช้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
31 2.87 0.341 00.634 0.531
บริ การ
ปริ ญญาตรี
236 2.87 0.517
สูงกว่าปริ ญญาตรี
133 2.80 0.609
ประถมศึกษา
0 0.00 0.000
มัธยมศึกษาตอนต้น
0 0.00 0.000
ช่วงเวลาในการใช้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
31 4.61 1.022 5.975 0.003*
บริ การ
ปริ ญญาตรี
236 3.60 1.591
สูงกว่าปริ ญญาตรี
133 3.72 1.539
ประถมศึกษา
0 0.00 0.000
มัธยมศึกษาตอนต้น
0 0.00 0.000
จานวนเงินในการใช้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
31 2.16 0.374 7.145 0.001*
บริ การ
ปริ ญญาตรี
236 2.57 0.612
สูงกว่าปริ ญญาตรี
133 2.43 0.643
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ตารางที่ 4.35 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทางออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา (ต่อ)
พฤติกรรมการสั่ งอาหารทางออนไลน์
N
F
Sig.
̅ S.D.
𝒙
ประถมศึกษา
0 0.00 0.000
มัธยมศึกษาตอนต้น
0 0.00 0.000
แหล่งข้อมูลที่ใช้ใน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
31 1.87 0.341 2.019 0.134
การใช้บริ การ
ปริ ญญาตรี
236 2.09 0.565
สูงกว่าปริ ญญาตรี
133 2.11 0.699
ประถมศึกษา
0 0.00 0.000
มัธยมศึกษาตอนต้น
0 0.00 0.000
บุคคลที่มีอิทธิพลใน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
31 1.77 0.990 2.514 0.082
การใช้บริ การ
ปริ ญญาตรี
236 1.61 0.810
สูงกว่าปริ ญญาตรี
133 1.83 1.063
ประถมศึกษา
0 0.00 0.000
มัธยมศึกษาตอนต้น
0 0.00 0.000
เครื่ องมือที่มีผลต่อ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
31 1.00 0.000 13.877 0.000*
การใช้บริ การ
ปริ ญญาตรี
236 1.47 0.711
สูงกว่าปริ ญญาตรี
133 1.65 0.551
จากตารางที่ 4.35 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา ต่างกันมีพฤติกรรมการสัง่ อาหารทาง
ออนไลน์ ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ ด้านช่วงเวลาในการใช้บริ การ ด้านจานวนเงินในการ
ใช้บริ การ และด้านเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ ที่ระดับ 0.05 และ
ได้ท าการวิเ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บรายคู่ ด้ว ยวิ ธี LSD (Least significant difference test) ได้ผ ลการ
วิเคราะห์ดงั นี้
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ตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ จาแนกตาม
ระดับการศึกษา

2.16

ปริ ญญาตรี

1.92

สูงกว่าปริ ญญาตรี

1.43

1.92

-

สูงกว่าปริ ญญาตรี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

2.16
-

ปริ ญญาตรี

̅
𝒙

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับการศึกษา

1.43
.73*
(.000)
.49*
(.000)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.36 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี ระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย มีพฤติกรรม
การสัง่ อาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา สูงกว่าปริ ญญาตรี
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี มี พฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา สูงกว่าปริ ญญาตรี
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ตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านช่วงเวลาในการใช้บริ การ จาแนกตามระดับ
การศึกษา

4.61

ปริ ญญาตรี

3.60

สูงกว่าปริ ญญาตรี

3.72

3.60
1.02*
(.001)
-

สูงกว่าปริ ญญาตรี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

4.61
-

ปริ ญญาตรี

̅
𝒙

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับการศึกษา

3.72
.89*
(.004)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.37 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี ระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย มีพฤติกรรม
การสัง่ อาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย มีพฤติกรรม
การสัง่ อาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา สูงกว่าปริ ญญาตรี
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ตารางที่ 4.38 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านจานวนเงินในการใช้บริ การ จาแนกตาม
ระดับการศึกษา

2.16

ปริ ญญาตรี

2.57

สูงกว่าปริ ญญาตรี

2.43

2.57
-.41*
(.001)
-

สูงกว่าปริ ญญาตรี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

2.16
-

ปริ ญญาตรี

̅
𝒙

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับการศึกษา

2.43
-.28*
(.028)
.14*
(.035)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.38 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี ระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย มีพฤติกรรม
การสัง่ อาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย มีพฤติกรรม
การสัง่ อาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา สูงกว่าปริ ญญาตรี
3. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี มี พฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา สูงกว่าปริ ญญาตรี
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ตารางที่ 4.39 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ จาแนก
ตามระดับการศึกษา

1.00

ปริ ญญาตรี

1.47

สูงกว่าปริ ญญาตรี

1.65

1.47
-.47*
(.000)
-

สูงกว่าปริ ญญาตรี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

1.00
-

ปริ ญญาตรี

̅
𝒙

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับการศึกษา

1.65
-.65*
(.000)
-.18*
(.008)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.39 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี ระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย มีพฤติกรรม
การสัง่ อาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย มีพฤติกรรม
การสัง่ อาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา สูงกว่าปริ ญญาตรี
3. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี มี พฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษา สูงกว่าปริ ญญาตรี

73

ตารางที่ 4.40 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทางออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพ
พฤติกรรมการสั่ งอาหารทางออนไลน์
N
F
Sig.
̅ S.D.
𝒙
โสด
158 1.86 0.899
225 1.68 0.710
วัตถุประสงค์ในการ สมรส
4.374 0.005*
ใช้บริ การ
หม้าย
7 2.57 0.976
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
10 2.00 0.000
โสด
158 2.89 0.479
225 2.84 0.563
ความถี่ในการใช้ สมรส
1.755 0.155
บริ การ
หม้าย
7 2.43 0.976
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
10 2.80 0.422
โสด
158 3.42 1.503
225 3.89 1.566
ช่วงเวลาในการใช้ สมรส
3.467 0.016*
บริ การ
หม้าย
7 4.14 1.464
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
10 4.20 1.687
โสด
158 2.52 0.646
225 2.46 0.605
จานวนเงินในการใช้ สมรส
4.110 0.007*
บริ การ
หม้าย
7 2.00 0.000
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
10 3.00 0.000
โสด
158 2.03 0.569
225 2.09 0.630
แหล่งข้อมูลที่ใช้ใน สมรส
3.071 0.028*
การใช้บริ การ
หม้าย
7 2.71 0.488
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
10 2.00 0.000
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ตารางที่ 4.40 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทางออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพ (ต่อ)
พฤติกรรมการสั่ งอาหารทางออนไลน์
N
F
Sig.
̅ S.D.
𝒙
โสด
158 1.89 1.092
225 1.52 0.733
บุคคลที่มีอิทธิพลใน สมรส
9.044 0.000*
การใช้บริ การ
หม้าย
7 1.71 0.488
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
10 2.60 0.843
โสด
158 1.42 0.689
225 1.56 0.631
เครื่ องมือที่มีผลต่อ สมรส
3.848 0.010*
การใช้บริ การ
หม้าย
7 1.71 0.488
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
10 1.00 0.000
จากตารางที่ 4.40 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มี สถานภาพ ต่างกันมี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ ด้านช่วงเวลาในการใช้บริ การ ด้านจานวนเงินในการ
ใช้บริ การ ด้านแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ และด้าน
เครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ ที่ระดับ 0.05 และได้ทาการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD (Least significant difference test) ได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
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ตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ จาแนกตาม
สถานภาพ

สมรส

1.68

หม้าย

2.57

หย่าร้าง/แยกกันอยู่

2.00

1.86
-

1.68
.18*
(.028)
-

2.57
-.71*
(.020)
-.89*
(.003)
-

หย่าร้าง/แยกกันอยู่

1.86

หม้าย

โสด

สมรส

̅
𝒙

โสด

สถานภาพ

2.00

-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.41 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่ า ผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี
สถานภาพ ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี สถานภาพ โสด มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ สมรส
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี สถานภาพ โสด มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ หม้าย
3. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีสถานภาพ สมรส มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ หม้าย
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ตารางที่ 4.42 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านช่ วงเวลาในการใช้บริ การ จาแนกตาม
สถานภาพ

สมรส

3.89

หม้าย

4.14

หย่าร้าง/แยกกันอยู่

4.20

หย่าร้าง/แยกกันอยู่

3.42

หม้าย

โสด

สมรส

̅
𝒙

โสด

สถานภาพ

3.42
-

3.89
-.48*
(.003)
-

4.14

4.20

-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.42 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่ า ผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี
สถานภาพ ต่างกัน มีพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี สถานภาพ โสด มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ สมรส
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ตารางที่ 4.43 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านจานวนเงินในการใช้บริ การ จาแนกตาม
สถานภาพ

สมรส

2.46

หม้าย

2.00

หย่าร้าง/แยกกันอยู่

3.00

2.52
-

2.46

2.00
.52*
(.028)
.46*
(.049)
-

-

หย่าร้าง/แยกกันอยู่

2.52

หม้าย

โสด

สมรส

̅
𝒙

โสด

สถานภาพ

3.00
-.48*
(.016)
-.54*
(.007)
-1.0*
(.001)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.43 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่ า ผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี
สถานภาพ ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี สถานภาพ โสด มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ หม้าย
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี สถานภาพ โสด มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ หย่าร้าง/แยกกันอยู่
3. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีสถานภาพ สมรส มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ หม้าย
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4. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีสถานภาพ สมรส มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ หย่าร้าง/แยกกันอยู่
5. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี สถานภาพ หม้าย มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ หย่าร้าง/แยกกันอยู่
ตารางที่ 4.44 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ จาแนก
ตามสถานภาพ

สมรส

2.09

หม้าย

2.71

หย่าร้าง/แยกกันอยู่

2.00

2.03
-

2.09

2.71
-.68*
(.003)
-.62*
(.007)
-

-

หย่าร้าง/แยกกันอยู่

2.03

หม้าย

โสด

สมรส

̅
𝒙

โสด

สถานภาพ

2.00

-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.44 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่ า ผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี
สถานภาพ ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่

