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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมานานผ่านการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและความผัน
แปรของเศรษฐกิจ เนื่องจากอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ในการดารงชีวิตธุรกิจร้านอาหารจึงเป็นธุรกิจที่
มีการเติบโตและสามารถพัฒนาต่อไปได้ ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและ
มีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรง โดยในปี พ.ศ. 2559 ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีมูลค่ารวม
382,000 – 385,000 ล้านบาท โดยมีอัตราเติบโตจากปี พ.ศ. 2558 ประมาณ 1.9 – 2.7 เปอร์เซ็นต์
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559)
ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่เกิดจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค จากเดิมที่
ผู้บริโภคต้องการเพียงอาหารที่มีรสชาติอร่อย กลายเป็นความต้องการที่จะรับประทานอาหารใน
บรรยากาศที่น่าพึงพอใจ ผู้บริโภคเต็มใจเสียเงินค่าอาหารในราคาที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้รับประสบการณ์
และการบริการในสถานที่หรือบรรยากาศที่ดีเพื่อให้มีเวลาที่ดีสาหรับครอบครัว ฯลฯ ซึ่งความต้องการ
เหล่านี้เป็นที่มาของร้านอาหารแบบมีหน้าร้านหรือร้านอาหารที่มีที่นั่งสาหรับลูกค้าเพื่อรับประทาน
อาหารที่ร้าน (brandbuffet, 2560) ธุรกิจร้านอาหารแบบมีหน้าร้านได้รับความนิยมเนื่องจาก
ผู้บริโภคชาวไทยนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ เพื่อผ่อนคลาย
ความเครียดและเป็นการแสวงหาความสุขในครอบครัวหรือในกลุ่มเพื่อน (นลินทิพย์ ภัคศรีกุลกาธร,
2547) ปัจจุบันความเร่งรีบในการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคและข้อจากัดในด้านเวลาเป็นปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการรับประทานอาหารที่ผู้บริโภค
ต้องการความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น วิถีชีวิตดังกล่าวส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจ
ร้านอาหารเพื่อให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้ ในปัจจุบันจึงพบว่าธุรกิจ
ร้านอาหารจานวนมากมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เรียกว่า การบริการอาหารแบบส่งถึงที่หรือฟู้ด
เดลิเวอรี่ (Marketingoops, 2559)
การบริการอาหารแบบส่งถึงที่เป็นวิธีการที่ร้านอาหารแบรนด์เนม (Brand name)
ประเภทฟาสต์ฟู้ดส์ (fast-food) จากต่างประเทศนามาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 และ
สามารถสร้างการรับรู้และการยอมรับจากผู้บริโภคชาวไทยได้ในวงกว้างเนื่องจากเป็นวิธีการที่
สนับสนุนรูปแบบการดาเนินชีวิตของคนไทย โดยร้านพิซซ่าฮัท (Pizza Hut) เป็นผู้เริ่มให้บริการเป็น
รายแรก จากนั้นร้านฟาสต์ฟู้ดส์
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แบรนด์เนมอื่น ๆ ทั้งที่เป็นแบรนด์จากต่างประเทศที่มีสาขาทั่วโลก เช่น KFC รวมถึงร้านอาหารแบ
รนด์ เ นมของไทย เช่ น เชสเตอร์ ก ริ ล ล์ (Chester’s Grill) เอส แอนด์ พี (S&P) เอ็ ม เค (MK
Restaurant) ต่างมีการให้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ทั้งสิ้น หลังจากนั้นจึงมีแบรนด์ร้านอาหารต่างชาติ
เข้ามาดาเนิ น ธุรกิจ ในประเทศไทยภายใต้การร่วมมือกับ กลุ่ มธุรกิจชาวไทยอีกเป็นจานวนมากทั้ ง
ร้านอาหารสั ญชาติญี่ปุ่ น และสหรัฐอเมริกา เช่น Texas Chicken จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
Neo Korakuen จากประเทศญี่ปุ่น (ฐานเศรษฐกิจ , 2558) การขยายตัวของธุรกิจอาหารแบบบริการ
ส่งถึงที่จากเดิมที่มีมากในเขตของกรุงเทพมหานคร ได้มีการขยายไปยังจังหวัดที่เป็นหัวเมืองหลัก เช่น
หาดใหญ่ ชลบุ รี เชียงใหม่ และไปสู่ จังหวัดอื่น ๆ ทั่วไป โดยมีทั้งผู้ ประกอบการรายใหญ่ และกลุ่ ม
ผู้ประกอบการรายเล็กให้บ ริการอาหารแบบส่งถึงที่เพิ่มมากขึ้น (นลินทิพย์ ภัคศรีกุลกาธร, 2556;
มาลัยทิพย์ ปรักมะวงศ์, 2544)
ปัจจุบันการบริการอาหารแบบส่งถึงที่เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ไม่เฉพาะแต่ร้านอาหารแบ
รนด์เนมเท่านั้นที่ใช้ แต่ร้านอาหารตามสั่งขนาดเล็กทั่วไปก็มีการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการและอานวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค และเพื่อรักษายอดขายและส่ วน
แบ่งทางการตลาด (posttoday, 2560) อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับร้านอาหารแบรนด์เนมแล้ว
ร้ า นอาหารตามสั่ ง ขนาดเล็ ก ทั่ ว ไปอาจมี ข้ อ จ ากั ด ในการให้ บ ริ ก ารอาหารแบบส่ งถึ ง ที่ ม ากกว่ า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจากัดเรื่องงบประมาณการส่งเสริมการขาย ต้นทุนในการจ้างพนักงานส่งอาหาร
และข้ อ จ ากั ด ด้ านพื้ น ที่ ที่ ส ามารถให้ บ ริ ก าร เป็ น ต้ น ดั งนั้ น ส าหรั บ ร้ านอาหารตามสั่ งทั่ ว ไปที่ จ ะ
ให้บริการอาหารแบบส่งถึงที่นั้น การเข้าใจลักษณะของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมที่อาจ
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเช่นพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคอย่าง
ถ่องแท้จึงเป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจากัดที่มี
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้และไม่ใช้บริการอาหาร
แบบส่งถึงที่ของผู้บริโภคพบว่า สาเหตุที่ผู้บริโภคไม่ใช้บริการ คือ ผู้บริโภคชอบทาอาหารรับประทาน
เอง ขณะที่สาเหตุที่ทาให้ผู้บริโภคใช้บริการ คือ ต้องการความสะดวกสบาย หลีกเลี่ยงปัญหาจราจร
และไม่ชอบหรือไม่สะดวกที่จะทาอาหารรับประทานเอง (เฉลิมศรี มาโนชนฤมล, 2546) งานวิจัยที่พบ
ส่วนใหญ่ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จาหน่าย การส่งเสริมการตลาด) และอิทธิพลของลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ การศึกษา
รายได้ อาชีพ) ที่มีต่อพฤติกรรมการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ เช่น งานวิจัยของมาลัยทิพย์
ปรักมะวงศ์ (2544) เกรียงศักดิ์ นาคสะอิ้งศาสน์ (2550) เฉลิมศรี มาโนชนฤมล (2546) และ Hossain
and Adelaja (2000) เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์หรือส่วนประสมทางการตลาด
อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ปัจจัยด้านจิตวิทยา สังคม วัฒนธรรมประเพณี (อมรรัตน์
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ยุวกุลกาธร, 2560) และพฤติกรรมการบริโภค (จิรัฏฐ์ เพ่งเจริญธรรม, 2554) โดยอิทธิพลของปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ถูกพบในงานวิจัยส่วนใหญ่ข้างต้น
ยกเว้น งานวิ จั ย ของ Hossain and Adelaja (2000) และกนกรั ตน์ พิ ช ญานุ พ งศ์ (2548) ที่ พ บว่ า
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดทั้งสี่ด้านไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่และ
การตัดสินใจซื้ออาหาร ส่วนงานวิจัยอื่น ๆ ที่พบว่ามีปัจจัยบางด้านในส่วนประสมทางการตลาดส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร อาทิ งานวิจัยของเฉลิมศรี มาโนชนฤมล (2546) พบว่ามีเพียงปัจจัยด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์และราคาเท่ านั้ น ที่มีอิท ธิพ ลต่อการตั ดสิ นใจใช้บริการ ณั ช พล สุ ทธิชัยโชติ (2552) พบ
อิทธิพ ลของปั จ จั ย ด้านผลิ ตภั ณ ฑ์แ ละช่ องทางการจัดจาหน่ าย และสิ ท ธิพงษ์ คายวง (2550) พบ
อิทธิพลจากปัจจัยเดียวคือปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ในส่วนอิทธิพลของปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีต่อการใช้บริการอาหารแบบ
ส่งถึงที่นั้น มาลัยทิพย์ ปรักมะวงศ์ (2544) พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ
อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ ไม่มีผลต่อการยอมรับการใช้บ ริการอาหารแบบส่ งถึงที่ ขณะที่
งานวิจัยอื่น ๆ พบลักษณะทางประชากรศาสตร์บางด้านไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ เช่น เพศ
(เกรียงศักดิ์ นาคสะอิ้งศาสน์ , 2550; เฉลิมศรี มาโนชนฤมล, 2546; Morganosky & Cude, 2000)
การศึ ก ษา (อมรรั ต น์ ยุ ว กุล ก าธร, 2560) สถานภาพ รายได้ และอาชี พ (Morganosky & Cude,
2000)
เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยหลักที่สาคัญสาหรับ
นักการตลาด เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานที่นักการตลาดใช้ในการระบุกลุ่มเป้าหมายและวางกลยุทธ์
การสื่ อ สารการตลาด (Kumar, 2013) งานวิจั ย ด้ านการตลาดที่ ผ่ านมาจึ งมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า น
ลักษณะทางประชากรศาสตร์อย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามผลการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ
อิทธิพลของลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีต่อพฤติกรรมการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่กลับมี
ความแตกต่าง นอกจากนี้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่ศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
และพฤติ ก รรมการรั บ สื่ อ ของผู้ บ ริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็ น หลั ก ขณะที่ งานวิจัย เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ในจังหวัดอื่น ๆ ยังมีค่อนข้างจากัด งานวิจัยครั้งนี้จึงมีขึ้น
เพื่อศึกษาว่าปั จจั ย ใดบ้ างที่ มีผลต่อการใช้บ ริการอาหารแบบส่ งถึงที่ ของผู้ บริโภคในจังหวัดชลบุ รี
เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดในภูมิภาคที่มีธุรกิจร้านอาหารมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
(กองข้อมูลธุรกิจ, 2560) และเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีร้านอาหารรูปแบบดังกล่าวเป็นจานวนมาก โดย
ปัจจัยที่ศึกษาประกอบไปด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อ ผลการวิจัยที่ได้นอกจากจะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ
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อาหารแบบส่ ง ถึ ง ที่ แ ล้ ว ยั ง สามารถใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ในการวางแผนการสื่ อ สารการตลาดอย่ า งมี
ประสิทธิภาพด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี

สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ ของ
ผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี
2. ส่ ว นประสมทางการตลาดส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริก ารอาหารแบบส่ งถึ ง ที่ ข อง
ผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี
3. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ ของผู้บริโภค
จังหวัดชลบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์

ส่วนประสมทางการตลาด
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี
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ขอบเขตงานวิจัย
1. การวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภค โดยตัว
แปรที่ศึกษาประกอบไปด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด (ผลิตภัณ ฑ์
ราคา ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย การส่ งเสริม การตลาด) และพฤติ กรรมการเปิ ด รับ สื่ อ (ออนไลน์
ออฟไลน์) โดยเก็บข้อมูลกับผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2. การเก็บข้อมูลมีขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี
2. ข้อมูล จากการวิจัยครั้งนี้จะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดและการสื่ อสาร
การตลาดสาหรับร้านอาหารที่ให้บริการส่งถึงที่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

นิยามศัพท์เฉพาะ
ร้านอาหารแบบบริการส่งถึงที่ หมายถึง ร้านอาหารทั้งที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน ที่มี
บริการส่งอาหารแก่ผู้บริโภค ณ สถานที่ต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคต้องการ เช่น ที่พักอาศัย หรือที่ทางาน โดย
ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้ออาหารผ่านทางโทรศัพท์หรือช่องทางออนไลน์ ร้านอาหารแบบบริการส่งถึงที่
แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
(1) ร้ า นอาหารแบรนด์ เนม ประกอบไปด้ ว ยร้ านฟาสต์ ฟู้ ด ส์ เช่ น The Pizza หรื อ
ร้านอาหารขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขา เช่น เชสเตอร์กริลล์ โออิชิ สุกี้เอ็มเค
(2) ร้านอาหารตามสั่งทั่วไป
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง องค์ประกอบในการทาการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณ ฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการขาย
ผู้บริโภคที่ใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ หมายถึง บุคคลที่ซื้ออาหารแบบส่งถึงที่ ตั้งแต่ 2
ครั้งขึ้นไปในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา
ผู้บริโภคที่ไม่ใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ หมายถึง บุคคลที่ไม่เคยซื้อหรือเคยซื้ออาหาร
แบบส่งถึงที่น้อยกว่า 2 ครั้ง ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง หลักเกณฑ์ในการบ่งบอกลักษณะตัวบุคคล อาทิ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ
สื่อออนไลน์ หมายถึง รูปแบบการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน
ระหว่างผู้บริโภค เพื่อค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หาความรู้เพิ่มเติมตามความ
ต้องการต่าง ๆ ประกอบด้วย เว็บไซต์ของร้านอาหาร เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ยูทูป บล็อกหรือเว็บ
บอร์ด และไลน์แอพพลิเคชั่น
สื่อออฟไลน์ หมายถึง ช่องทางการทาการตลาดแบบดั้งเดิมโดยส่วนมากจะเป็นการตลาด
แบบวงกว้างไม่จงเจาะประกอบด้วย วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ ใบปลิว
โปสเตอร์ และป้ายโฆษณากลางแจ้ง
พฤติ ก รรมการเปิ ด รั บ สื่ อ หมายถึ ง พฤติ ก รรมการเปิ ด รับ ข้ อ มู ล จากสื่ อ ออนไลน์ แ ละ
ออฟไลน์ที่ผู้บริโภคประเมินตนเอง โดยการประเมินแบ่งเป็น 6 ระดับ เรียงลาดับจากเปิดรับมากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก และไม่เปิดรับ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้ บริโภคจังหวัดชลบุรี
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
2. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจซื้อสินค้า
3. แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
4. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง การกระทาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาให้ได้มาซึ่งการบริโภค
และการใช้จ่ายสินค้าหรือบริการ โดยรวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นก่อนและหลังพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าหรือบริการ (นภวรรณ คณานุรักษ์, 2556; ภาวิณี กาญจนาภา, 2554; ศุภร เสรีรัตน์, 2544)
วุฒิ สุขเจริญ (2555) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นกิจกรรมของผู้บริโภคเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความปรารถนาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการซื้อ การใช้ และการทิ้ง
สิน ค้าหรือบริ การ โดยมีอารมณ์ เข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังไม่จากัดแต่เพียงการซื้อเท่านั้น แต่
รวมถึงการแลกเปลี่ยน เช่าซื้อหรือขอยืม เพื่อให้ได้ซื้อสินค้าหรือบริการ
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการประสมประสานศาสตร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ ด้านสังคม
(การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กลุ่ ม คน) ด้ านจิ ต วิท ยา (การศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ บุ ค คลที่ มี ส่ ว นร่ว มกั บ กลุ่ ม ) ด้ า น
มานุ ษยวิทยา (การศึกษาผลกระทบของสังคมที่มีต่อบุคคล) และด้านเศรษฐศาสตร์ (การทาความ
เข้าใจพฤติ กรรมของผู้ บ ริโภค) โดยผู้ บ ริโภคจะตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรือบริการด้ว ยตนเอง จากการ
