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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและการยอมรับด้านเทคโนโลยี                

ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ผู้บริโภคที่มีเพศและรายได้แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเด
ลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่และด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่าน
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ แตกต่างกัน (2) ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั ด้านความสะดวก
ในการซื้อ ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 44.3 (3) ส่วนประสม
ทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านความสะดวกในการซื้อ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ และด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีอิทธิพล
ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่ม                
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 42.2 (4) การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ และด้าน
การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซื้อ
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 54.4 (5) การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อ            
การใช้งาน และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่                  
ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 51.5 
     
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า การยอมรับเทคโนโลยี พฤติกรรมการซื้อ 
 
 
 
 
 
 
1สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ              
2อาจารย์ ดร. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



2 
 

 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research are to study the marketing mix on customer perspective and 
technology acceptance influencing buying behavior trends among consumers using delivery services in 
the Bangkok metropolitan area. The results of hypothesis testing were as follows: (1) consumer with a 
different gender and monthly income had a different buying behavior trends of beverages by using 
delivery service as a behavioral trend for future buying behavior, behavior to recommend others to buy 
beverages using a delivery application. (2) the effects of the marketing mix on customer perspectives, 
including consumer needs and wants, convenience, communication and cost to consumers had an 
influence on buying behavior trends of beverages using delivery service applications for future buying 
behavior and could be explained by an adjusted R2 of 44.3%; (3) the effect of the marketing mix on 
customer perspectives, including convenience, consumer needs and wants and cost to consumers had an 
influence on buying behavior trends of beverages by using a delivery service to recommend others to buy 
beverages using delivery application and could be explained by an adjusted R2 of 42.2%; (4) technology 
acceptance, the perceived usefulness of technology and the perceived ease of use of technology had an 
influence on buying behavior trends of beverages using delivery service as a part of behavioral trends of 
future buying behavior and could be explained by an adjusted R2 of 54.4%; (5) the acceptance of 
technology, the perceived ease of use of technology and the perceived usefulness of technology have an 
influence on buying behavior trends in beverage by using delivery service in part of the behavior to 
recommend others to buy a beverage by using delivery application and could be explained by an 
adjusted R2 of 51.5%. 
       
Keywords: Marketing Mix Customer Perspective, Technology Acceptance, Consumer Buying Behavior 
  

บทน า            
 แอปพลิเคชันสั่งอาหาร (Food Delivery Application) เข้ามามีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี (Digital Disruption) ท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคที่ท างานในเมืองต้องการความ
สะดวกสบาย ไม่อยากเผชิญปัญหาการจราจรติดขัด นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประเภทร้านอาหาร 
โดยเฉพาะธุรกิจการจัดส่งอาหาร (Food Delivery) มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2557 – 
2561 ประมาณร้อยละ 10 สูงกว่าการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารโดยรวมที่มีค่าเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3-4 ต่อปี (ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย 2562) แอปพลิเคชันสั่งอาหารจึงถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ
ธุรกิจร้านอาหารสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆได้ ง่ายขึ้น จากการใช้ประโยชน์แอปพลิเคชันสั่งอาหารจึงท าให้
ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจการจัดส่งอาหาร (Food Delivery) มีแนวโน้มการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน  
 จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผู้ ใช้บริการ Delivery Startup Lalamove ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการใช้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสินค้าแต่ละ
ประเภท ตามล าดับดังนี้ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม54.86% ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ตและตลาด 14.86% ประเภทเครื่องใช้