79

1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี สถานภาพ โสด มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ หม้าย
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีสถานภาพ สมรส มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ หม้าย
ตารางที่ 4.45 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ จาแนก
ตามสถานภาพ

สมรส

1.52

หม้าย

1.71

หย่าร้าง/แยกกันอยู่

2.60

1.89
-

1.52
.38*
(.000)
-

1.71

-

หย่าร้าง/แยกกันอยู่

1.89

หม้าย

โสด

สมรส

̅
𝒙

โสด

สถานภาพ

2.60
-.71*
(.015)
-1.1*
(.000)
-.89*
(.045)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.45 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่ า ผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี
สถานภาพ ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่
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1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี สถานภาพ โสด มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ หม้าย
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี สถานภาพ โสด มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ หย่าร้าง/แยกกันอยู่
3. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีสถานภาพ สมรส มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ หย่าร้าง/แยกกันอยู่
4. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี สถานภาพ หม้าย มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ หย่าร้าง/แยกกันอยู่
ตารางที่ 4.46 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ จาแนก
ตามสถานภาพ

สมรส

1.56

หม้าย

1.71

หย่าร้าง/แยกกันอยู่

1.00

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.42
-

1.56
-.15*
(.029)
-

1.71

-

หย่าร้าง/แยกกันอยู่

1.42

หม้าย

โสด

สมรส

̅
𝒙

โสด

สถานภาพ

1.00
.42*
(.048)
.56*
(.007)
.71*
(.025)
-

81

จากตารางที่ 4.46 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่ า ผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี
สถานภาพ ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี สถานภาพ โสด มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ หม้าย
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี สถานภาพ โสด มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ หย่าร้าง/แยกกันอยู่
3. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีสถานภาพ สมรส มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ หย่าร้าง/แยกกันอยู่
4. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี สถานภาพ หม้าย มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ หย่าร้าง/แยกกันอยู่
ตารางที่ 4.47 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทางออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ
พฤติกรรมการสั่ งอาหารทางออนไลน์
N
F
Sig.
̅ S.D.
𝒙
ข้าราชการ
39 1.69 0.468
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
75 1.92 1.050
71 1.65 0.588
วัตถุประสงค์ในการ ธุรกิจส่วนตัว
1.652 0.145
ใช้บริ การ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
186 1.78 0.812
วิชาชีพอิสระ
23 1.65 0.647
นักเรี ยน/นักศึกษา
6 2.33 0.816
ข้าราชการ
39 2.82 0.389
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
75 2.76 0.489
71 2.90 0.658
ความถี่ในการใช้ ธุรกิจส่วนตัว
0.805 0.546
บริ การ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
186 2.88 0.551
วิชาชีพอิสระ
23 2.83 0.388
นักเรี ยน/นักศึกษา
6 2.67 0.516
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ตารางที่ 4.47 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทางออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ (ต่อ)
พฤติกรรมการสั่ งอาหารทางออนไลน์
N
F
Sig.
̅ S.D.
𝒙
ข้าราชการ
39 3.62 1.858
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
75 3.92 1.383
71 3.35 1.475
ช่วงเวลาในการใช้ ธุรกิจส่วนตัว
1.500 0.189
บริ การ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
186 3.80 1.615
วิชาชีพอิสระ
23 3.91 1.240
นักเรี ยน/นักศึกษา
6 3.00 1.265
ข้าราชการ
39 2.51 0.506
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
75 2.17 0.503
71 2.44 0.499
จานวนเงินในการใช้ ธุรกิจส่วนตัว
6.357 0.000*
บริ การ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
186 2.61 0.691
วิชาชีพอิสระ
23 2.61 0.499
นักเรี ยน/นักศึกษา
6 2.83 0.408
ข้าราชการ
39 2.41 0.785
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
75 2.05 0.490
71 2.23 0.701
แหล่งข้อมูลที่ใช้ใน ธุรกิจส่วนตัว
4.739 0.000*
การใช้บริ การ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
186 1.98 0.555
วิชาชีพอิสระ
23 1.91 0.288
นักเรี ยน/นักศึกษา
6 2.00 0.632
ข้าราชการ
39 1.90 0.552
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
75 1.48 0.860
71 2.10 1.044
บุคคลที่มีอิทธิพลใน ธุรกิจส่วนตัว
5.257 0.000*
การใช้บริ การ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
186 1.63 0.928
วิชาชีพอิสระ
23 1.30 0.470
นักเรี ยน/นักศึกษา
6 1.83 1.329
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ตารางที่ 4.47 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทางออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ (ต่อ)
พฤติกรรมการสั่ งอาหารทางออนไลน์
N
F
Sig.
̅ S.D.
𝒙
ข้าราชการ
39 1.18 0.389
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
75 1.20 0.403
71 1.38 0.489
เครื่ องมือที่มีผลต่อ ธุรกิจส่วนตัว
14.221 0.000*
การใช้บริ การ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
186 1.76 0.743
วิชาชีพอิสระ
23 1.22 0.422
นักเรี ยน/นักศึกษา
6 1.50 0.837
จากตารางที่ 4.47 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ ต่างกันมีพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์
ด้านจานวนเงินในการใช้บริ การ ด้านแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการ
ใช้บริ การ และด้านเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ ที่ระดับ 0.05 และ
ได้ท าการวิเ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บรายคู่ ด้ว ยวิ ธี LSD (Least significant difference test) ได้ผ ลการ
วิเคราะห์ดงั นี้
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ตารางที่ 4.48 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านจานวนเงินในการใช้บริ การ จาแนกตาม
อาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว

2.44

พนักงานบริ ษทั เอกชน
2.61
วิชาชีพอิสระ
2.61
นักเรี ยน/นักศึกษา
2.83
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

นักเรี ยน/นักศึกษา

2.17

วิชาชีพอิสระ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริ ษทั เอกชน

2.51

2.17
.34*
(.004)
-

ธุรกิจส่วนตัว

ข้าราชการ

2.51
-

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

̅
𝒙

ข้าราชการ

อาชีพ

2.44

2.61

2.61

2.83

-.26*
(.008)
-

-.44*
(.000)
-.17*
(.041)
-

-.44*
(.002)

-.66*
(.010)

-

จากตารางที่ 4.48 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่ า ผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี
สถานภาพ ต่างกัน มีพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชี พ ข้าราชการ มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี อ าชี พ พนักงานรัฐวิสาหกิ จ มี พฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
3. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี อ าชี พ พนักงานรัฐวิสาหกิ จ มี พฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน
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4. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี อ าชี พ พนักงานรัฐวิสาหกิ จ มี พฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ วิชาชีพอิสระ
5. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี อ าชี พ พนักงานรัฐวิสาหกิ จ มี พฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเป็ น นักเรี ยน/นักศึกษา
6. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน
ตารางที่ 4.49 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ จาแนก
ตามอาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว

2.23

พนักงานบริ ษทั เอกชน
1.98
วิชาชีพอิสระ
1.91
นักเรี ยน/นักศึกษา
2.00
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2.23

1.98
.43*
(.000)

1.91
.50*
(.001)

-

.24*
(.003)
-

.31*
(.028)

นักเรี ยน/นักศึกษา

2.05

วิชาชีพอิสระ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริ ษทั เอกชน

2.41

2.05
.36*
(.002)
-

ธุรกิจส่วนตัว

ข้าราชการ

2.51
-

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

̅
𝒙

ข้าราชการ

อาชีพ

2.00

-

จากตารางที่ 4.49 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่ า ผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี
สถานภาพ ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่
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1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชี พ ข้าราชการ มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชี พ ข้าราชการ มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน
3. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชี พ ข้าราชการ มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ วิชาชีพอิสระ
4. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน
5. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ วิชาชีพอิสระ
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ตารางที่ 4.50 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ จาแนก
ตามอาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว

2.10

พนักงานบริ ษทั เอกชน
1.63
วิชาชีพอิสระ
1.30
นักเรี ยน/นักศึกษา
1.83
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.63

1.30
.59*
(.012)

.47*
(.000)
-

.79*
(.000)

-.62*
(.000)
-

นักเรี ยน/นักศึกษา

1.48

2.10

วิชาชีพอิสระ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริ ษทั เอกชน

1.90

1.48
.42*
(.019)
-

ธุรกิจส่วนตัว

ข้าราชการ

1.90
-

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

̅
𝒙

ข้าราชการ

อาชีพ

1.83

-

จากตารางที่ 4.50 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่ า ผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี
สถานภาพ ต่างกัน มีพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชี พ ข้าราชการ มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชี พ ข้าราชการ มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ วิชาชีพอิสระ
3. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี อ าชี พ พนักงานรัฐวิสาหกิ จ มี พฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
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4. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน
5. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ วิชาชีพอิสระ
ตารางที่ 4.51 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ จาแนก
ตามอาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว

1.38

พนักงานบริ ษทั เอกชน

1.76

วิชาชีพอิสระ
1.22
นักเรี ยน/นักศึกษา
1.50
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