พิ จ ารณาผลประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ อย่างมี เหตุ ผ ล เช่ น จะต้อ งได้รับ ผลประโยชน์ สู งสุ ดจึงจะท าการ
ตัดสิ น ใจซื้อ การตัดสิ น ใจซื้อของผู้ บ ริโภคอาจได้รับ อิท ธิพ ลจากครอบครัว เพื่ อน สื่ อ และบุ คคล
ต้นแบบ รวมทั้งอาจเกิดจากอารมณ์ และสถานการณ์ ประกอบกันอาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค
เกิดจากปัจจัยหลายด้านที่นาไปสู่การตัดสินใจซื้อ (วุฒิ สุขเจริญ, 2555)
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นั ก วิช าการด้ านการตลาดหลายท่ านแบ่ งกระบวนการตั ดสิ น ใจซื้ อของผู้ บ ริโภคเป็ น 5
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่1. การตระหนักถึงความต้องการ หมายถึงการที่ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาหรือ
ความต้องการของตนเอง Kotler (2003) กล่าวว่า เมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะที่
แท้จริงของตนเองและสภาวะที่ปรารถนา ความต้องการจะถูกกระตุ้นจากสิ่งกระตุ้นภายใน เช่น ความ
หิว ความกระหาย ที่เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่สูงพอที่จะกลายเป็นแรงขับ และความต้องการยังเกิดจาก
การกระตุ้นจากสิ่งกระตุ้นภายนอกอีกด้วย อาทิ ผู้บริโภคเกิดความต้องการรับประทานพิซซ่าหลังจาก
ที่เห็นโฆษณาพิซซ่าทางโทรทัศน์เป็นต้น
ขั้นตอนที่2. การเสาะหาข้อมูล หมายถึงการที่ผู้บริโภคให้ความสนใจกับข้อมูลมากขึ้นเท่าที่
จะหาข้อมูลได้หรืออาจจะเสาะหาข้อมูลอย่างกระตือรือร้น ผู้บริโภคสามารถรับข้อมูลได้จากหลาย
แหล่ง ทั้งแหล่งบุคคล (เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน คนคุ้นเคย) แหล่งพาณิชย์ (เช่น การโฆษณา
พนักงานขาย ผู้จัดจาหน่าย บรรจุภัณฑ์ การจัดแสดงสินค้า เว็บไซต์) แหล่งสาธารณะ (เช่น สื่อมวลชน
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค) และจากประสบการณ์ (เช่น การควบคุม การตรวจสอบ การใช้สินค้า) Sumi
(2010) กล่ า วว่ า แหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภคโดยอิ ท ธิ พ ลของ
แหล่งข้อมูลจะแตกต่างกันไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และลักษณะของผู้ซื้อ โดยทั่วไปผู้บริโภคจะ
รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากแหล่งพาณิชย์มากที่สุด แต่แหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิผลมากที่สุดคือ
แหล่งบุคคล แหล่งพาณิชย์จ ะแจ้งข่าวสารแก่ผู้บริโภค ขณะที่แหล่งบุคคลจะช่วยประเมินผลิตภัณฑ์
ให้กับผู้บริโภค
ขั้นตอนที่3. การประเมินทางเลือก หมายถึงวิธีการที่ผู้บริโภคใช้ข้อมูลที่มีนามาประเมิน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เลือก ชูชัย สมิทธิไกร (2559) อธิบายว่า โดยปกติแล้วผู้บริโภคจะไม่
พิจารณาทางเลือกทุกทางที่มีอยู่ แต่จะพิจารณาทางเลือกจานวนหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภค
ต้องการรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารหรือภัตตาคาร ผู้บริโภคจะไม่ประเมินทางเลือกโดย
พิจารณาร้านอาหารทุกแห่ ง แต่จะพิ จารณาร้านอาหารจานวนหนึ่งเท่ านั้น กระบวนการประเมิน
ทางเลื อ กนี้ ส่ งผลให้ ผู้ บ ริ โภคมี ทั ศ นคติ ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ตกต่ างกั น นอกจากนี้ ผู้ บ ริโภคจะประเมิ น
ทางเลือกในการซื้อจากลักษณะส่วนตัวของผู้บริโภคและสถานการณ์ ขณะนั้น ในบางครั้งผู้บริโภคจะ
พิจารณาอย่างรอบคอบและคิดอย่างมีเหตุผล หรือบางครั้งผู้บริโภคอาจจะไม่ประเมินทางเลือกหรือ
ประเมิน น้ อยมากเนื่ องจากเป็ น การซื้อจากการกระตุ้นและเป็นไปตามสั ญชาตญาณ ผู้บริโภคอาจ
ตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง หรือตัดสินใจตามเพื่อน หรือจากคาแนะนาของพนักงานขาย
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ขั้นตอนที่ 4. การตัดสินใจซื้อ คือการที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อแบรนด์ที่ชอบมากที่สุด โดย
ความตั้ งใจซื้ อและการตัด สิ น ใจซื้อ ของผู้ บ ริโภคอาจเป็ น ผลจากทั ศนคติ ข องผู้ อื่ น และปั จจั ย หรือ
เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น ผู้บริโภคอาจมีความตั้งใจซื้อเพราะราคาและประโยชน์ของสินค้า ตรงตาม
ความคาดหวังแต่ผู้ บริโภคอาจเปลี่ยนใจเมื่อเพื่อนให้ความเห็นว่าสินค้าดังกล่าวมีราคาแพงเกินไป
นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็อาจจะเปลี่ยนแปลงความตั้งใจซื้อได้ เช่น การขาดรายได้กะทันหัน
หรือการได้รับของขวัญเป็นสิ่งที่ต้องการ เป็นต้น
ขั้นตอนที่5. พฤติกรรมหลังการซื้อ เป็ นพฤติกรรมที่เกิดหลังจากที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าแล้ว
ผู้ บ ริ โภคจะพิ จ ารณาระหว่างความคาดหวังและผลของการปฏิ บั ติงานของสิ น ค้า Gupta (2016)
อธิบายว่าหากสินค้าปฏิบัติงานได้ต่ากว่าความคาดหวังผู้บริโภคจะรู้สึกผิดหวัง หากสินค้าปฏิบัติงานได้
ตามความคาดหวังผู้บริโภคจะรู้สึกพอใจ และหากสินค้าปฏิบัติงานได้สูงกว่าความคาดหวังผู้บริโภคจะ
รู้สึกประทับใจสินค้านั้น
จะเห็นได้ว่ากระบวนการซื้อเริ่มต้นค่อนข้างยาวนานกว่าการซื้อจริงจะเกิดขึ้นและต่อเนื่อง
ไปจนถึงหลังการซื้อ (ศุภร เสรีรัตน์ , 2544; Kotler, 2003; Gupta, 2016) ซึ่งKotler (2003) อธิบาย
ว่าผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อโดยผ่านทั้ง 5 ขั้นตอนทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่ผู้บริโภคทาเป็นประจาก็อาจจะ
ข้ามบางขั้นตอนได้ กรณีที่ผู้บริโภคอยู่ในสถานการณ์การตัดสินใจซื้อครั้งใหม่หรือการตัดสินใจซื้อที่
ซับซ้อนก็จะนาขั้นตอนทั้งหมดมาพิจารณาอีกครั้ง กระบวนการตัดสินใจซื้อสามารถสรุปเป็นโมเดลดัง
ภาพที่ 2
การตระหนักถึง
ความต้องการ