3 
 

ส านักงาน 10.86% ประเภทของใช้ในครัวเรือน 6.29% ประเภทดอกไม้ 2.86% และสินค้าประเภทอ่ืนๆ 10.29% (KINASIH, 
2017) โดยธุรกิจประเภทเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือร้านกาแฟและชาไข่มุกกระแสความนิยมของผู้บริโภคที่ยัง
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2555-2561 กลุ่มร้านกาแฟเติบโตถึง 20% ต่อปี และในส่วนของตลาดชานมไข่มุก อีกธุรกิจที่น่า
จับตามองจากกระแสความนิยมในปัจจุบัน (BLT Bangkok, 2019) ส่งผลให้มีผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่มรายใหม่
เข้ามาแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแข่งขันในระยะต่อไป หากผู้ประกอบการยังไม่มีจุดแข็งของแบรนด์หรือสร้างความ
แตกต่างก็มีโอกาสที่จะไม่สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและความนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคเริ่มให้ความสนใจในเรื่องความสะดวกในการใช้บริการและ
โปรโมช่ันการส่งเสริมการขาย จึงท าให้ผู้ประกอบการต้องค านึงถึงการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของตนเองอยู่ตลอดเวลา 
 ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มแตล่ะรายต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน เข้าใจในสิ่ง
ที่ผู้บริโภคต้องการ จะช่วยวางแผนการด าเนินธุรกิจได้เหนือกว่าคู่แข่ง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าจึงเป็นกลยุทธ์
หนึ่งที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าก าหนดราคา
สินค้าซึ่งถือเป็นต้นทุนที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายเมื่อแลกกับความคุ้มค่าที่ได้รับ ก าหนดช่องทางการจัดจ าหน่ายที่สามารถอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค และการติดต่อสื่อสารจะต้องท าให้ผู้บรโิภคเข้าใจได้ง่ายสามารถตอบสนองกลับมายังผูป้ระกอบการ
ได้ จะท าให้ผู้ประกอบการสามารถหาสินค้าและให้บริการได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี  ผู้ประกอบการ
ควรต้องมองหาช่องทางการให้บริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การยอมรับ
ด้านเทคโนโลยีจึงถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ประกอบด้วย การท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จากการใช้งานเทคโนโลยีในการซื้อสินค้าอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และขั้นตอนการใช้งานเทคโนโลยี
จะต้องท าให้เกิดความง่ายระบบไม่ซับซ้อน จะส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น 
จากเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าธุรกิจการจัดส่งอาหาร (Food Delivery)และแอปพลิเคชันสั่งอาหาร (Food 
Delivery Application) มีความส าคัญอย่างมากในปัจจุบันจากแนวโน้มพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค และธุรกิจ
ประเภทเครื่องดื่มที่เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงนั้น ก็มีผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่มรายใหม่เข้ามาท าการแข่งขัน
กันสูงผู้ประกอบการธุรกิจจึงต้องท าความเข้าใจผู้บริโภค และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ 
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค ว า ม ส น ใจ ที่ จ ะ ศึ ก ษ า แ น ว โน้ ม พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ซื้ อ เค รื่ อ ง ดื่ ม ผ่ า น ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร  
เดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเห็นว่าหากสามารถเข้าใจถึงความเห็นของผู้บริโภคและสิ่งที่ผู้บริโภคให้
ความส าคัญก็จะท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถวางแผนธุรกิจ และวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันทางธุรกิจต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
 2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านต้นทุนของ
ผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการติดต่อสื่อสาร ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาการยอมรับด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน  
ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย          

 1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ แตกต่างกัน              
มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกัน 
 2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับด้านต้นทุนของผู้บริโภค              
ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการติดต่อสื่อสาร มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใ ช้บริการ             
เดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. การยอมรับด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ และด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน              
มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
                                                                                                                                

ทบทวนวรรณกรรม          
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์
ของ ภาวิณี กาญจนาภา (2559) ซึ่งเป็นการศึกษาถึงตัวแปรด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผู้บริโภคประกอบด้วย เพศ 
อาชีพ ระดับการศึกษา อายุ และรายได้ ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้อาจเป็นสาเหตุของแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผา่นการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน อาจจะมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ 
เดลิเวอรี่ที่แตกต่างกัน    
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (4C’s) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าทฤษฎี
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (4C’s) ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2554) มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดทางด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย            
ในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ที่อาจจะส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี
ของ Davis (1989) มาผนวกกับสิ่ งที่ ต้ องการวิจัยคื อ  แนวโน้มพฤติ กรรมการซื้ อ เครื่ องดื่ มผ่ านการใช้บริการ  
เดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึงก าหนดสมมติฐานการวิจัยว่า แนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model) ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) และด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน (Perceived Ease to Use) มีอิทธิพลแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ 
เดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค ของ (ชนาธิป อ่อนหวาน, 2553) ที่ได้ให้ค านิยาม ความหมายของ “แนวโน้มพฤติกรรม” หมายถึง 
ความคิดที่จะน าไปสู่ความน่าจะเป็นหรือความโน้มเอียงที่อาจจะเกิดพฤติกรรมหรือไม่เกิดพฤติกรรมในอนาคต ได้แก่ แนวโน้ม
การซื้อและการบอกต่อ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของเรื่องแนวโน้มพฤติกรรมจึงน าแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ใน
การศึกษาในเรื่อง แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ
วางแผนกลยุทธ์การตลาดให้ตรงตามต้องการของผู้บริโภคที่มีลักษณะแตกต่างกันแต่ละบุคคลในรูปแบบของแบบสอบถาม
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วิธีการด าเนินงานวิจัย         