-

1.76
-.58*
(.000)
-.56*
(.000)
-.38*
(.000)
-

นักเรี ยน/นักศึกษา

1.20

1.38

วิชาชีพอิสระ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

1.20

พนักงานบริ ษทั เอกชน

1.18

ธุรกิจส่วนตัว

ข้าราชการ

1.18
-

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

̅
𝒙

ข้าราชการ

อาชีพ

1.22

1.50

.54*
(.000)
-

จากตารางที่ 4.51 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่ า ผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี
สถานภาพ ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่
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1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชี พ ข้าราชการ มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี อ าชี พ พนักงานรัฐวิสาหกิ จ มี พฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน
3. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน
4. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน มีพฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ วิชาชีพอิสระ
ตารางที่ 4.52 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทางออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พฤติกรรมการสั่ งอาหารทางออนไลน์
N
F
Sig.
̅ S.D.
𝒙
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
7 1.57 0.535
10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
77 1.77 0.857
137 1.55 0.766
วัตถุประสงค์ในการ 20,001 – 30,000 บาท
8.544 0.000*
ใช้บริ การ
30,001 – 40,000 บาท
110 2.15 0.719
40,001 – 50,000 บาท
40 1.55 0.597
มากกว่า 50,001 บาท ขึ้น
29 1.76 0.872
ไป
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
7 3.00 0.000
10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
77 2.74 0.441
137 2.73 0.659
ความถี่ในการใช้ 20,001 – 30,000 บาท
4.311 0.001*
บริ การ
30,001 – 40,000 บาท
110 2.97 0.566
40,001 – 50,000 บาท
40 3.00 0.000
มากกว่า 50,001 บาท ขึ้น
29 2.97 0.186
ไป
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ตารางที่ 4.52 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทางออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ต่อ)
พฤติกรรมการสั่ งอาหารทางออนไลน์
N
F
Sig.
̅ S.D.
𝒙
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
7 2.00 0.000
10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
77 3.53 1.509
137 3.74 1.490
ช่วงเวลาในการใช้ 20,001 – 30,000 บาท
8.316 0.000*
บริ การ
30,001 – 40,000 บาท
110 3.65 1.566
40,001 – 50,000 บาท
40 3.40 1.692
มากกว่า 50,001 บาท ขึ้น
29 5.21 0.861
ไป
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
7 2.71 0.488
10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
77 2.55 0.717
137 2.60 0.635
จานวนเงินในการใช้ 20,001 – 30,000 บาท
4.867 0.000*
บริ การ
30,001 – 40,000 บาท
110 2.49 0.502
40,001 – 50,000 บาท
40 2.25 0.670
มากกว่า 50,001 บาท ขึ้น
29 2.10 0.310
ไป
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
7 2.00 0.000
10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
77 2.05 0.647
137 1.97 0.514
แหล่งข้อมูลที่ใช้ใน 20,001 – 30,000 บาท
5.029 0.000*
การใช้บริ การ
30,001 – 40,000 บาท
110 2.26 0.659
40,001 – 50,000 บาท
40 1.85 0.622
มากกว่า 50,001 บาท ขึ้น
29 2.28 0.455
ไป
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ตารางที่ 4.52 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการสั่ง อาหารทางออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ต่อ)
พฤติกรรมการสั่ งอาหารทางออนไลน์
N
F
Sig.
̅ S.D.
𝒙
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
7 1.00 .000
10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
77 1.65 0.914
137 1.54 0.831
บุคคลที่มีอิทธิพลใน 20,001 – 30,000 บาท
3.335 0.006*
การใช้บริ การ
30,001 – 40,000 บาท
110 1.85 0.950
40,001 – 50,000 บาท
40 2.03 1.097
มากกว่า 50,001 บาท ขึ้น
29 1.69 0.850
ไป
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
7 1.57 0.535
10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
77 1.77 0.724
137 1.53 0.708
เครื่ องมือที่มีผลต่อ 20,001 – 30,000 บาท
7.014 0.000*
การใช้บริ การ
30,001 – 40,000 บาท
110 1.44 0.498
40,001 – 50,000 บาท
40 1.38 0.705
มากกว่า 50,001 บาท ขึ้น
29 1.00 0.000
ไป
จากตารางที่ 4.52 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ ด้านความถี่ในการใช้บริ การ ด้านช่วงเวลาในการ
ใช้บริ การ ด้านจานวนเงินในการใช้บริ การ ด้านแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ ด้านแหล่งข้อมูลที่
ใช้ในการใช้บริ การ ด้านบุคคลที่มีอิ ทธิ พลในการใช้บริ การ และด้านเครื่ อ งมื อ ที่มี ผลต่อ การใช้
บริ การ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ 0.05 และได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี
LSD (Least significant difference test) ได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
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ตารางที่ 4.53 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ จาแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

20,001 – 30,000 บาท

1.55

30,001 – 40,000 บาท

2.15

40,001 – 50,000 บาท

1.55

มากกว่า 50,001 บาท ขึ้น
1.76
ไป
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

มากกว่า 50,001 บาท ขึ้นไป

1.77

40,001 – 50,000 บาท

10,001 – 20,000 บาท

30,001 – 40,000 บาท

1.57

2.15

1.55

1.76

.61*
(.000)
-

.40*
(.013)

20,001 – 30,000 บาท

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท

1.57
-

10,001 – 20,000 บาท

̅
𝒙

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท

รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน

1.77

1.55

-

-.39*
(.001)
-.60*
(.000)
-

-

-

จากตารางที่ 4.53 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้
เฉลี่ ยต่อ ต่างกัน มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่
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1. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อ น 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000
บาท
2. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000
บาท
3. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 30,001 – 40,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000
บาท
4. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 30,001 – 40,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001
บาท ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.54 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้บริ การ จาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน

20,001 – 30,000 บาท

2.73

30,001 – 40,000 บาท

2.97

40,001 – 50,000 บาท

3.00

มากกว่า 50,001 บาท ขึ้น
2.97
ไป
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

มากกว่า 50,001 บาท ขึ้นไป

2.74

40,001 – 50,000 บาท

10,001 – 20,000 บาท

30,001 – 40,000 บาท

3.00

20,001 – 30,000 บาท

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท

3.00
-

10,001 – 20,000 บาท

̅
𝒙

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท

รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน

2.74

2.73

2.97

3.00

2.97

-

-.23*
(.003)
-.24*
(.000)
-

-.26*
(.012)
-.27*
(.005)

-.24*
(.030)

-

-

จากตารางที่ 4.54 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้
เฉลี่ ยต่อ ต่างกัน มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่
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1. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อ น 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000
บาท
2. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000
บาท
3. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000
บาท
4. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000
บาท
5. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001
บาท ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.55 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านช่วงเวลาในการใช้บริ การ จาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน

20,001 – 30,000 บาท

3.74

30,001 – 40,000 บาท

3.65

40,001 – 50,000 บาท

3.40

มากกว่า 50,001 บาท ขึ้น
5.21
ไป
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.53
-1.5*
(.010)
-

3.74
-1.7*
(.003)

3.65
-1.6*
(.005)

3.40
-1.4*
(.022)

-

มากกว่า 50,001 บาท ขึ้นไป

3.53

40,001 – 50,000 บาท

10,001 – 20,000 บาท

30,001 – 40,000 บาท

2.00

20,001 – 30,000 บาท

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท

2.00
-

10,001 – 20,000 บาท

̅
𝒙

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท

รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน

5.21
-3.2*
(.000)
-1.7*
(.000)
-1.5*
(.000)
-1.6*
(.000)
-1.8*
(.000)
-

จากตารางที่ 4.55 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้
เฉลี่ ยต่อ ต่างกัน มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่
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1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000
บาท มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 –
20,000 บาท
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000
บาท มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 –
30,000 บาท
3. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000
บาท มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –
40,000 บาท
4. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000
บาท มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 –
50,000 บาท
5. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000
บาท มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า
50,001 บาท ขึ้นไป
6. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001
บาท ขึ้นไป
7. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001
บาท ขึ้นไป
8. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 30,001 – 40,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001
บาท ขึ้นไป
9. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ยต่อ เดื อ น 40,001 – 50,000 บาท มี
พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001
บาท ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.56 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านจานวนเงินในการใช้บริ การ จาแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

20,001 – 30,000 บาท

2.60

30,001 – 40,000 บาท

2.49

40,001 – 50,000 บาท

2.25

มากกว่า 50,001 บาท ขึ้น
2.10
ไป
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2.55

2.60

2.49

2.25

-

.30*
(.012)
.35*
(.001)
.24*
(.031)
-

มากกว่า 50,001 บาท ขึ้นไป

2.55

40,001 – 50,000 บาท

10,001 – 20,000 บาท

30,001 – 40,000 บาท

2.71

20,001 – 30,000 บาท

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท

2.71
-

10,001 – 20,000 บาท

̅
𝒙

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท

รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน

2.10
.61*
(.017)
.44*
(.001)
.50*
(.000)
.39*
(.002)

-

จากตารางที่ 4.56 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้
เฉลี่ ยต่อ ต่างกัน มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่
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1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000
บาท มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อ เดือ น มากกว่า
50,001 บาท ขึ้นไป
2. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000
บาท
3. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001
บาท ขึ้นไป
4. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000
บาท
5. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001
บาท ขึ้นไป
6. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 30,001 – 40,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000
บาท
7. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 30,001 – 40,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001
บาท ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.57 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ จาแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

20,001 – 30,000 บาท

1.97

30,001 – 40,000 บาท

2.26

40,001 – 50,000 บาท

1.85

มากกว่า 50,001 บาท ขึ้น
2.28
ไป
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

มากกว่า 50,001 บาท ขึ้นไป

2.05

40,001 – 50,000 บาท

10,001 – 20,000 บาท

30,001 – 40,000 บาท

2.00

20,001 – 30,000 บาท

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท

2.00
-

10,001 – 20,000 บาท

̅
𝒙

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท

รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน

2.05

1.97

2.26

1.85

2.28

-

-.29*
(.000)
-

-.31*
(.011)
.41*
(.000)
-

-.43*
(.003)
-

จากตารางที่ 4.57 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้
เฉลี่ ยต่อ ต่างกัน มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่
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1. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อ น 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000
บาท
2. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001
บาท ขึ้นไป
3. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 30,001 – 40,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000
บาท
4. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 40,001 – 50,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001
บาท ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.58 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ จาแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

20,001 – 30,000 บาท

1.54

30,001 – 40,000 บาท

1.85

40,001 – 50,000 บาท

2.03

มากกว่า 50,001 บาท ขึ้น
1.69
ไป
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.65

1.54

1.85
-.85*
(.017)

-

-.31*
(.009)
-

2.03
-1.0*
(.006)
-.38*
(.034)
-.49*
(.003)