การเสาะหา
ข้อมูล

การประเมิน
ทางเลือก

การตัดสินใจ
ซื้อ

พฤติกรรมหลัง
การซื้อ

ภาพที่ 2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Kotler, 2003)
สุภาภรณ์ พลนิกร (2548) อธิบายขั้นตอนของกระบวนการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
แตกต่างออกไปเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 . ผลกระทบของสถานการณ์ ห มายถึ ง ปั จ จัย ภายนอกทั้ งหมดที่ เกิ ด ขึ้ น ที่ มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมในขณะนั้น เช่น สิ่งกระตุ้น และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่2. การยอมรับปัญหา การยอมรับความจริงว่ามีปัญหาหรือมีความจาเป็นเกิดขึ้น
ซึ่งในแต่ล ะวัน จะมี ปั ญ หาให้ ผู้ บ ริ โภคแก้ ไขด้ ว ยการใช้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ห รือ บริการอยู่ เสมอ นอกจากนี้
ความรู้สึกบางอย่างเช่น ความเบื่อ กังวล ซึมเศร้า อาจกลายเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยการกระทา
บางอย่าง เช่ น ออกไปเดิน ซื้อของ ดูภ าพยนตร์คลายเครียด เป็นต้น โดยลั กษณะของการยอมรับ
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ปัญหาแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ (1) สภาวะที่เป็นจริงคือ วิธีการหรือสิ่งที่แต่ละคนรับรู้ได้เกี่ยวกับ
ความรู้สึกของตนและสถานการณ์ในขณะนั้น และ (2) สภาวะที่ต้องการคือ วิธีการหรือสิ่งที่แต่ละคน
ต้องการจะรู้สึกหรืออยากให้เป็นในขณะนั้น โดยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ ความสาคัญที่แต่ละคน
ให้กับปัญหานั้น ๆ สถานการณ์ และความไม่พอใจที่เกิดจากปัญหานั้น
ขั้น ตอนที่3 . การหาข้อมูล เมื่อผู้บริโภคยอมรับว่ามีปัญ หาจะมีการนาข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง
ออกมาจากความจ าเพื่ อใช้ ห าค าตอบ หากมี ข้อมู ล ไม่ เพี ย งพอจึง จะหาจากแหล่ งข้ อมู ล ภายนอก
เพิ่ ม เติ ม การหาข้ อมู ล ท าให้ เกิ ดการตั ด สิ น ใจ 3 ประเภทคื อ การตั ดสิ น ใจตามความเคยชิ น การ
ตัดสิน ใจที่จากัด และการตัดสิ นใจที่กว้างขวาง สุภ าภรณ์ พลนิกร (2548) อธิบายเพิ่มเติมว่า การ
เสาะหาข้อมูลจากแหล่งภายนอกอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีการยอมรับปัญหาก่อนเพราะเป็นการหา
ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บไว้ใช้ในภายหลัง เช่น อ่านนิตยสาร ชมนิทรรศการ สังเกตการณ์ต่าง ๆ
เป็นต้น
ขั้นตอนที่4. การประเมินทางเลือกและการเลือกประกอบด้วย 3 ปัจจัยดังนี้
1. กระบวนการที่ผู้บริโภคใช้เลือกจากทางเลือกต่าง ๆ โดยผู้บริโภคมีข้อพิจารณาที่ใช้ใน
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และมีการกาหนดระดับความสาคัญของแต่ละข้อพิจารณานั้น ผู้บริโภคอาจมี
การตัดสินใจเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโดยอาจจะมีหรือไม่มีเหตุผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อาจ
พิ จ ารณาจากข้อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ที่ มี ในแต่ ล ะทางเลื อกเพื่ อ ให้ ได้ ป ระโยชน์ สู งสุ ด และอาจขึ้ น อยู่ กั บ
สถานการณ์ของการตัดสินใจด้วย สุภาภรณ์ พลนิกร (2548) อธิบายว่า การพิจารณาทางเลือกของ
ผู้บริโภคมีทั้งหมด 3 ชนิดได้แก่ (1) ใช้ความรู้สึก มักจะเกี่ยวกับสินค้าที่บ่งบอกสถานภาพ รสนิยมหรือ
ตามที่ผู้บริโภคชอบ เช่น เสื้อผ้า นาฬิกา เป็นต้น (2) อิงทัศนคติ การเลือกชนิดนี้เกี่ยวข้องกับทัศนคติ
ทั่ว ไป ความประทับ ใจโดยรวม การหยั่งรู้ห รือลางสั งหรณ์ โดยไม่ มีการนาคุณ ลั กษณะต่ าง ๆ มา
เปรียบเทียบกันขณะที่ตัดสินใจและ (3) อิงประโยชน์ของแต่ละคุณลักษณะ เป็นการนาคุณลักษณะ
ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกันเพื่อตัดสินใจซื้อ
2. ลักษณะเฉพาะของข้อพิจารณาที่ใช้ประเมิน คือลักษณะภายนอกและผลประโยชน์ที่
ผู้บ ริโภคมองหาในการตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญ หาเฉพาะเจาะจงที่กาลั งประสบอยู่
ข้อ พิ จ ารณาอาจมี ทั้ งลั ก ษณะที่ จั บ ต้อ งหรือ มองเห็ น ได้ เช่ น ราคา การท างาน และลั ก ษณะที่ ไม่
สามารถมองเห็นได้ เช่น ความทันสมัย รสนิยม เกียรติยศ ความรู้สึก ภาพลักษณ์ นอกจากนี้ผู้บริโภค
ยังกาหนดระดับความสาคัญของแต่ละข้อพิจารณาด้วย เช่น บางคนให้ความสาคัญเรื่อง ราคามาก
ที่สุด ขณะที่บางคนอาจให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์มากที่สุด
3. ความสามารถของผู้บริโภคในการประเมินผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ตั้งข้อพิจารณาไว้ เป็นการ
พิจารณาเปรียบเทียบคุณลักษณะเพื่อตัดสินใจซื้อ ซึ่งสุภาภรณ์ พลนิกร (2548)เรียกว่าตัวบ่งชี้ทดแทน
ตัวอย่างของตัวบ่งชี้ทดแทน เช่น ราคาและความมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ โดยราคาเป็นตัวบ่งชี้ทดแทน
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ที่ถูกใช้บ่อยที่สุดเพื่อบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ขณะที่ความมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ บ่งบอกถึง
ความน่าเชื่อถือ เป็นต้น
Kanuk, Lazar and Schiffman (2007 อ้ า งถึ ง ใน นภวรรณ คณานุ รั ก ษ์ , 2556) แบ่ ง
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่
ขั้นตอนที่1. ขั้นนาเข้า เป็นขั้นที่ผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจาก (1) องค์ประกอบทางการตลาด
เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการขาย และ (2) สภาพแวดล้อมทาง
สังคมและวัฒนธรรม เช่น ครอบครัว ชนชั้นทางสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งอิทธิพลเหล่านี้จะมีผลต่อการ
ตระหนักถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
ขั้น ตอนที่2. ขั้นกระบวนการ เป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคทาการตัดสินใจซื้อ อันเนื่องมาจาก
ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ประกอบด้วยแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติของผู้บริโภค
แต่ล ะรายร่วมกับ อิทธิพลจากกิจกรรมทางการตลาดและสภาพแวดล้ อมทางสังคมและวัฒ นธรรม
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อการตระหนักถึงความต้องการ การค้นหาก่อนการซื้อและการประเมิน
ทางเลือก
ขั้นตอนที่3. ขั้นผลลัพธ์ ประกอบด้วย กิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจแล้ว ได้แก่
พฤติกรรมการซื้อ (การทดลองซื้อและการซื้อซ้า) และการประเมินหลังการซื้อ
โดยสามารถสรุปเป็นโมเดลซึ่งจะเห็นรายละเอียดได้จากภาพที่ 3
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ผลกระทบภายนอก
กิจกรรมทางการตลาดของบริษัท