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่บนโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน    

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่บนโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้วิธีค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรแบบ
ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558) โดย รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 คน  
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
 ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยท าการจับสลากแบบไม่ใส่คืน            
โดยจับสลากมา 4 เขตประกอบด้วย เขตลาดพร้าว เขตบางขุนเทียน เขตปทุมวัน และเขตยานนาวา  
 ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างแต่ละเขตๆ ละ        
เท่าๆ กัน ได้เขตละ 100 ตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกสถานท่ีเก็บข้อมูล จากเขตที่สุ่มได้
โดยจะเก็บบริเวณศูนย์การค้าช้ันน าในเขตนั้น เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของร้านคาเฟ่ช้ันน า  
 ขั้นตอนที่ 4 การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยผู้วิจัยจะท าการแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตามสถานท่ีตา่ง ๆ ในเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง 4 เขตที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้ันตอนท่ี 2 ให้ครบ
ตามแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด 
 เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย  ลักษณะของเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้  คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้      
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีลักษณะค าถามแบบ           
ปลายปิด (Close – ended Question) จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีทั้งค าถามแบบ             
2 ตัวเลือก (Two – way Question) และค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple choices Question)   
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านคุณค่า 
ที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการติดต่อสื่อสารโดยใช้แบบสอบถามมาตรา             
วัดส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
และด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานโดยใช้แบบสอบถามมาตราวัดส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ   

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นลักษณะค าถามแบบ Semantic differential scale เป็นค าถามที่มีความหมายตรงกันข้าม โดยใช้ระดับ
การวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ     

ขั้นตอนที่ใช้ในการสร้างเคร่ืองมือวิจัย  
1. ศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นในการส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ลูกค้ าและการยอมรับด้ าน เทคโนโลยีที่ มี อิทธิพลต่ อแนวโน้มพฤติ กรรมการซื้ อ เครื่ อ งดื่ มผ่ านการใช้บริการ  
เดลิเวอรี่ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ปรับปรุงและดัดแปลงเป็นแบบสอบถามที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
3. น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและ

เสนอแนะเพิ่มเติม 
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4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และน าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม  
สารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและน าไปแก้ไขก่อนน าไปใช้ 

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขแล้วไปทดสอบ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 40 คน  
เพื่อน าไปหาค่าความน่าเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability of the test) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  

(α-Coefficient) ของครอนบัค (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544)      
 การเก็บรวบรวมข้อมูล          
 1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจาก            
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด ซึ่งจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม จากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Primary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือ บทความ สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ 
วารสาร เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม   

การจัดกระท าข้อมูล         
 1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความต้องการได้แล้วจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และท าการเรียบเรียงแบบสอบถามเพื่อใช้ในการลงรหัส 

2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสที่ได้ก าหนดไว้แล้วล่วงหน้า เพื่อท าการ
ป้อนข้อมูลต่างๆ ลองคอมพิวเตอร์ 

3. การประมวลผลข้อมูลโดยท าการป้อนข้อมูลที่ได้ตรวจความถูกต้องแล้ว มาบันทึกและประมวลผลโดยการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป (Statistic Package for Social Science หรือ SPSS)      
 การวิเคราะห์ข้อมูล           

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ อให้ทราบข้อมูลด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสามารถวิเคราะห์แบบสอบถาม ได้ดังนี้ 

1.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติ
การวิเคราะห์เชิงพรรณนาแสดงผลเป็นความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

1.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า              
ใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.3 แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การยอมรับด้านเทคโนโลยีใช้สถิติการวิเคราะห์
เชิงพรรณนา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.4 แบบสอบถามส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ                
เดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน มีดังนี้ 
2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test) ใช้ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น