-

มากกว่า 50,001 บาท ขึ้นไป

1.65

40,001 – 50,000 บาท

10,001 – 20,000 บาท

30,001 – 40,000 บาท

1.00

20,001 – 30,000 บาท

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท

1.00
-

10,001 – 20,000 บาท

̅
𝒙

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท

รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน

1.69

-

จากตารางที่ 4.58 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้
เฉลี่ ยต่อ ต่างกัน มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่
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1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000
บาท มี พ ฤติ ก รรมการสั่ ง อาหารทางออนไลน์ น้ อ ยกว่ า ผู ้บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
30,001 – 40,000 บาท
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000
บาท มี พ ฤติ ก รรมการสั่ ง อาหารทางออนไลน์ น้ อ ยกว่ า ผู ้บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
40,001 – 50,000 บาท
3. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000
บาท
4. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000
บาท
5. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000
บาท
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ตารางที่ 4.59 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ จาแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

20,001 – 30,000 บาท

1.53

30,001 – 40,000 บาท

1.44

40,001 – 50,000 บาท

1.38

มากกว่า 50,001 บาท ขึ้น
1.00
ไป
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.77

1.53

-

.24*
(.008)
-

1.44
-.85*
(.017)
.33*
(.000)

1.38
-1.0*
(.006)
.39*
(.002)

-

มากกว่า 50,001 บาท ขึ้นไป

1.77

40,001 – 50,000 บาท

10,001 – 20,000 บาท

30,001 – 40,000 บาท

1.57

20,001 – 30,000 บาท

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท

1.57
-

10,001 – 20,000 บาท

̅
𝒙

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท

รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน

1.00

.77*
(.000)
.53*
(.000)
.44*
(.001)
.38*
(.015)
-

จากตารางที่ 4.59 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้
เฉลี่ ยต่อ ต่างกัน มี พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่
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1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000
บาท มี พ ฤติ ก รรมการสั่ ง อาหารทางออนไลน์ น้ อ ยกว่ า ผู ้บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
30,001 – 40,000 บาท
2. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000
บาท มี พ ฤติ ก รรมการสั่ ง อาหารทางออนไลน์ น้ อ ยกว่ า ผู ้บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
40,001 – 50,000 บาท
3. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000
บาท
4. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000
บาท
5. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000
บาท
6. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001
บาท ขึ้นไป
7. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001
บาท ขึ้นไป
8. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 30,001 – 40,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001
บาท ขึ้นไป
9. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 40,001 – 50,000 บาท มี
พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001
บาท ขึ้นไป
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2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
รู ปแบบทัว่ ไปของสมการพหุคูณเชิงเส้นทัว่ ไป คือ
สูตร ; Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn
เมื่อ ; Y
คือ
X1, X2, …, Xn
b0
b1, b2, …, bn

สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตัวแปรตาม
คือ ตัวแปรอิสระที่ 1, 2, 3 ... จนถึงตัวแปรที่ n
คือ ค่าคงที่สมการ
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตัวแปรอิสระที่
1, 2,3, ... จนถึงตัวแปรอิสระที่ n

สูตร ; Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn
เมื่อ ; Y
คือ
X1, X2, …, Xn คือ
b0
b1, b2, …, bn
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระที่ 1, 2, 3 ... จนถึงตัวแปรที่ n
คือ ค่าคงที่สมการ
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตัวแปรอิสระที่
1, 2,3, ... จนถึงตัวแปรอิสระที่ n
คือ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์
คือ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา
คือ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
คือ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริ มการตลาด
คือ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคล
คือ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ
คือ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ
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Y1

คือ

Y2

คือ

Y3

คือ

Y4

คือ

Y5

คือ

Y6

คือ

Y7

คือ

Yt

คือ

พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้บริ การ
พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านช่วงเวลาในการใช้บริ การ
พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านจานวนเงินในการใช้บริ การ
พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ
พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ
พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ
พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร

สมมติฐาน
H0 : ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
H1 : ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) โดย
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.60 พฤติ ก รรมการสั่ ง อาหารทางออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ (Y1)
ค่าสั มประสิ ทธิ์
ถดถอย (b)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
-0.184
2. ด้านราคา
-0.100
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
-0.105
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
0.066
5. ด้านบุคคล
0.054
6. ด้านกระบวนการ
0.041
7. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
0.288
ค่าคงที่
0.643
R = 0.375, R2 = 0.141, SEE = 0.746, F = 9.192, Sig. = 0.000*
* = P < 0.05
ตัวแปร

t

Sig.

-3.735
-1.980
-2.149
1.348
1.068
0.833
5.829
0.397

0.000*
0.048*
0.032*
0.178
0.286
0.406
0.000*
0.692

จากตารางที่ 4.60 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวั แปรอิสระทั้งหมด
7 ตัวแปร โดยมีตวั แปรอิสระจานวน 4 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ โดยเรี ยงลาดับจากด้านที่มีผลสูงสุ ด
คือ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์พหุ คูณ (R) เท่ากับ 0.375 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 14.10 สามารถ
นามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
Y1 = 0.643 + (-0.184)X1 + (-0.100)X2 + (-0.105)X3 + 0.066X4 + 0.054X5 + 0.041X6 + 0.288X7
0.000*
0.048*
0.032* 0.178 0.286 0.406 0.000*
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ตารางที่ 4.61 พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ความถี่ใน
การใช้บริ การ (Y2)
ค่าสั มประสิ ทธิ์
ถดถอย (b)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
-0.050
2. ด้านราคา
-0.043
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
0.128
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
-0.122
5. ด้านบุคคล
0.202
6. ด้านกระบวนการ
0.220
7. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
0.088
ค่าคงที่
-0.454
R = 0.356, R2 = 0.127, SEE = 0.508, F = 8.117, Sig. = 0.000*
* = P < 0.05
ตัวแปร

t

Sig.

-1.003
-0.836
2.599
-2.476
3.926
4.492
1.768
-0.411

0.316
0.404
0.010*
0.014*
0.000*
0.000*
0.078
0.681

จากตารางที่ 4.61 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวั แปรอิสระทั้งหมด
7 ตัวแปร โดยมีตวั แปรอิสระจานวน 4 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ความถี่ในการใช้บริ การ โดยเรี ยงลาดับจากด้านที่มีผลสู งสุ ดคือ
ด้านกระบวนการ รองลงมาคือ ด้านบุคคล โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.356
และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 12.70 สามารถนามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
Y2 = -0.454 + (-0.050)X1 + (-0.043)X2 + 0.128X3 + (-0.122)X4 + 0.202X5 + 0.220X6 + 0.088X7
0.316
0.404 0.010*
0.014* 0.000* 0.000* 0.078
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ตารางที่ 4.62 พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงเวลา
ในการใช้บริ การ (Y3)
ค่าสั มประสิ ทธิ์
ถดถอย (b)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
0.015
2. ด้านราคา
-0.074
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
0.168
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
-0.235
5. ด้านบุคคล
0.004
6. ด้านกระบวนการ
-0.118
7. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
-0.174
ค่าคงที่
16.638
R = 0.386, R2 = 0.149, SEE = 1.449, F = 9.777, Sig. = 0.000*
* = P < 0.05
ตัวแปร

t

Sig.

0.310
-1.477
3.475
-4.825
0.086
-2.431
-3.532
5.281

0.757
0.141
0.001*
0.000*
0.931
0.016*
0.000*
0.000*

จากตารางที่ 4.62 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวั แปรอิสระทั้งหมด
7 ตัวแปร โดยมีตวั แปรอิสระจานวน 4 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงเวลาในการใช้บริ การ โดยเรี ยงลาดับจากด้านที่มีผลสูงสุดคือ
ด้านการสร้างและนาเสนอลัก ษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.386 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 14.90
สามารถนามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
Y3 = 16.638 + 0.015X1 + (-0.074)X2 + 0.168X3 + (-0.235)X4 + 0.004X5 + (-0.118)X6 + (-0.174)X7
0.757
0.141 0.001*
0.000* 0.931
0.016*
0.000*
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ตารางที่ 4.63 พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน
เงินในการใช้บริ การ (Y4)
ค่าสั มประสิ ทธิ์
ถดถอย (b)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
0.228
2. ด้านราคา
0.052
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
-0.083
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
-0.003
5. ด้านบุคคล
0.035
6. ด้านกระบวนการ
-0.186
7. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
0.081
ค่าคงที่
0.342
R = 0.330, R2 = 0.109, SEE = 0.588, F = 6.821, Sig. = 0.000*
* = P < 0.05
ตัวแปร

t

Sig.

4.553
1.006
-1.684
-0.068
0.682
-3.754
1.601
0.268

0.000*
0.315
0.093
0.946
0.495
0.000*
0.110
0.789

จากตารางที่ 4.63 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวั แปรอิสระทั้งหมด
7 ตัวแปร โดยมีตวั แปรอิสระจานวน 2 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวนเงินในการใช้บริ การ โดยเรี ยงลาดับจากด้านที่มีผลสู งสุด
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ
0.330 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 10.90 สามารถนามาแทนค่าในสมการพยากรณ์
ได้ดงั นี้
Y4 = 0.342 + 0.228X1 + 0.052X2 + (-0.083)X3 + (-0.003)X4 + 0.035X5 + (-0.186)X6 + 0.081X7
0.000* 0.315
0.093
0.946
0.495
0.000* 0.110
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ตารางที่ 4.64 พฤติ ก รรมการสั่ ง อาหารทางออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ (Y5)
ค่าสั มประสิ ทธิ์
ถดถอย (b)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
0.009
2. ด้านราคา
0.094
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
-0.078
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
0.064
5. ด้านบุคคล
-0.025
6. ด้านกระบวนการ
0.075
7. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
0.069
ค่าคงที่
-0.411
R = 0.174, R2 = 0.030, SEE = 0.598, F = 1.749, Sig. = 0.096
* = P < 0.05
ตัวแปร

t

Sig.

0.166
1.752
-1.508
1.234
-0.466
1.451
1.314
-0.316

0.869
0.081
0.132
0.218
0.641
0.148
0.190
0.752

จากตารางที่ 4.64 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวั แปรอิสระทั้งหมด
7 ตัวแปร ไม่มีตวั แปรอิสระใดเลยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ
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ตารางที่ 4.65 พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร บุคคลที่มี
อิทธิพลในการใช้บริ การ (Y6)
ค่าสั มประสิ ทธิ์
ถดถอย (b)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
-0.114
2. ด้านราคา
0.077
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
-0.146
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
-0.100
5. ด้านบุคคล
0.136
6. ด้านกระบวนการ
0.291
7. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
-0.109
ค่าคงที่
2.984
R = 0.411, R2 = 0.169, SEE = 0.845, F = 11.375, Sig. = 0.000*
* = P < 0.05
ตัวแปร

t

Sig.