การนาเข้า

นาเข้า

1.1. ผลิตภัณฑ์
2.2. การส่งเสริมการตลาด
3.3. ราคา
4.4. ช่องทางการจัดจาหน่าย

สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม

1.1. ครอบครัว
2.2. แหล่งที่มาไม่เป็นทางการ
3.3. ชนชั้นทางสังคม
4.4. วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย

การตัดสินใจของผู้บริโภค
แนวคิดทางจิตวิทยา
การตระหนักถึงความต้องการ
การค้นหาก่อนการซื้อ

กระบวนการ

การประเมินทางเลือก
การ

1.1. แรงจูงใจ
2.2. การรับรู้
3.3. การเรียนรู้
4.4. บุคลิกภาพ
5.5. ทัศนคติ

ประสบการณ์
พฤติกรรมหลังการซื้อ

ผลลัพธ์

พฤติกรรมการซื้อ
1.1. การทดลอง
2.2. การซื้อซ้า

การประเมินหลังการซื้อ

ซื้อ

ภาพที่ 3 โมเดลการตัดสินใจของผู้บริโภค Kanuk, Lazar and Schiffman (2007 อ้างถึงใน
นภวรรณ คณานุรักษ์, 2556)
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แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจซื้อสินค้า
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง การทาความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัย ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบไปด้วย
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิลาเนา ภาษา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จานวนบุตร สถานภาพการ
ทางาน อาชีพ และรายได้ (สันทัด เสริมศรี, 2541)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์เ ป็น ศาสตร์ที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับ ขนาด องค์ประกอบ การ
กระจาย และการเปลี่ยนแปลงของประชากร โดยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วยเพศ
อายุ สถานภาพทางการสมรส การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ และอาชีพ (สุปัญญา ไชยชาญ, 2551)
ปรมะ สตะเวทิน (2546) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะเฉพาะตัวของ
แต่ละบุคคล เช่น อายุ และเพศ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
โดยผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกันอาจมีแรงจูงใจหรือการตัดสินใจซื้อสินค้าต่างกัน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. เพศ
นั ก วิ ช าการด้ า นการตลาดหลายท่ านได้ อ ธิ บ ายถึ งความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งเพศและการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคว่า เพศเป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค (Arif, 2017; Kumar, 2013; Sharma, 2015) เพศที่ต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการซื้อสินค้า
ที่แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีแนวโน้มในการซื้อสิ นค้าตามแรงจูงใจมากกว่าเพศชาย (Činjarević,
2010; Harwani & Kanade, 2017) นอกจากนี้เพศหญิงมีความแตกต่างกันกับเพศชายในเรื่องของ
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้า โดยมีแนวโน้มที่จะซื้ออาหารที่มีประโยชน์มากกว่าเพศ
ชาย (Kassim, Ong, Peng & Singh, 2014)
อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์เพศอาจไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า เช่น การศึกษา
ของ Khare (2014) ที่พบว่า เพศไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ าของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภค
ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจซื้อสินค้าออร์แกนิคที่ไม่ต่างกัน
2. อายุ
อายุเป็นตัวกาหนดการตัดสินใจและวุฒิภาวะในการใช้ชีวิต ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรม
โดยผู้ที่มีอายุน้อยจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจและมองโลกในแง่ดีมากกว่าผู้ที่มีอายุมาก ขณะที่ผู้มีอายุ
มากจะมีความคิดและการตัดสินใจที่รอบคอบกว่า (วศิน สันหกรณ์, 2557)
Arif (2017) และ Kumar (2013) อธิบายว่าอายุเป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยอายุที่แตกต่างกันจะมีผลต่อแรงจูงใจที่แตกต่างกันและความต้องการใน
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การซื้อสิ น ค้าที่แตกต่างกัน ผู้ บ ริ โภคที่ มีอายุน้อยมีพ ฤติกรรมการตัดสิ น ใจซื้อสิ นค้าที่ รวดเร็ว และ
กระบวนการตัดสินใจเป็นไปโดยธรรมชาติ โดยเกิดแรงจูงใจจากการได้เห็นผลิตภัณฑ์และนาไปสู่การ
ซื้อสินค้า Awan (2015) และ Činjarević (2010) กล่าวว่า ผู้บริโภคที่มีอายุน้อยจะมีแนวโน้มที่จะซื้อ
สินค้าตามแรงจูงใจมากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุมาก การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคที่มีอายุน้อยจึงเป็น
เรื่องง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า (Akram, Hashim, Hui, Khan, & Rasheed,
2016)
นอกจากนี้ Dawes, Lockshin and Trinh (2009) ระบุ ว่ า ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี อ ายุ น้ อ ยและ
ผู้บริโภคที่มีอายุมากจะถูกดึงดูดด้วยรูปแบบสินค้าที่แตกต่างกัน เช่น ในการตัดสินใจซื้ออาหารนั้น
ผู้บริโภคที่มีอายุมากจะซื้ออาหารโดยคานึงถึงเรื่องสุขภาพเป็น หลักขณะที่ผู้บริโภคอายุน้อยมักจะไม่
ค่อยคานึงถึงเรื่องสุขภาพเท่าใดนัก (Kassim et al., 2014)
3. รายได้
รายได้ส่วนบุคคล และสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายของ
แต่ละบุคคล บุคคลที่มีรายได้น้อยจะมีข้อจากัดในการใช้จ่ายมากกว่าบุคคลที่มีรายได้มาก รายได้จึง
เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงกาลังหรือความสามารถในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค (วศิน สันหกรณ์, 2557;
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2555)
รายได้เป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคอย่าง
มาก (Faye & Labib, 2016; Kumar, 2013; Sudhakar & Rani, 2013) ดังที่ Gwilym, Tang, and
Thomas (2005) และ Dettmann and Dimitri (2010) อธิบายว่า โอกาสที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ
สินค้าจะเพิ่มขึ้นตามระดับรายได้ กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้รายได้ของผู้บริโภคยังมีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าโดยใช้อารมณ์ โดยเมื่อรายได้ของ
ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นการซื้อสินค้าตามอารมณ์ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (Awan, 2015) ขณะที่ผู้บริโภคที่มี
รายได้น้อยจะตัดสินใจซื้อสินค้าโดยพิจารณาจากราคาเป็นสาคัญ เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องรายจ่าย
นั่นเอง (Demetrios & Vakratsas, 1998)
4. การศึกษา
การศึกษาหมายถึง ความรู้และระดับการศึกษาที่ได้รับจากสถาบันรวมถึงประสบการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตที่มีผลมาจากการรับรู้และเรียนรู้ต่าง ๆ โดยความรู้ที่ได้จากการศึกษาจะสามารถช่วยใน
การแยกแยะข่าวสารหรือสิ่ งต่าง ๆ ๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อ
ความคิดและความต้องการที่แตกต่างกัน (วศิน สันหกรณ์, 2557)
การศึกษาเป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
(Faye & Labib, 2016; Iqbal, Ghafoor, & Shahbaz, 2013) โดยกลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา
สูงจะมีรายได้สูงทาให้มีโอกาสที่จะซื้อสินค้ามากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผู้บริโภคกลุ่มอื่น (Dettmann
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& Dimitri, 2010) นอกจากนี้พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากแรงจูงใจจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อระดับการศึกษา
ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นด้วย (Awan, 2015) โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าจะความรู้ที่ดี มี
ทัศนคติเชิงบวก และความถี่ในการซื้อสินค้าที่สูงขึ้น (Kassim et al., 2014) นอกจากนี้การศึกษาที่
แตกต่ างกัน ยั งส่ งผลต่อ ความรู้สึ กนึ กคิด ที่แ ตกต่ างกั น เนื่ องจากแต่ล ะบุ คคลได้รับการอบรมจาก
สถาบันการศึกษาที่แตกต่างกัน ทาให้มีความรู้สึกนึกคิดที่ไม่เหมือนกัน (พรทวี เถื่อนคาแสน, 2559)
5. อาชีพ
อาชีพ หมายถึง สิ่งที่บุคคลทาเพื่อการดารงชีวิตโดยใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ผู้
ที่มีอาชีพต่างกันจะมีประสบการณ์ค่านิยม และทัศนคติที่แตกต่างกันออกไป
อาชี พ เป็ น ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ าของผู้ บ ริโภค
ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกันอาจมีการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ต่างกัน เนื่องจากอาชีพแต่ละอาชีพจะนา
บุคคลไปสู่ความจาเป็นและความต้องการสินค้าและบริการที่ต่างกัน (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ , 2555;
Demetrios & Vakratsas, 1998; Kotler, 1994)