อิสระกัน เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานส่วนท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ เฉพาะตัวแปรเพศ 
2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of variance) ใช้ทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐานส่วนท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ในส่วนของ อายุ รายได้ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ 

2.3 สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรตามที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระหลายตัว (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติส่วนท่ี 2 คือ ส่วนประสม
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ทางการตลาดในมุมมองลูกค้ามีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

2.4 สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรตามที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระหลายตัว (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติส่วนที่ 3 คือ การยอมรับ
ด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
             

ผลการวิจัย           
 1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 280 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.00 มีอายุ 28-32 ปี จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 มีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 134 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.50 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 อาชีพลูกจ้าง/
พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 189 คิดเป็นร้อยละ 47.25    
 2. ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
 ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม             
มีความคิดเห็นกับท่านได้รับเครื่องดื่มตรงกับเมนูท่ีสั่งในระดบัดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 รองลงมา คือ ท่านได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการให้บริการ บริการติดตามเครื่องดื่มท าให้ท่านมีความมั่นใจในการสั่งซื้อ และ บริการเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน             
มีเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ โดยมีความคิดเห็นในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 4.18 และ 4.17 
ตามล าดับ 
 ด้านต้นทุนของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  
ด้านต้นทุนของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความคิดเห็นกับทุกข้อในระดับดี ได้แก่ ท่านจะได้รับส่วนลดตามโปรโมชั่นต่าง ๆ จากการซื้อเครื่องดื่ม ราคาเครื่องดื่มมีความ
เหมาะสม เมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม เมื่อช าระด้วยบัตรเครดิต และค่าบริการจัดส่งเครื่องดื่ม 
มีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 4.06 4.04 และ 4.00 ตามล าดับ 
 ด้านความสะดวกในการซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
ด้านความสะดวกในการซื้อโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นกับมีการแบ่งหมวดหมู่ของเครื่องดื่มชัดเจน ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ 
ขั้นตอนการสั่งซื้อเครื่องดื่มง่าย ไม่ซับซ้อน ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการจัดส่งเครื่องดื่ม และช่องทางการช าระเงินมีความ
สะดวก โดยมีความคิดเห็นในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 4.20 และ 4.18 ตามล าดับ 
 ด้านการติดต่อสื่อสาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า               
ด้านการติดต่อสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม              
มีความคิดเห็นกับทุกข้อในระดับดี ได้แก่ ผู้ให้บริการเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันมีการแนะน าเครื่องดื่มที่น่าสนใจให้ทราบ
ล่วงหน้า ผู้ให้บริการเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันมีระบบแจ้งสถานะในการจัดส่งครบถ้วนทุกขั้นตอน ผู้ให้บริการเดลิเวอรี่ผ่าน
แ อ ป พ ลิ เค ชั น มี ก า ร อั พ เด ต ข่ า ว ส า ร ด้ า น เค รื่ อ ง ดื่ ม อ ย่ า ง ส ม่ า เส ม อ  แ ล ะ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร เด ลิ เว อ รี่ ผ่ า น 
แอปพลิเคชันมีระบบรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 4.10 4.07 และ 4.05 
ตามล าดับ  
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  3. ข้อมูลการยอมรับด้านเทคโนโลยี 
 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นกับการซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการเดินทาง จากการจราจรที่ติดขัด การซื้อ
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ต้องไปยืนรอคิวเป็นเวลานาน และการซื้อ
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ช่วยให้ท่านลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 4.31 และ 
4.23 ตามล าดับ และมีความคิดเห็นกับการซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ช่วยให้ท่านเปรียบเทียบความหลากหลาย
ของเครื่องดื่มได้ง่ายขึ้น ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
 ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการ
รับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นกับการซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ สามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลา การซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน           
เดลิเวอรี่ มีขั้นตอนในการใช้งานง่าย และการซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีการประมวลผลที่รวดเร็ว ถูกต้อง
แม่นย า ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 4.21 และ 4.21 ตามล าดับ และมีความคิดเห็นกับการซื้อเครื่องดื่มผ่าน                 
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ช่วยในการค้นหาร้านค้าท่ีต้องการได้ง่ายขึ้น ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18  
 4. ข้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซื้อเครื่องดื่มผ่าน              
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ในระดับซื้อแน่นอนท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ในระดับแนะน าแน่นอน 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12     