-2.352
1.555
-3.054
-2.078
2.710
6.078
-2.250
1.624

0.019*
0.121
0.002*
0.038*
0.007*
0.000*
0.025*
0.105

จากตารางที่ 4.65 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวั แปรอิสระทั้งหมด
7 ตัวแปร โดยมีตวั แปรอิสระจานวน 6 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ โดยเรี ยงลาดับจากด้านที่มีผล
สู ง สุ ด คื อ ด้า นกระบวนการ รองลงมาคื อ ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย โดยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์พหุ คูณ (R) เท่ากับ 0.411 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 16.90 สามารถ
นามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
Y6 = 2.984 + (-0.114)X1 + 0.077X2 + (-0.146)X3 + (-0.100)X4 + 0.136X5 + 0.291X6 + (-0.109)X7
0.019* 0.121
0.002*
0.038* 0.007* 0.000* 0.025*
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ตารางที่ 4.66 พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือ
ที่มีผลต่อการใช้บริ การ (Y7)
ค่าสั มประสิ ทธิ์
ถดถอย (b)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
-0.236
2. ด้านราคา
0.002
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
0.038
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
0.125
5. ด้านบุคคล
-0.047
6. ด้านกระบวนการ
0.036
7. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
-0.096
ค่าคงที่
3.813
R = 0.280, R2 = 0.078, SEE = 0.632, F = 4.758, Sig. = 0.000*
* = P < 0.05
ตัวแปร

t

Sig.

-4.633
0.032
0.756
2.468
-0.887
0.720
-1.877
2.774

0.000*
0.974
0.450
0.014*
0.376
0.472
0.061
0.006*

จากตารางที่ 4.66 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวั แปรอิสระทั้งหมด
7 ตัวแปร โดยมีตวั แปรอิสระจานวน 2 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ โดยเรี ยงลาดับจากด้านที่มีผล
สู งสุ ดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.280 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 7.80 สามารถนามาแทนค่าใน
สมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
Y7 = 3.813 + (-0.236)X1 + 0.002X2 + 0.038X3 + 0.125X4 + (-0.047)X5 + 0.036X6 + (-0.096)X7
0.000* 0.974 0.450 0.014*
0.376 0.472
0.061
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2.3 การวิเคราะห์ คุณภาพของการให้บริ การที่มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
รู ปแบบทัว่ ไปของสมการพหุคูณเชิงเส้นทัว่ ไป คือ
สูตร ; Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn
เมื่อ ; Y
คือ
X1, X2, …, Xn
b0
b1, b2, …, bn

สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตัวแปรตาม
คือ ตัวแปรอิสระที่ 1, 2, 3 ... จนถึงตัวแปรที่ n
คือ ค่าคงที่สมการ
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตัวแปรอิสระที่
1, 2,3, ... จนถึงตัวแปรอิสระที่ n

สูตร ; Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn
เมื่อ ; Y
คือ
X1, X2, …, Xn คือ
b0
b1, b2, …, bn
X1
X2
X3
X4
Y1
Y2
Y3

สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระที่ 1, 2, 3 ... จนถึงตัวแปรที่ n
คือ ค่าคงที่สมการ
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตัวแปรอิสระที่
1, 2,3, ... จนถึงตัวแปรอิสระที่ n
คือ คุณภาพของการให้บริ การ ด้านประสิทธิภาพ
คือ คุณภาพของการให้บริ การ ด้านความสามารถของระบบ
คือ คุณภาพของการให้บริ การ ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็จ
คือ คุณภาพของการให้บริ การ ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ
คือ พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
คือ พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้บริ การ
คือ พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านช่วงเวลาในการใช้บริ การ
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Y4

คือ

Y5

คือ

Y6

คือ

Y7

คือ

Yt

คือ

พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านจานวนเงินในการใช้บริ การ
พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ
พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ
พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ
พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร

สมมติฐาน
H0 : คุณภาพของการให้บริ การไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
H1 : คุ ณภาพของการให้บริ การมี อิ ทธิ พลต่อ พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) โดย
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.67 พฤติ ก รรมการสั่ ง อาหารทางออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ (Y1)
ตัวแปร
ค่าสั มประสิ ทธิ์ถดถอย (b)
1. ด้านประสิทธิภาพ
-0.186
2. ด้านความสามารถของระบบ
-0.014
3. ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็จ
0.151
4. ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ
-0.022
ค่าคงที่
2.890
R = 0.214, R2 = 0.046, SEE = 0.783, F = 4.747, Sig. = 0.001*
* = P < 0.05

t
-3.677
-0.269
2.765
-0.406
2.017

Sig.
0.000*
0.788
0.006*
0.685
0.044*
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จากตารางที่ 4.67 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวั แปรอิสระทั้งหมด
4 ตัวแปร โดยมีตวั แปรอิสระจานวน 2 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ โดยเรี ยงลาดับจากด้านที่มีผลสูงสุ ด
คือ ด้านประสิ ทธิภาพ รองลงมาคือ ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็ จ โดยค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.214 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 4.60 สามารถนามาแทนค่าใน
สมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
Y1 = 2.890 + (-0.186)X1 + (-0.014)X2 + 0.151X3 + (-0.022)X4
0.000*
0.788 0.006*
0.685
ตารางที่ 4.68 พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ความถี่ใน
การใช้บริ การ (Y2)
ตัวแปร
1. ด้านประสิทธิภาพ
2. ด้านความสามารถของระบบ
3. ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็จ

ค่าสั มประสิ ทธิ์ถดถอย (b)
-0.039
-0.054
-0.045
4. ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ
0.283
1.651
ค่าคงที่
R = 0.278, R2 = 0.077, SEE = 0.520, F = 8.250, Sig. = 0.000*
* = P < 0.05

t
-0.784
-1.100
-0.844
5.316
1.735

Sig.
0.434
0.272
0.399
0.000*
0.084

จากตารางที่ 4.68 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวั แปรอิสระทั้งหมด
4 ตัวแปร โดยมีตวั แปรอิสระจานวน 1 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ความถี่ในการใช้บริ การ คือ ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ
โดยค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ (R) เท่ากับ 0.278 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อย
ละ 7.70 สามารถนามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
Y2 = 1.651 + (-0.039)X1 + (-0.054)X2 + (-0.045)X3 + 0.283X4
0.434
0.272
0.399 0.000*
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ตารางที่ 4.69 พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงเวลา
ในการใช้บริ การ (Y3)
ตัวแปร
ค่าสั มประสิ ทธิ์ถดถอย (b)
1. ด้านประสิทธิภาพ
-0.145
2. ด้านความสามารถของระบบ
0.098
3. ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็จ
-0.157
4. ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ
0.064
ค่าคงที่
8.058
R = 0.247, R2 = 0.061, SEE = 1.516, F = 6.403, Sig. = 0.000*
* = P < 0.05

t
-2.891
1.977
-2.912
1.189
2.903

Sig.
0.004*
0.049*
0.004*
0.235
0.004*

จากตารางที่ 4.69 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวั แปรอิสระทั้งหมด
4 ตัวแปร โดยมีตวั แปรอิสระจานวน 3 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ช่วงเวลาในการใช้บริ การ โดยเรี ยงลาดับจากด้านที่มีผลสูงสุดคือ
ด้านประสิ ทธิ ภาพ รองลงมาคือ ด้านการทาให้บรรลุ ผลสาเร็ จ โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัม พัน ธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.247 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 6.10 สามารถนามาแทนค่าใน
สมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
Y3 = 8.058 + (-0.145)X1 + 0.098X2 + (-0.157)X3 + 0.064X4
0.004* 0.049*
0.004* 0.235
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ตารางที่ 4.70 พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน
เงินในการใช้บริ การ (Y4)
ตัวแปร
ค่าสั มประสิ ทธิ์ถดถอย (b)
1. ด้านประสิทธิภาพ
0.055
2. ด้านความสามารถของระบบ
-0.087
3. ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็จ
-0.060
4. ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ
-0.161
ค่าคงที่
5.335
R = 0.210, R2 = 0.044, SEE = 0.606, F = 4.549, Sig. = 0.001*
* = P < 0.05

t
1.085
-1.735
-1.105
-2.969
4.805

Sig.
0.278
0.083
0.270
0.003*
0.000*

จากตารางที่ 4.70 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวั แปรอิสระทั้งหมด
4 ตัวแปร โดยมีตวั แปรอิสระจานวน 1 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวนเงินในการใช้บริ การ คือ ด้านการตอบสนองต่อการใช้
บริ การ โดยค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ (R) เท่ากับ 0.247 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์
ได้ร้อยละ 6.10 สามารถนามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
Y4 = 5.335 + 0.055X1 + (-0.087)X2 + (-0.060)X3 + (-0.161)X4
0.278
0.083
0.270
0.003*
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ตารางที่ 4.71 พฤติ ก รรมการสั่ ง อาหารทางออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ (Y5)
ตัวแปร
ค่าสั มประสิ ทธิ์ถดถอย (b)
1. ด้านประสิทธิภาพ
0.061
2. ด้านความสามารถของระบบ
-0.009
3. ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็จ
-0.025
4. ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ
0.238
ค่าคงที่
-0.736
R = 0.243, R2 = 0.059, SEE = 0.587, F = 6.202, Sig. = 0.000*
* = P < 0.05

t
1.211
-0.183
-0.468
4.435
-0.685

Sig.
0.226
0.855
0.640
0.000*
0.494

จากตารางที่ 4.71 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวั แปรอิสระทั้งหมด
4 ตัวแปร โดยมีตวั แปรอิสระจานวน 1 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ คือ ด้านการตอบสนองต่อการ
ใช้ บ ริ ก าร โดยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ พ หุ คู ณ (R) เท่ า กั บ 0.243 และสามารถอธิ บ าย
ความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 5.90 สามารถนามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
Y5 = -0.736 + 0.061X1 + (-0.009)X2 + (-0.025)X3 + 0.238X4
0.226
0.855
0.640 0.000*
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ตารางที่ 4.72 พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร บุคคลที่มี
อิทธิพลในการใช้บริ การ (Y6)
ตัวแปร
ค่าสั มประสิ ทธิ์ถดถอย (b)
1. ด้านประสิทธิภาพ
-0.050
2. ด้านความสามารถของระบบ
-0.117
3. ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็จ
0.131
4. ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ
-0.084
ค่าคงที่
3.762
R = 0.162, R2 = 0.026, SEE = 0.917, F = 2.671, Sig. = 0.032*
* = P < 0.05