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดดังนี้
ส่วนประสมทางการตลาด หรือที่เรียกกันว่า 4Ps เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถ
ควบคุมได้ ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้วางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อโน้มน้าวให้เกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ส่วนประสม
ทางการตลาดประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่ งเสริมการตลาด (เฉลิมศรี
มาโนชนฤมล, 2546; วรินทรีย์ ธานีวรรณ, 2542; สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543; Kotler, 2003)
เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดคือ การมีสินค้าที่ตอบสนอง
ความต้องการของลู กค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้และผู้ บริโภคยินดีจ่าย
เพราะมองเห็นว่าคุ้มค่า รวมถึงการจัดจาหน่ายและกระจายสินค้าที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อ
ของผู้บริโภค เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคและจูงใจให้เกิดความต้องการในสินค้าและเกิดพฤติกรรม
การซื้อในที่สุด
พิบู ล ที ป ะปาล (2537) กล่ าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาดมีบทบาทสาคัญ มากในทาง
การตลาด เพราะเป็นการรวบรวมการตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมด เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์
เลือกตลาดเป้าหมายที่ดีที่สุด
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ปณิ ศ า มี จิ น ดา (2553) และ สุ ด าพร กุ ณ ฑลบุ ต ร (2557) อธิ บ ายว่า ส่ ว นประสมทาง
การตลาดเป็นองค์ประกอบโดยตรงที่เกี่ยวข้ องกับสินค้าหรือบริการที่นาเสนอสู่ผู้บริโภค ซึ่งมีทั้งสิ้น 4
ด้านคือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
จากนิยามของส่วนประสมทางการตลาดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการในสินค้าและเกิดพฤติกรรมการซื้อ
องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
การจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
ผลิ ตภัณ ฑ์ หมายถึง การผสมผสานของสิ นค้าและบริการที่นาเสนอต่อตลาดเป้าหมาย
(Kotler, 2003) เป็ นสิ่งที่น าเสนอสู่ ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์อาจ
เป็นได้ทั้งสิ่งที่สามารถจับต้องได้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า อาหาร และสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น
บริการต่าง ๆ และข้อเสนอแนะทางธุรกิจ เป็นต้น (Aziz, Rahim, Samdin, & Sanib, 2013; Badi,
2015; Singh, 2012)
เฉลิมศรี มาโนชนฤมล (2546) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนอง
ความต้ อ งการของลู ก ค้ าให้ พึ งพอใจ โดยรวมถึ งสิ น ค้า บริก าร และความคิด โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แบ่ ง
ออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) เป็นการพิจารณาถึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในด้าน
ประโยชน์พื้นฐานที่ผู้บริโภคได้รับจากการซื้อสินค้าโดยตรง และประโยชน์พื้นฐานทางด้านอารมณ์ที่
ได้รั บ จากการใช้ห รือ เป็ น เจ้ าของผลิ ตภั ณ ฑ์ เช่น การรับ ประทานอาหารในภัต ตาคารหรู การขั บ
รถยนต์ราคาแพง อาจทาให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่าตนเองมีระดับหรือมีสถานภาพสูง
2. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Formal Product หรือ Tangible Product) หมายถึงลักษณะ
ทางกายภาพที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้ เช่น คุณภาพ รูปร่าง ลักษณะรูปแบบ การบรรจุหีบ
ห่อ และตราสินค้าเป็นต้น
3. ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented Product) หมายถึงผลประโยชน์เพิ่มเติม หรือบริการที่ผู้
ซื้อจะได้รับควบคู่ไปกับการซื้อสินค้า ประกอบด้วย บริการต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการขาย อาทิ การ
ติดตั้ง การขนส่ง การประกัน การให้สินเชื่อ และการให้บริการอื่น ๆ
2. ราคา (Price)
ราคา หมายถึง จานวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายหรือเสียไปเพื่อแลกกับผลิตภัณฑ์ (Aziz et al.,
2013) Badi (2015) อธิบายเพิ่มเติมว่า ราคาเป็นองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดที่มีความ
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ยืดหยุ่นมากที่สุดเพราะสามารถเปลี่ยนแปลงได้และเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น
ในบางกรณีราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน เช่น ราคาหุ้น ราคาทองคา ราคาของสกุลเงิน เป็นต้น
นอกจากนี้ ราคายังรวมถึงส่วนลด เครดิต เงื่อนไขการชาระคืนและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่รวมอยู่ในราคา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นาเสนอขาย โดยราคาจะเป็นตัวกาหนดระดับของผลประโยชน์ที่ผู้ซื้อจะได้รับ
(Emami, Nazari, & Pour, 2013)
3. การจัดจาหน่าย (Place)
การจั ด จ าหน่ า ย เป็ น วิ ธี ก ารหรือ กิ จ กรรมที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารถู ก ย้ ายจากเจ้ าของ
ผลิตภัณ ฑ์ไปยั งผู้บ ริโภคกลุ่ มผู้บ ริโภคเป้าหมาย (Kotlor, 2003; Singh, 2012) การจัดจาหน่ายจึง
รวมถึงสถานที่และการควบคุมการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ช่องทางการกระจายและจัดจาหน่ายสินค้าไปยัง
ตลาดของผลิตภัณฑ์หรือผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และการขนส่งผลิตภั ณฑ์ โดย Emami et al. (2013)
ระบุว่า การจัดจาหน่ายเป็นสิ่งสาคัญที่สุดที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับส่วนประสมทางการตลาด
ได้
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
การส่ งเสริ ม การตลาด หมายถึง กิ จกรรมที่ ใช้ ในการสื่ อ สารกั บ ผู้ บ ริโภคเพื่ อ ใช้ ในการ
ตัดสินใจซื้อ เป็นการสื่อสารถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์และชักชวนให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายซื้อผลิตภัณ ฑ์
(Aziz et al., 2013; Kotler, 2003) การส่งเสริมการตลาดจึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ถูกใช้เพื่อ
ส่ งเสริ ม การขาย โดยการน าเสนอสิ่ งที่ มี แ รงจูงใจให้ ผู้ บ ริโภคซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ านทางการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง เป็นต้น (Han &
Jain, 2012)
จากแนวคิดที่กล่าวมาแสดงให้ เห็ นถึงความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่ถูกใช้