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน        
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ             
เดลิเวอรี่แตกต่างกัน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้        
 1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ             
เดลิเวอรี่แตกต่างกัน พบว่า 
 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ 
ด้านในอนาคตจะซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเพศหญิง มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซื้อเครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า เพศชาย 
 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ 
ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยเพศหญิง มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะ
แนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า เพศชาย   

2. ผู้บริโภคที่มีอายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ 
เดลิเวอรี่แตกต่างกัน พบว่า 
 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ด้านในอนาคตจะซื้อ
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และด้านจะแนะน าชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่                  
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะน าและ
ชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                   
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้        
 3. ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกัน พบว่า 
 ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซื้อ
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะน าและ
ชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้         
 4. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกัน พบว่า 
 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซื้อ
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้ านจะแนะน าและ
ชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                   
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม               
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 1. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวก
ในการซื้อ และด้านการติดต่อสื่อสาร มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านใน
อนาคตจะซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ สามารถพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิ
เวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ได้ร้อยละ 44.3 
 2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค และด้านความ
สะดวกในการซื้อ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะน าและชักชวนให้           
คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ สามารถพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ              
เดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน            
เดลิเวอรี่ได้ร้อยละ 42.2        

สมมติฐานข้อที่ 3 การยอมรับด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ          
เดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 1. การยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ และด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านในอนาคตท่านจะซื้อเครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ สามารถพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ได้ร้อยละ 54.4 
 2. การยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ และด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจะแนะน าและชักชวนให้            
คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ สามารถพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ            
เดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ได้ร้อยละ 51.5  
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สรุปผลและอภิปรายผล          
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ            
เดลิเวอรี่แตกต่างกัน พบว่า 
 ด้านเพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านใน
อนาคตจะซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่และด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน            
เดลิเวอรี่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเพศหญิงมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผา่นการใช้บริการเดลเิวอรี่มากกว่าเพศชาย เนื่องจากผู้บริโภคเพศหญิงมีความช่ืนชอบในการบริโภค
เครื่องดื่มที่เป็นของหวานหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มีอุปนิสัยชอบทานของจุกจิก มักจะรวมกลุ่มกันสั่งเครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่เพราะการใช้บริการเดลิเวอรีจ่ะช่วยอ านวยความสะดวก ประหยัดเวลา และสามารถเลือกซื้อเครื่องดื่มที่มคีวาม
หลากหลายได้ตรงกับความต้องการของตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันท์นภัส ชัยเมธพรพิศาล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศหญิง               
มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพมากกว่าเพศชาย ด้านความถี่ในการดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อสัปดาห์ 
 ด้านอายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านใน
อนาคตจะซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน 
เดลิเวอรี่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคในทุกช่วง
อายุมีความต้องการบริโภคเครื่องดื่ม ซึ่งในปัจจุบันการใช้บริการแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่จะมีค าแนะน าการใช้งานให้กับผู้บริโภค
จึงท าให้การใช้บริการเดลิเวอรี่ท าได้ง่ายขึ้น ผู้บริโภคทุกช่วงอายุสามารถเรียนรู้การให้บริการเดลิเวอรี่จากคู่มือการใช้งานได้
ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้บริโภคทุกช่วงอายุมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่เพิ่มมากขึ้น                    
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณรัตน์ อ่อนเย็น (2562) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
จากธุรกิจประเภทเดลิเวอรี่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือก
ซื้ออาหารจากธุรกิจประเภทเดลิเวอรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไม่แตกต่างกัน  
 ด้านรายได้ ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านใน
อนาคตจะซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่และด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่ องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน           
เดลิเวอรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 ผู้บริโภคที่มีรายได้ 45,001 – 60,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านใน
อนาคตจะซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่มากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มีรายได้ 45,001 – 60,000 บาท เป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับค่อนข้างสูง ผู้บริโภคในกลุ่มนี้จะมีสภาพคล่องทางการเงิน และมีความสามารถในการจ่ายเงิน                    
เพื่อซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ได้ในทันทีมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ ากว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                  
ณั ฎ ฐ์  นิ ธิ วัฒ น์ ว โรดม  (2554 ) ได้ ศึ กษ าเรื่ อ งปั จจั ยที่ มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ เค รื่ อ งดื่ ม เป ป ที น 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม  
เปปทีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 ผู้บริโภคที่มีรายได้ 60,001 บาท ขึ้นไป มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะ
แนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่มากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคในกลุ่มนี้มีรายได้เฉลี่ย           
ต่อเดือนสูง ส่งผลให้เกิดความสามารถในการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ผู้บริโภคในกลุ่มนี้จะ
เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการเดลิเวอรี่ที่มีความสะดวก รวดเร็ว น าไปสู่การแนะน าชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อ
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร สุภาวรรณ (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
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พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อความงาม(Beauty Drink)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มี
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อความงาม(Beauty Drink) แตกต่างกัน 
 ด้านระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลเิวอรี่และด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่าน
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากใน
ปัจจุบันมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการเดลิเวอรี่ในหลายช่องทางอธิบายถึงประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการใช้บริการเดลิเวอรี่
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้บริโภคทุกระดับการศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยาก            
ไม่ซับซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทิดา พุฒซ้อน (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่ม
อาหารพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มอาหารพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
 ด้านอาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านใน
อนาคตจะซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน     
เดลิเวอรี่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากเครื่องดื่มที่ขาย
ในระบบเดลิเวอรี่มีเมนูและรสชาติที่มีความหลากหลาย ซึ่งในแต่ละอาชีพจะมีความต้องการเครื่องดื่มในลักษณะที่แตกต่างกัน 
บางอาชีพต้องการซื้อเครื่องดื่มที่ให้พลังงาน หรือบางอาชีพต้องการซื้อเครื่องดื่มเพื่อดับกระหาย การใช้บริการเดลิเวอรี่จึงช่วย
ให้ผู้บริโภคในแต่ละอาชีพเลือกซื้อเครื่องดื่มได้ตรงกับความตอ้งการของตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตติยา มีประเสริฐ
สกุล (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกัน  
 สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
 ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านใน
อนาคตจะซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน 
เดลิ เวอ รี่  อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ท างสถิ ติ ที่ ร ะดั บ  0.05 เนื่ อ งจากผู้ บ ริ โภ ค รับ รู้ ถึ งป ระ โยชน์ ขอ งก าร ใช้บ ริ ก าร 
เดลิเวอรี่ที่จะช่วยให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ อีกท้ังยังสามารถเลือกเมนูได้ตามความหลากหลายตามความ
ต้องการ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เภตรา แพพิมพารัตน์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผา่นระบบออนไลน์ พบว่า ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะไดร้ับ มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจ
ซื้อสินค้าออนไลน์ 
 ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคต
จะซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซื้อเครื่องดื่ม เพราะ
หากต้นทุนเครื่องดื่มมีราคาสูงอาจท าให้ความสนใจในการซื้อลดลง และหากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ เกี่ยวกับราคาค่า
เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แ ล ะ ค่ า บ ริ ก า ร จั ด ส่ ง มี ค ว า ม เห ม า ะ ส ม  จ ะ ท า ใ ห้ มี แ น ว โ น้ ม พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ ช้ บ ริ ก า ร 
เดลิเวอรี่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2554) กล่าวว่า ต้นทุนหรือเงินที่ลูกค้ายินดีที่จะจ่าย
ส าหรับบริการนั้นต้องคุ้มค่ากับบริการที่ได้หากลูกค้ายินดีจ่ายในราคาสูงแสดงว่าความคาดหวังในบริการนั้นย่อมสูงด้วยดังนั้น
การตั้งราคาค่าบริการ ธุรกิจจะต้องหาราคาที่ลูกค้ายินดีจ่ายให้ได้เพื่อน าราคานั้นไปใช้ในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ท าให้สามารถ
เสนอบริการในราคาที่ลูกค้ายอมรับได้ 
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 ด้านความสะดวกในการซื้อ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านใน
อนาคตจะซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลเิวอรี่ และด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครือ่งดื่มผ่านแอปพลิเคชันเด
ลิเวอรี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความส าคัญกับความสะดวกสบาย การเลือกซื้อ
เครื่องดื่มผ่านบริการเดลิเวอรี่ ท่ีมีการแบ่งหมวดหมู่ของเครื่องดื่มอย่างชัดเจน มีขั้นตอนการสั่ง ง่ายไม่ซับซ้อน รวมถึงมีความ
สะดวกในการช าระเงิน และมีความรวดเร็วในการจัดส่ง จึงท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการเดลิเวอรี่                  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนัสนันท์ บุตรพรม (2561) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 4C's 
และคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าผลไม้ 100% ตรามาลีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความ
สะดวกในการซื้อ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้ าผลไม้  
 ด้านการติดต่อสื่อสาร มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคต            
จะซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการสื่อสารเกี่ยวกับการอัพเดต
ข่าวสารด้านเครื่องดื่มอย่างสม่ าเสมอ การแนะน าเครื่องดื่มที่น่าสนใจให้ทราบล่วงหน้า และการแจ้งสถานการณ์จัดส่งครบถ้วน
ทุกขั้นตอน จะท าให้ผู้บริโภครู้สึกประทับใจจึงส่งผลให้มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่อีกครั้ง
ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฑรัตน์ เปี่ยมสุวรรณ (2559) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C's 
ที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบียร์ช้างคลาสสิค ของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า               
ด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบียร์ช้างคลาสสิค ของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
 สมมติฐานข้อที่ 3 การยอมรับด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ             
เดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  
 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคต
จะซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากในปัจจุบันการน าเทคโนโลยีมาใช้การซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
จะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภครุ่นใหม่ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้บริโภคจะเกิดความ
พึงพอใจและได้รับการตอบสนองต่อความต้องการของตนเองได้เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิชัย ภูษาแก้ว 
(2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Grab ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีโดยรวมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Grab ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 ด้านการรับรู้ว่า ง่ายต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการ ใช้บริการ 
เดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลเิวอรี่และด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่าน
แอปพลิ เค ชัน เดลิ เวอรี่  อย่ างมี นั ยส าคัญ ทางสถิติ ที่ ระดับ  0.05 เนื่ อ งจากด้ านการรับ รู้ ว่ า ง่ายต่ อการใช้งาน 
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ในการซื้อเครือ่งดื่ม จะช่วยให้บริโภคจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น สามารถค้นหาร้านค้าได้ตรงตาม
กับความต้องการในทุกที่ทุกเวลาด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตในยุคนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิญญา กลิ่นทองค า (2561) ได้ศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความ
เสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจช าระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจช าระเงิน
ค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร    
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย         