t
-0.981
-2.306
2.386
-1.544
2.256

Sig.
0.327
0.022*
0.017*
0.123
0.025*

จากตารางที่ 4.72 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวั แปรอิสระทั้งหมด
4 ตัวแปร โดยมีตวั แปรอิสระจานวน 2 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร บุคคลที่มีอิทธิ พลในการใช้บริ การ เรี ยงลาดับจากด้านที่มีผล
สู ง สุ ด คื อ ด้า นการท าให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ รองลงมาคื อ ด้า นความสามารถของระบบ โดยค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.162 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 2.60
สามารถนามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
Y6 = 3.762 + (-0.050)X1 + (-0.117)X2 + 0.131X3 + (-0.084)X4
0.327
0.022* 0.017*
0.123
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ตารางที่ 4.73 พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือ
ที่มีผลต่อการใช้บริ การ (Y7)
ตัวแปร
ค่าสั มประสิ ทธิ์ถดถอย (b)
1. ด้านประสิทธิภาพ
0.124
2. ด้านความสามารถของระบบ
0.225
3. ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็จ
-0.079
4. ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ
-0.059
ค่าคงที่
-1.341
R = 0.262, R2 = 0.068, SEE = 0.633, F = 7.258, Sig. = 0.032*
* = P < 0.05

t
2.491
4.534
-1.465
-1.111
-1.157

Sig.
0.013*
0.000*
0.144
0.267
0.248

จากตารางที่ 4.73 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวั แปรอิสระทั้งหมด
4 ตัวแปร โดยมีตวั แปรอิสระจานวน 2 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ เรี ยงลาดับจากด้านที่มีผลสูงสุด
คือ ด้านความสามารถของระบบ รองลงมาคือ ด้านประสิ ทธิภาพ โดยค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.262 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 6.80 สามารถนามาแทนค่าใน
สมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
Y7 = -1.341 + 0.124X1 + 0.225X2 + (-0.079)X3 + (-0.059)X4
0.013* 0.000*
0.144
0.267

บทที่ 5
สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามการวิจยั เรื่ อง “บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการ
ต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์” สามารถสรุ ปผลจากการวิจยั ได้ดงั นี้
5.1.1 สถิติเชิงพรรณา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วน
ใหญ่ที่ใช้บริ การสั่งอาหารทางออนไลน์ เป็ นเพศหญิง และเพศชาย มี อายุ 21 – 24 ปี รองลงมา อายุ
25 – 29 ปี การศึกษาปริ ญญาตรี รองลงมา สูงกว่าปริ ญญาตรี มีสถานภาพสมรส รองลงมา โสด โดย
ส่ วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รองลงมา พนักงานรัฐวิสาหกิ จ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือ น
20,001 – 30,000 บาท รองลงมา รายได้ 30,001 – 40,000 บาท ตามลาดับ
พฤติ ก รรมการสั่ ง อาหารทางออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครส่วนใหญ่ที่ใช้บริ การสัง่ อาหารทางออนไลน์ มีวตั ถุประสงค์ในการ
ใช้บ ริ การ คือ ไม่ ตอ้ งต่ อ คิวสั่งอาหารที่ร้าน มากที่ สุด รองลงมา ความสะดวกรวดเร็ วในการสั่ง
อาหาร มีความถี่ในการใช้บริ การ 5 – 6 ครั้ง/เดือน มากที่สุด รองลงมา 2 – 3 ครั้ง/สัปดาห์ ช่วงเวลา
ในการใช้บ ริ ก าร เวลา 18.01 – 21.00 น. รองลงมา เวลา 09.01 – 12.00 น. จ านวนเงิ น ในการใช้
บริ การ 101 – 500 บาท/ครั้ง รองลงมา 501 – 1,000 บาท/ครั้ง มีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ คือ
โฆษณา/สื่ อประชาสัมพันธ์ รองลงมา เว็ปไซด์ของผูใ้ ห้บริ การ บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ
คือ ตนเอง มากที่ สุ ด รองลงมา ครอบครัว และมี เครื่ อ งมื อ ที่ มี ผ ลต่ อ การใช้บ ริ ก าร คื อ Mobile
Application มากที่สุด รองลงมา Website และ Call Center ตามลาดับ
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการสั่ งอาหารทาง
ออนไลน์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อ
พฤติก รรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด คือ ด้าน
กระบวนการ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อ ง
ขั้นตอนการสัง่ อาหารไม่ยงุ่ ยาก รองลงมาคือ การสัง่ อาหารใช้เวลาในการสัง่ ไม่นาน รองลงมาคือ
ด้านผลิ ตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อ ง
อาหารมีคุณภาพ สดใหม่ สะอาด รองลงมาคือ รสชาติอาหารอร่ อย ด้านบุคคล เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อง พนักงานมีความชานาญในการจัดส่ ง