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในตัวสินค้าและตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุด ผู้วิจัยจึงได้นาส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) มาศึกษาเพื่อหาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
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แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
ความหมายของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ (Media exposure)
Assael (1998) ให้ ค วามหมายของการเปิ ดรับว่า คือการที่ป ระสาทสั ม ผั ส ของผู้ บ ริโภค
ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าที่ผู้บริโภคเป็นผู้เลือกเองว่าสิ่ง
เร้าใดที่ตรงกับความต้องการของตน ผู้บริโภคจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองไม่สนใจหรือเห็ น
ว่าไม่สาคัญ หากผู้บริโภคเลือกที่จะรับสิ่งเร้ากระบวนการเปิดรับก็จะเริ่มขึ้น ดังนั้นการเปิดรับจึงมี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการรับสารหรือสิ่งเร้าที่สนใจ
Schramm (1973) กล่าวว่า การเปิดรับของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัย
ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปั จจั ยด้านประสบการณ์ ซึ่งทาให้ผู้รับสารหาข้อมูลข่าวสารแตกต่างกันไป
ปัจจัยด้านประโยชน์ของข่าวสารจะทาให้ ผู้รับสารหาข้อมูลข่าวสารเพื่อตอบสนองความต้องการที่
ปัจจัยด้านการศึกษาและสภาพแวดล้อมทาให้ผู้รับสารมีพฤติกรรมการเลือกเปิดรับสารที่แตกต่างกัน
ปัจจัยด้านสภาพร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการรับข่าวสารของบุคคล ปัจจัย
ด้านบุคลิกภาพทาให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวใจ และพฤติกรรมการเปิดรับสาร
และปั จจั ย ด้านอารมณ์ ของผู้ รับ สารจะท าให้ ส ามารถเข้าใจความหมายของข่าวสาร หรืออาจเป็ น
อุปสรรคของความเข้าใจความหมายของข่าวสารได้
พีระ จีรโสภณ (2529) อธิบายว่าในการรับข่าวสารผู้รับสารย่อมมีกระบวนการเลือกสาร
ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ซึ่งแต่ละบุคคลก็จะมีพฤติกรรมในการเปิดรับสารที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์
ความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งบุคคลจะมีพฤติกรรมในการ
เปิดรับสารด้วยสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
1. ความเหงา เนื่องจากมนุษย์ต้องการมีเพื่อนและไม่สามารถอยู่ได้เพียงลาพังจึงต้องหาทาง
สื่อสารกับบุคคลอื่น
2. ประโยชน์ใช้สอย เพราะมนุษย์ต้องการรับรู้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ได้รับ
ความรู้ ความสนุกสนาน ความสุข
3. สื่อ เนื่องจากสื่อมีลักษณะเป็นตัวกระตุ้น ชี้นา ทาให้ผู้รับข่าวสารต้องการได้รับข่าวสาร
นั้น ๆ
กระบวนการเปิดรับสื่อของบุคคลประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ตามลาดับดังนี้
1. การเลือกเปิดรับหรือสนใจ การเปิดรับสารเกิดขึ้นเมื่อสิ่งเร้าเข้ามาในขอบเขตการรับรู้
ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของผู้บริโภค โดย Hoyer and MacInnis (2001) อธิบายวา ในขั้นตอนนี้
บุคคลจะเปิดรับสื่อจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพื่อที่จะนามาใช้ประกอบการดาเนินชีวิตและตอบสนอง
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ความต้องการของตนเอง โดยการเปิดรับที่เกิดขึ้นจะมีตั้งแต่การเปิดรับอย่างไม่ได้ตั้งใจ (Random)
และอย่างตั้งใจ (Deliberate)
2. การเลือกรั บรู้และตีความหมาย คือ กระบวนการเลือ กรับรู้ห รือเลือกตีความสื่ อและ
ข้อมูลที่ได้รับไปในทางเดียวกันกับทัศนคติ ความเชื่อเดิม และประสบการณ์ของผู้บริโภค ณัฐนรี ไชย
ภักดี (2552) อธิบายว่า เมื่อบุคคลเปิดรับข้อมูลข่าวสารแล้วจะไม่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่
ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อได้เสมอไป เนื่องจากแต่ละบุคคลมักจะเลือกรับรู้ข่าวสารและตีความข่าวสารนั้น
ๆ ตามความสนใจ ประสบการณ์ ทัศนคติ ความต้องการ แรงจูงใจ ความเชื่อ ความคาดหวัง สภาวะ
ทางอารมณ์ สภาวะทางร่ า งกายที่ แ ตกต่ า งกั น ไป ส่ ง ผลให้ บุ ค คลมี ก ารตี ค วามหมายที่ ต่ า งกั น
นอกจากนี้บุคคลอาจตัดข้อมูลบางส่วนทิ้งหรือบิดเบือนข้อมูลที่ได้รับและตีความหมายออกมาตาม
ความพอใจของตนเองด้วย
3. การเลือกจดจา คือ การที่บุคคลเลือกข่าวสารที่สอดคลองกับความต้องการหรือความ
สนใจของตนเอง โดยจะพยายามจาข้อมูลในสวนที่จะเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปและไม่จาข้อมูลที่ไม่สนใจ
หรือไม่ได้ใช้โดยข้อมูลข่าวสารที่บุคคลจะเลือกจดจาไว้มักจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนหรือส่งเสริมความรู้สึก
นึกคิด ทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อของตน (Hoyer & MacInnis, 2001)
ประเภทสื่อ
เสรี วงษ์มณฑา (2540) แบ่งสื่อออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สื่ อ บุ ค คล เป็ น สื่ อ ที่ ใช้ ในการสื่ อ สารโต้ ต อบกั น ไปมาแต่ มั ก จะใช้ กั น ในวงแคบ เช่ น
พนักงานขายสื่อสารโต้ตอบกับผู้บริโภค หรือพนักงานเสิร์ฟแนะนาเมนูอาหารแก่ลูกค้า
2. สื่อสารมวลชน ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และอื่น ๆ
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต อีเมล
INTAGE (2015) แบ่ งสื่ อออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ สื่ อออฟไลน์ และสื่ อออนไลน์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. สื่ อ ออฟไลน์ (Offline Media) หมายถึ ง การท าการตลาดแบบเก่ า ที่ ไ ม่ มี ก ารใช้
อิ น เตอร์ เน็ ต เข้ า มาช่ ว ยโดยเน้ น ไปที่ ก ารสื่ อ สารทางเดี ย วซึ่ ง อาจจะเป็ น การท าการตลาดแบบ
เฉพาะเจาะจงในพื้นที่นั้น ๆ โดยเลือกสื่อที่มีความน่าเชื่อถือ (Esarn, 2012) ตัวอย่างของสื่อออฟไลน์
เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อสิ่ งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ใบปลิว แผ่นพับ) และป้ายโฆษณา
กลางแจ้ง เป็นต้น
2. สื่ อออนไลน์ (Online Media) หมายถึง สื่อที่ผู้ส่ งสารกระจายข่าวสารที่อยู่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่ายออนไลน์โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารได้
หรือระหว่างผู้รับสารด้วยกันเอง (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ , 2554) ตัวอย่างของสื่อออนไลน์เช่น บล็อก
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(Blog) ไมโครบล็อก (Microblog) ทวิตเตอร์ (Twitter) ไลน์ (LINE) เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแก
รม (Instagram) และ Applications อื่น ๆ
ปัจจุบันมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับธุรกิจร้านอาหารเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เพื่อช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารลดต้นทุนในการดาเนิน