 1.ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 
 ผู้ประกอบการควรน าข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ดังกล่าวไปพัฒนาแผนการท าธุรกิจและก าหนด 
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้มีความเหมาะสมตรงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมากที่สุด โดยให้ความส าคัญกับผู้บริโภคที่เป็น                
เพศหญิง มีรายได้ 45,001 – 60,000 บาท กับผู้บริโภคที่มีรายได้ 60,001 บาท ขึ้นไป เนื่องจากผลวิจัยพบว่า เป็นกลุ่มที่มี
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิ เวอรี่  ด้านในอนาคตจะซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน  
เดลิเวอรี่ และด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่มากที่สุด 
 2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
 ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ผู้ประกอบการควรพัฒนาเครื่องดื่มให้มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคที่มาใช้บริการเดลิเวอรี่ โดยเพิ่มตัวเลือกให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เช่น มีการคัดสรรเมนูใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูด
ความต้องการซื้อเครื่องดื่มของผู้บริโภคที่แตกต่างกันได้อย่างตรงกลุ่มมากยิ่งข้ึน  
 ด้านความสะดวกในการซื้อ ผู้ประกอบการควรพัฒนาช่องทางและรูปแบบในการช าระเงินผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
ให้มีสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางการช าระเงินท่ีมีความหลากหลาย และอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคที่มีความ
ต้องการที่แตกต่างกัน เช่น การช าระเงินผ่านบัตรเครดิต การช าระผ่านโมบายแอปพลิเคชัน และมีการเก็บเงินแบบปลายทาง 
ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ช่องทางการช าระเงินท่ีตนเองมีความสะดวกมากท่ีสุดจะช่วยท าให้เพิ่มความพึงพอใจให้กับ
ผู้บริโภคได้มากยิ่งข้ึน 
 ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับค่าบริการจัดส่งเครื่องดื่มให้มีความเหมาะสมกับผู้ที่ใช้
บริการเดลิเวอรี่ โดยการก าหนดค่าบริการจัดส่งให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความคุ้มค่าที่ได้รับมากท่ีสุด เพราะในปัจจุบันการบริการสั่ง
เครื่องดื่มผ่านเดลิเวอรี่มีคู่แข่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การก าหนดค่าจัดส่งที่มีความเหมาะสม เช่น การมอบส่วนลดจากการสั่งซื้อ
เมื่อสั่งซื้อครบตามจ านวนขึ้นไป จะสามารถท าให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบราคากับความคุ้มค่าที่ได้รับ และเกิดการสั่งซื้อเครื่องดื่ม
ผ่านบริการเดลิเวอรี่อีกครั้งในครั้งถัดไป 
 ด้านการติดต่อสื่อสาร ผู้ประกอบการควรพัฒนาระบบรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อน ามา
พัฒนาการบริการเดลิเวอรี่ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยอาจจะต้องมีการพัฒนาระบบวัดระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคใน
การสั่งซื้อเครื่องดื่มในแต่ละครั้ง เช่น ให้ผู้บริโภคสามารถติชม พร้อมเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้บริการในครั้งนี้ ซึ่งจะท าให้
ผู้ประกอบการสามารถน าไปปรับปรุงการให้บริการในครั้งถัดไป เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจและมีแนวโน้มที่จะซื้อ
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ในอนาคตเพิ่มมากขึ้น 
 3. การยอมรับด้านเทคโนโลยี 
 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ผู้ประกอบการควรมีการพัฒนาระบบการเปรียบเทียบความหลากหลายของเครื่องดื่ม             
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดยมีระบบท่ีช่วยให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาเครื่องดื่มที่ตรงความต้องการของตัวเองได้ง่าย สะดวก
รวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้ระยะเวลานานในการเปรียบเทียบเครื่องดื่มจากหลากหลายแบรนด์ เช่น การใช้ระบบการให้คะแนน        
เรตติ้งในแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ เป็นการแสดงความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีการเปรียบเทียบเครื่องดื่มมาแล้วในขั้นต้นซึ่งถือ
ว่าเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถลดระยะเวลา ลดขั้นตอนในการค้นหาเครื่องดื่มที่ต้องการ 
 ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน ผู้ประกอบการควรมีการพัฒนาระบบเดลิเวอรี่ในเรื่องการค้นหาร้านค้าที่ต้องการ
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว โดยการพัฒนาออกแบบระบบการค้นหาร้านค้าให้มีการใช้งานง่าย ข้ันตอนไม่ยุ่งยาก เช่น การเพิ่ม
ฟังก์ชันการค้นหาโดยสามารถใส่รายละเอียดร้านค้าที่ผู้บริโภคต้องการเจาะจงได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยในการคัดกรองร้านค้า                
ที่ไม่ตรงความต้องการออกไปได้ในระดับหนึ่ง ถือเป็นการช่วยให้ผู้บริโภคสามารถหาร้านค้าที่ต้องการบริโภคได้อย่างรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน          
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป         
1. การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า และการยอมรับ

เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ในภาพรวม ในครั้งต่อไปผู้ วิจัยอาจจะ
เลือกท าการศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เช่น ศึกษาถึงแรงจูงใจหรือความพึงพอใจในการบริการที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การซื้อเครื่องดื่มเป็นต้น 
 2. ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ดังนั้น เพื่อให้การวิจัยในครั้งต่อไปมี
ความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือใช้เทคนิคของเครื่องมือในการวิจัยอื่น ๆ เช่น การสังเกต            
การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
 3. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัญหา และกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของบ ริการ 
เดลิเวอรี่ เพื่อน ามาพัฒนาหาแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมมากขึ้น เพราะในปัจจุบันธุรกิจการ
ให้บริการเดลิเวอรี่มีการแข่งขันกันมากขึ้น จะต้องมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการตลอดเวลา ให้มีความได้เปรียบเหนือคู่
แข่งขันในธุรกิจประเภทเดียวกันอีกท้ังยังสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ดียิ่งข้ึน 
 4. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่กว้างมากขึ้นนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอื่น ๆ สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปวางแผนก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นท่ี 
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ดร.รสิตา สังข์บุญนาค ที่กรุณาเป็นกรรมการเพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ์ และให้ค าแนะน าต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องจนเสร็จสมบูรณ์  
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