124

อาหารอย่างถูกต้อง รองลงมาคือ ให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อง พนักงานสามรถแก้ไขปั ญหา
และให้ขอ้ มูลอย่างถูกต้อง
คุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการสั่ งอาหารทางออนไลน์ ข อง
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภค ให้ความสาคัญมากที่สุด คือ ด้านการตอบสนอง
ต่อการใช้บริ การ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อง
ระบบการสั่งอาหารมี การตอบสนองอย่างรวดเร็ วไม่ติดขัด รองลงมาคือ ใช้เวลาในการจัดส่ งตรง
ตามที่ได้แจ้งกับลูกค้าไว้ อันดับรองลงมาคือ ด้านความสามารถของระบบ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อง มีการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าอย่าง
เข้มงวด รองลงมาคือ มีการคานวณราคาค่าอาหารและบริ การถูกต้องแม่นยา
5.1.2 สถิติเชิงอนุมาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความสาคัญต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ ในด้านความถี่ในการใช้บริ การ ช่วงเวลาในการใช้
บริ การ แหล่งข้อมู ลที่ใช้ในการใช้บริ การ และเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ ด้านอายุ ส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้านวัตถุประสงค์ใน
การใช้บริ การ ช่ วงเวลาในการใช้บริ การ จานวนเงิน ในการใช้บริ การ แหล่ งข้อมู ล ที่ใช้ในการใช้
บริ ก าร บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการใช้บ ริ ก าร และเครื่ อ งมื อ ที่ มี ผ ลต่ อ การใช้บ ริ ก าร ด้านระดับ
การศึกษา ส่ งผลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ใน
ด้านวัตถุ ป ระสงค์ในการใช้บ ริ ก าร ช่ วงเวลาในการใช้บ ริ การ จานวนเงินในการใช้บ ริ การ และ
เครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ ด้านสถานภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ ช่วงเวลาในการใช้บริ การ
จานวนเงินในการใช้บริ การ แหล่งข้อมู ลที่ใช้ในการใช้บริ การ บุคคลที่มีอิทธิ พลในการใช้บริ การ
และเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านกระบวนการ มี อิ ทธิ พ ลต่ อ พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ ในด้านความถี่ ในการใช้
บริ การ ช่ วงเวลาในการใช้บ ริ การ จานวนเงิน ในการใช้บ ริ การ และบุ คคลที่ มี อิ ทธิ พลในการใช้
บริ การ ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ ในด้านวัตถุประสงค์ใน
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การใช้บริ การ จานวนเงินในการใช้บริ การ บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ และเครื่ องมือที่มีผล
ต่อการใช้บริ การ ด้านบุคคล มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ ในด้านความถี่ใน
การใช้บริ การ และบุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ
สมมติ ฐ านที่ 3 คุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการสั่ งอาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า คุณภาพของการให้บริ การ ด้านประสิทธิภาพ
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ ในด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ ช่วงเวลา
ในการใช้บริ การ และเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ ด้านความสามารถของระบบ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ ในด้านช่วงเวลาในการใช้บริ การ บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้
บริ การ และเครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็ จ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การสั่งอาหารทางออนไลน์ ในด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ ช่ วงเวลาในการใช้บริ การ และ
บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
สาหรับปั จจัยที่ มีอิ ท ธิ พลต่อ พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ใช้หรื อเคยใช้บริ การสั่งอาหารทางออนไลน์
นั้นมี ปัจจัยที่ส่ งผลต่ อ พฤติ กรรมการสั่งซื้ อ ในช่ อ งทางนี้ ประกอบด้วยปั จจัย 2 กลุ่ ม หลัก ได้แ ก่
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ และปั จจัยคุ ณภาพการของให้บริ การ สาหรับปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การ จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริ การ ด้านกระบวนการมากที่สุด ซึ่ งพิจารณาได้วา่ วิธีการหรื อขั้นตอนการสั่งซื้ออาหาร
นั้นในการให้บริ การผ่านช่องทางออนไลน์ที่ผใู ้ ช้บริ การนั้นต้องทารายการสั่งซื้ อสิ นค้าด้วยตนเอง
ตลอดกระบวนการสัง่ ซื้อนั้น หากวิธีการสั่งซิ้อทาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และไม่มีความซับซ้อน จะ
ทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความชื่นชอบและใช้บริ การซ้ าในครั้งถัดไป สอดคล้อ งกับผลการศึกษาของ
ปรี ยานุ ช เจียมทับทักษิณ (2553) ที่ศึกษา การปรับปรุ งกระบวนการทางานเพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพใน
การทางานระบบบริ การจัดส่งอาหารถึงบ้านของร้านฟาสฟู้ดส์ AAA พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ
กับกระบวนการ เห็ นได้จากปั ญหาการร้อ งเรี ยนของลูกค้ามากที่สุดคือ ระยะเวลาการจัดส่ งล่าช้า
รายการอาหารส่ งไม่ครบ ตามลาดับ และการศึกษาของ สุ ภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) ได้ศึกษา
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การออนไลน์แบบร่ วมกลุ่มกันซื้ อบนเว็บไซต์ ENSOGO ของลูกค้า
ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยกระบวนการส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค คือ ช่อง
ทางการชาระเงินที่หลากหลาย ความปลอดภัย และกระบวนการรับคาสัง่ ซื้อตลอดจนบริ การจัดส่งที่
รวดเร็ ว ถู ก ต้อ งและรักษาความเป็ นส่ วนตัว เป็ นต้น ส าหรั บปั จจัยรองลงมาคื อ ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์
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เนื่ อ งจากการสั่งซื้ อ สิ น ค้าประเภทอาหารนั้น ผูซ้ ้ื อ จะพิจารณาถึ งความสดใหม่ และคุ ณ ภาพของ
อาหารที่ ม าจัด ส่ ง การรั ก ษาอุ ณ ภู มิ ข องอาหารให้ร้ อ นตลอดเวลา รวมถึ ง การมี สิ น ค้าให้ เลื อ ก
หลากหลายประเภทที่ตรงต่อความต้องการ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนรัตน์ ศรี สาอางค์,
เอก บุญเจือ และวรรณัย สายประเสริ ฐ (2558) ได้ศึกษา พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่อ
การใช้บริ การสัง่ อาหารเดลิเวอรี่ ผา่ นเว็บไซต์ พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลในการสัง่ อาหาร คือ
คุณภาพอาหาร และสอดคล้องกับ สุ ภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) ได้ศึกษา พฤติกรรมการซื้อสินค้า
และบริ การออนไลน์แบบร่ วมกลุ่มกันซื้อบนเว็บไซต์ ENSOGO ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ปั จ จัย ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ โดยปั จจัย ที่ ส่ ง ผลมากที่ สุ ด คื อ ความ
หลากหลายของสิ นค้าและบริ การสาหรับ คุณภาพการให้บริ การ จากการศึกษาพบว่า คุณภาพของ
การให้ บ ริ ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการสั่ ง อาหารทางออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร มากที่สุด คือ ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความส าคัญ ในระดับ มากที่ สุ ด ในเรื่ อ ง ระบบการสั่งอาหารมี ก ารตอบสนองอย่าง
รวดเร็วไม่ติดขัด รองลงมาคือ ใช้เวลาในการจัดส่ งตรงตามที่ได้แจ้งกับลูกค้าไว้ อันดับรองลงมาคือ
ด้านความสามารถของระบบ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมาก
ที่สุด ในเรื่ อง มีการรักษาข้อ มูล ความลับของลู กค้าอย่างเข้มงวด รองลงมาคือ มีการคานวณราคา
ค่าอาหารและค่าบริ การถู กต้อ งแม่ น ยา สอดคล้อ งกับ ผลการศึกษาของ สุ ภาวรรณ ชัยทวีวุฒิ กุ ล
(2555) ได้ศึกษา พฤติกรรมการซื้ อ สิ น ค้าและบริ การออนไลน์ แบบร่ วมกลุ่ มกัน ซื้ อ บนเว็บไซต์
ENSOGO ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
คือ ช่องทางการชาระเงินที่หลากหลาย ความปลอดภัย และกระบวนการรับคาสัง่ ซื้อตลอดจนบริ การ
จัดส่ งที่รวดเร็ ว ถูกต้องและรักษาความเป็ นส่ วนตัว และผลการศึกษาของ ณัชพร พงศ์บุญชู (2556)
ได้ศึ ก ษา ปั จจัยที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้าผ่านทาง Facebook พบว่า ปั จ จัย ที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ได้แก่ ปั จจัยด้านความน่าเชื่อถือของร้าน โดยการสร้างความ
น่าเชื่อถือเกิดจากการให้บริ การที่ไม่มีความผิดพลาดในการรับคาสัง่ ซื้อ และการรับประกันคุณภาพ
หากสินค้าเกิดการชารุ ด
สาหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริ โภคในด้านเพศ
อายุ ระดับการศึก ษา สถานภาพสมรส อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อ น ที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของพิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์ (2560) ได้
ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ Food Delivery ในเขต
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กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อ การตัดสิ นใจใช้บริ การ
Food Delivery ได้แก่ ปั จจัยด้านอายุ รายได้ต่อเดือน และอาชีพ
ส่วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีอิ ทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 สอดคล้อ งกับผลการศึกษาของสุ ดา
รัตน์ สิริมหาวงศ์ (2560) ได้ศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE
MAN เขตพระโขนง ในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านส่ งเสริ มการขายมีผลต่อการตัดสิ นใจสั่งซื้ ออาหาร
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE MAN และการศึกษาของ พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์ (2560) ได้
ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ Food Delivery ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ Food Delivery ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยเรี ยงลาดับจากมาก
ไปน้อยคือ ปั จจัยด้านความสะดวกรวดเร็ วในการใช้บริ การและสภาพสิ นค้า ปั จจัยด้านช่องทางใน
การชาระเงิน และปั จจัยด้านภาพลักษณ์ และพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ตามลาดับ สาหรับคุณภาพของ
การให้บริ การ ด้านประสิ ทธิภาพ ด้านความสามารถของระบบ ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็ จ และ
ด้า นการตอบสนองต่ อ การใช้บ ริ ก าร มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติก รรมการสั่ง อาหารทางออนไลน์ ข อง
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ จิราภา มารุ ตะวงษ์, ขนิ ษฐา อนุ ภาวาลย์ และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณภาพ
การบริ การที่มี อิ ทธิ พลต่ อ การตัดสิ น ใจใช้บริ การ LINE MAN ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ด้านสิ่ งที่
สัมผัสได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความเอาใจใส่ และด้านความมัน่ ใจ ส่งผลต่อ
การตัด สิ น ใจใช้บ ริ การ LINE MAN อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 และการศึ กษาของ วรชนก
เต็งวงษ์วฒั นะ (2559) ได้ศึกษาเรื่ อ ง คุณภาพการให้บริ การ การตระหนักถึ งราคา ภาพลักษณ์ ตรา
สิ น ค้า และการบอกต่ อ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารขนส่ ง พัส ดุ ข องบริ ษ ัท เอกชน
ภายในประเทศไทยของผูบ้ ริ โ ภคใน กรุ งเทพมหานคร ผลการศึก ษาพบว่า ปั จจัย คุ ณ ภาพการ
ให้บริ การด้านความน่ าเชื่อ ถือ ด้านการตอบสนองความต้อ งการ ด้านการให้ความมัน่ ใจ และการ
ตระหนักถึงราคาส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การขนส่งพัสดุของบริ ษทั เอกชน ภายในประเทศ
ไทยของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมถึงการศึกษาของ
จารุ ณี ศรี ปฏิมาธรรม (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ
และการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภค ผลการวิจ ัยพบว่า ลู กค้าเกิ ด ความพึงพอใจ และน าไปสู่ ก าร
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ตัดสิ นใจซื้ อเมื่อรับรู ้ว่าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่เข้าใช้บริ การมีคุณภาพ โดยคุณภาพของเว็บไซต์
นั้ น สามารถประเมิ น ได้จ ากปั จ จัย ทั้ง 7 ด้า น คื อ 1. ด้า นประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ง าน 2. ด้ า น
ความสามารถของระบบ 3. ด้านการท าให้บรรลุ เป้ าหมาย 4. ด้านความเป็ นส่ ว นตัว 5. ด้านการ
ตอบสนองต่อการใช้บริ การ 6. ด้านการชดเชย และ 7. ด้านการติดต่อ รวมถึงคุณภาพเว็บไซต์ที่มีผล
ต่อความพึงพอใจ และคุณภาพเว็บไซต์ที่มีผลการตัดสิ นใจซื้อมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการ
ซื้ อ สิ นค้า รวมถึงความถี่ในการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคแต่อย่างไรก็ตามคุ ณภาพของเว็บไซต์ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อสินค้าทางออนไลน์
5.3 ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
1. จากผลการศึ ก ษากระบวนการให้ บ ริ ก ารเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ สุ ด ที่ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารให้
ความสาคัญลาดับแรกในการใช้บริ การ ดังนั้นการออกแบบระบบและกาหนดขั้นตอนการสั่งซื้ อที่
ชัดเจน ง่าย และสะดวกต่อการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การ และส่ วนสาคัญคือ การแสดงวิธีการใช้งานให้
ผูใ้ ช้บริ การสามารถศึกษาและทาความเข้าใจได้ดว้ ยตนเอง
2. สาหรับอีกหนึ่ งปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญ คือ ด้านบุคคล ซึ่ ง
การใช้บริ การในครั้งแรกของลูกค้าอาจประสบปั ญหาหรื อไม่เข้าใจวิธีในการใช้งานดังนั้นจึงต้องมี
บุคลากรที่สามารถช่ วยเหลือในการให้บริ การแก่ลู กค้าที่มี ความรู ้ความเข้าใจในระบบเป็ นอย่างดี
เพื่อ คอยแก้ไขปั ญหาให้ลูกค้า อีกทั้งการจัดส่ งสิ นค้านั้นยังมี ความจาเป็ นในการใช้บุคคลในการ
จัดส่ งสิ นค้าประเภทอาหาร รวมถึงการเก็บค่าอาหารและค่าบริ การปลายทาง ดังนั้นการอบรมและ
พัฒนาพนักงานให้มีความสามารถในการให้บริ การที่มีความถูกต้อง ตรงเวลา และมีมารยาทที่ดีงาม
ย่อมส่ งผลต่อความประทับใจในการใช้บริ การของลูกค้า และเกิดการใช้บริ การซ้ าซึ่ งส่ งผลต่อการ
แข่งขันและรายได้ของกิจการอย่างยัง่ ยืน
3. สาหรับคุ ณภาพของการให้บริ การนั้นผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุดทั้ง 4
ด้าน ได้แก่ ด้านประสิ ทธิภาพ ด้านความสามารถของระบบ ด้านการทาให้บรรลุผลสาเร็ จ และด้าน
การตอบสนองต่อ การใช้บ ริ การ ดังนั้น ระบบการให้บ ริ การสั่งซื้ อ อาหารออนไลน์ ไ ม่ ว่าจะเป็ น
ช่องทางเว็บไซด์หรื อโมบายแอพพลิเคชัน่ นั้นจึงต้องมีระบบการให้บริ การที่มีความสเถียร สามารถ
ตอบสนองได้อ ย่างรวดเร็ ว และมี ประสิ ทธิภาพ ความแม่ นยาสู ง จึงจะทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความ
มัน่ ใจในการใช้บริ การ
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ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรเพิ่ ม ปั จ จัย เกี่ ย วกับ การยอมรั บ เทคโนโลยีเป็ นตัว แปรอิ ส ระอี ก ตัวแปรหนึ่ งใน
การศึกษาครั้งต่อไป
2. สามารถเพิ่มพื้นที่ ในการศึกษาที่ มี ก ารให้บ ริ การสั่งอาหารออนไลน์ เพื่อ เปรี ยบเที ยบ
พฤติกรรมการสัง่ อาหารระหว่างในเขตกรุ งเทพมหานครและเขตเมืองอื่นๆ ว่ามีความคล้ายคลึงหรื อ
แตกต่างกัน
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ภาคผนวก
แบบสอบถาม
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แบบสอบถาม
เรื่ อง บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่ อพฤติกรรมการสั่ งอาหารทางออนไลน์
แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาการศึกษาค้นคว้ าด้ วยตนเอง
หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ข้ อมูลจะถูกนาไปใช้ เฉพาะทางด้ านการศึกษาค้นคว้ าเพื่อประโยชน์ ทางด้ านการศึกษาเท่ านั้น
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริ การ
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งที่สุด
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ (Gen Y)
1) อายุ 17 – 20 ปี
2) อายุ 21 – 24 ปี
3) อายุ 25 – 29 ปี
4) อายุ 30 – 34 ปี
5) อายุ 35 – 38 ปี
3. ระดับการศึกษา
1) ประถมศึกษา
2) มัธยมศึกษาตอนต้น
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย
4) ปริ ญญาตรี
5) สูงกว่าปริ ญญาตรี
4. สถานภาพ
1) โสด
2) สมรส
3) หม้าย
4) หย่าร้าง/แยกกันอยู่
5. อาชีพ
1) ข้าราชการ
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) ธุรกิจส่วนตัว
4) พนักงานบริ ษทั เอกชน
5) วิชาชีพอิสระ
6) นักเรี ยน/นักศึกษา
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1) น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
2) 10,001 – 20,000 บาท
3) 20,001 – 30,000 บาท
4) 30,001 – 40,000 บาท
5) 40,001 – 50,000 บาท
6) มากกว่า 50,001 บาท ขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการสั่ งอาหารทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
คาชี้ แจง โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงในช่ อง  ที่ตรงกับพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของ
ท่านมากที่สุด
1. วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
1) ความสะดวกรวดเร็ วในการสัง่ อาหาร
2) ไม่ตอ้ งต่อคิวสัง่ อาหารที่ร้าน
3) ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทางไปร้านอาหาร
4) ลดความเสี่ยงจากอุบตั ิเหตุในการเดินทาง
5) อื่นๆ โปรดระบุ......................................
2. ความถี่ในการใช้บริ การ
1) ทุกวัน
2) 2 – 3 ครั้ง/สัปดาห์
3) 5 – 6 ครั้ง/เดือน
4) มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน
3. ช่วงเวลาในการใช้บริ การ
1) 06.01 – 09.00 น.
2) 09.01 – 12.00 น.
3) 12.01 – 15.00 น.
4) 15.01 – 18.00 น.
5) 18.01 – 21.00 น.
6) 21.01 – 24.00 น.
4. จานวนเงินในการใช้บริ การ
1) น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 บาท/ครั้ง
2) 101 – 500 บาท/ครั้ง
3) 501 – 1,000 บาท/ครั้ง
4) มากกว่า 1,001 บาท/ครั้ง
5. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริ การ
1) คาแนะนาจากคนรู ้จกั
2) โฆษณา/สื่อประชาสัมพันธ์
3) เว็ปไซด์ของผูใ้ ห้บริ การ
4) อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................................
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6. บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ
1) ตนเอง
3) เพือ่ น
5) อื่นๆ (โปรดระบุ).....................
7. เครื่ องมือที่มีผลต่อการใช้บริ การ
1) Mobile Application
3) Call Center

2) ครอบครัว
4) ดารา/นักแสดง/พรี เซ็นเตอร์

2) Website
4) อื่นๆ (โปรดระบุ).....................

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
คาชี้แจง โปรดตอบคาถามทุกข้อ โดยทาเครื่ อ งหมาย / ลงในช่อ งที่ตรงกับระดับความสาคัญของ
ท่านมากที่สุด

ด้ านผลิตภัณฑ์
1. มีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลาย
2. อาหารมีคุณภาพ สดใหม่ สะอาด
3. บรรจุภณั ฑ์อาหารสวยงามใช้งานสะดวก
4. รสชาติอาหารอร่ อย
5. มีการรักษาอุณหภูมิอาหารให้มีความร้อนจนส่งมอบลูกค้า
ด้ านราคา
6. ราคาเหมาะสมกับปริ มาณอาหาร
7. ค่าอาหารและค่าบริ การอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
8. สามารถตรวจสอบราคาก่อนสัง่ ซื้อได้
9. มีราคาอาหารและค่าบริ การเปรี ยบเทียบให้ลูกค้าได้ตดั สินใจ
10. ราคามีมาตรฐานที่แน่นอนและแสดงไว้ใช้ชดั เจน

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ

มากที่สุด

ระดับความสาคัญ
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ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
11. สามารถสัง่ อาหารได้หลากหลายช่องทาง
12. มีเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาการใช้บริ การตลอดเวลา
13. สามารถสัง่ อาหารผ่านทุกช่องทางได้ทุกเวลา
14. ทุกช่องทางสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
15. ส่วนลดค่าบริ การเมื่อใช้บริ การเป็ นประจา
16. มีการสะสมคะแนนจากการใช้บริ การเพื่อนามาเป็ นส่ วนลด
หรื อลุน้ รางวัล
17. มีส่วนลดค่าบริ การเมื่อมีการแนะนาลูกค้าอื่นให้ใช้บริ การ
18. มีเมนูแนะนาและราคาโปรโมชัน่ ประจาสัปดาห์
ด้ านบุคคล
19. มีพนักงานให้บริ การอย่างเพียงพอ
20. พนักงานมีความพร้อมในการให้บริ การ
21. พนักงานมีความชานาญในการจัดส่งอาหารอย่างถูกต้อง
22. พนักงานสามรถแก้ไขปั ญหาและให้ขอ้ มูลอย่างถูกต้อง
ด้ านกระบวนการ
23. การสัง่ อาหารใช้เวลาในการสัง่ ไม่นาน
24. ขั้นตอนการสัง่ อาหารไม่ยงุ่ ยาก
25. สามารถทารายการสัง่ อาหารได้ดว้ ยตนเองจนเสร็จสมบูรณ์
26. มีคู่มือแนะนาขั้นตอนการใช้บริ การ

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ

มากที่สุด

ระดับความสาคัญ
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น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ

มากที่สุด

ระดับความสาคัญ

ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
27. รู ปแบบของแอพพลิเคชัน่ หรื อ เว็บไซด์ในการสั่งอาหารดู
หน้าได้งาน
28. การจัดเรี ยงหมวดหมู่อาหารบนแอพพลิเคชั่นหรื อเว็บไซด์
อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ใช้งานสะดวก
29. สามารถค้นหาเมนูอาหารได้ง่าย
30. สีที่ใช้ในแอพพลิเคชัน่ หรื อเว็บไซด์สบายตาและดึงดูดใน
การใช้งาน
ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของการให้ บริการ
คาชี้แจง โปรดตอบคาถามทุกข้อ โดยทาเครื่ อ งหมาย / ลงในช่อ งที่ตรงกับระดับความสาคัญของ
ท่านมากที่สุด

ด้ านประสิ ทธิภาพ
1. ระบบในการสัง่ ซื้ออาหารมีความสเถียร
2. มีความรวดเร็วในการสัง่ อาหารและมีความถูกต้อง
3. เมื่อมีการใช้บริ การจานวนมากไม่เกิดอาการระบบไม่
สามารถใช้งานได้
4. สามารถสัง่ เมนูอาหารหลากหลายรายการโดยไม่มีขอ้ จากัด

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

คุณภาพของการให้ บริการ

มากที่สุด

ระดับความสาคัญ
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น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

คุณภาพของการให้ บริการ

มากที่สุด

ระดับความสาคัญ

ด้ านความสามารถของระบบ
5. มีการคานวณราคาค่าอาหารและค่าบริ การถูกต้องแม่นยา
6. สามารถทารายการสัง่ ซื้อล่วงหน้าได้
7. มี ก ารแจ้ง สถานะการสั่ ง ซื้ อ และจัด ส่ ง อาหารให้ ลู ก ค้า
ตรวจสอบได้
8. มีการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าอย่างเข้มงวด
ด้ านการทาให้ บรรลุผลสาเร็จ
9. มีการยืนยันการสัง่ ซื้อเมื่อทารายการสาเร็จ
10. มีการให้บริ การชาระเงินทุกช่องทาง
11. การแจ้งค่าอาหารและค่าบริ การถูกต้องเสมอ
12. สามรถตรวจสอบ ยกเลิกหรื อแก้ไขรายการสั่งอาหาร
ภายในเวลาที่ผใู ้ ห้บริ การกาหนดได้
ด้ านการตอบสนองต่ อการใช้ บริการ
13. ระบบการสัง่ อาหารมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วไม่ติดขัด
14. ใช้เวลาในการจัดส่งตรงตามที่ได้แจ้งกับลูกค้าไว้
15. แนะนาข้อเสนอ โปรโมชัน่ หรื อส่ วนลดให้ลูกค้าอัตโนมัติ
เมื่อมีการทารายการสัง่ อาหาร
ส่ วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะ และความคิดเห็น
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
***********ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม******************