ธุร กิจ และเข้ าถึ งฐานลู ก ค้าได้ในวงกว้างและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น จากสถิติของกองข้อ มูล ธุรกิ จ
(2560) พบว่านอกจากธุรกิจร้านอาหารขนาดใหญ่หรือแบรนด์เนมจะนิยมให้บริการและสื่อสารผ่าน
สื่ อออนไลน์ แล้ ว ผู้ ป ระกอบการร้านอาหารขนาดเล็ กที่ ให้ บริการอาหารแบบส่ งถึงที่ก็ เริ่มมี การที่
ให้บริการอาหารและสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และแอพพลิเคชั่นมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึง
ได้ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเปิ ด รั บ สื่ อโดยแบ่ งสื่ อ ที่ ศึ ก ษาออกเป็ น 2 กลุ่ ม ได้ แก่ สื่ อ ออนไลน์ และสื่ อ
ออฟไลน์ตามการแบ่งประเภทสื่อของ INTAGE (2015)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัย เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการและไม่ใช้บริการ
ร้านอาหารแบบบริการจัดส่งถึงที่ ดังต่อไปนี้
Morganosky and Cude (2000) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
อาหารแบบส่งถึงที่ทางออนไลน์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกัน
จ านวน 243 คนที่ ใ ช้ บ ริ ก ารร้ า นขายของออนไลน์ ปั จ จั ย ที่ น ามาศึ ก ษาคื อ ลั ก ษณ ะทาง
ประชากรศาสตร์ แ ละพฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า ทางออนไลน์ ผลการวิ จั ย พบว่ า ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เช่น อายุ การศึกษาและรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการอาหาร
แบบส่งถึงทีท่ างออนไลน์
Hansen (2005) ศึกษาปัจจัยที่จาแนกระหว่างกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
ทางออนไลน์กับกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ใช้บริการ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผู้บริโภค
ชาวอเมริกันแถบตะวันออกที่ใช้บริการทางออนไลน์ จานวน 784 คน ปัจจัยที่นามาศึกษาคือ ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ และพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ทางออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า รายได้เป็นปัจจัยที่จาแนกระหว่างกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้บริการอาหารแบบ
ส่งถึงทีท่ างออนไลน์กับกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ใช้บริการ
Kwong (2017) ศึกษาการให้บริการส่งอาหารถึงที่ทางออนไลน์ในมุมมองของเจ้าของธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มใน
ประเทศมาเลเซีย จานวน 12 คน ปัจจัยที่นามาศึกษาคือ ด้านอาหาร กลยุทธ์การตลาด ด้านลูกค้า
และด้านราคา ผลการวิจัยพบว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นและความสะดวกสบายมีผลมากที่สุดต่อการตัดสินใจ
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ใช้บริการส่งอาหารถึงที่ทางออนไลน์ โดยพบว่าบริการส่งอาหารถึงที่ทางออนไลน์มีบทบาทสาคัญใน
การสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ต่อลูกค้า โดยผู้บริโภคให้ความสาคัญในด้านการชาระเงิน
และความสัมพันธ์ของพนักงานน้อยที่สุด ขณะที่ให้ความสาคัญกับเรื่องคุณภาพของอาหารมากที่สุด
โดยผู้ บ ริ โ ภคไม่ เกี่ ย งเรื่ อ งราคาที่ สู งกว่ าราคาอาหารปกติ ห ากอาหารนั้ น เป็ น อาหารที่ มี คุ ณ ภาพ
เหมาะสมกับราคาที่จ่ายไป
มาลัยทิพย์ ปรักมะวงศ์ (2544) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการใช้บริการ
อาหารแบบส่งถึงที่ เป็น การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผู้ใช้บริการส่งอาหารถึงที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน ปัจจัยที่นามาศึกษาคือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รูปแบบการ
ดาเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และส่วนประสมทางการตลาด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และราคาส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการใช้บริการอาหารแบบ
ส่งถึงทีม่ ากที่สุด รองลงมาคือพฤติกรรมการเปิดรับและรูปแบบการดาเนินชีวิต
เฉลิมศรี มาโนชนฤมล (2546) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้และไม่ใช้บริการ
อาหารแบบส่งถึงที่ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน
400 คน ปัจจัยที่นามาศึกษาคือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้บริการอาหารแบบส่ง
ถึงที่ และส่วนประสมทางการตลาด ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างไม่ต้อ งการใช้บริการคือ
ชอบทาอาหารเอง ส่วนสาเหตุที่ทาให้ต้องการใช้บริการคือ ความสะดวกสบาย หลีกเลี่ยงปัญหาจราจร
และไม่ชอบหรือไม่สะดวกที่จะทาอาหารรับประทาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์ รองลงมาเป็นการส่งเสริมการขาย ราคา
และช่องทางการจาหน่าย ตามลาดับ
เกรียงศักดิ์ นาคสะอิ้งศาสน์ (2550) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม
การสั่งอาหารแบบส่งถึงที่ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่
เข้ามาใช้บริการ จานวน 400 คน ปัจจัยที่นามาศึกษาคือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนประสม
ทางการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการสั่งอาหารของผู้บริโภคมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ไม่มีผลกับพฤติกรรมในการสั่งอาหารพร้อมรับประทานทางโทรศัพท์
พลศิษ ฐ์ เกีย รติเฉลิ มพร (2551) ศึกษาความพึ งพอใจของผู้ บริโภคต่อส่ ว นประสมทาง
การตลาดของร้านอาหาร เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่
ใช้บริการร้านอาหารตามสั่งทั้งหมด 117 คน ปัจจัยที่นามาศึกษาคือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์
และความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านอาหารอยู่ในระดับปานกลางโดยเรียงลาดับดังนี้ ด้าน
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ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้านส่งเสริมการขาย โดยในด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายผู้บริโภคมีความพึงพอใจในเรื่องความรวดเร็วในการจัดส่ง มากที่สุดและมีความพึงพอใจใน
เรื่องราคาถูกน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และ
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
ธัญญรัตน์ ศักดิ์ศรีทวี (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการอาหารชุดแบบส่งถึง
ที่ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน นักศึกษา พนักงานที่ทางานในองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต จานวน 400 คน ปัจจัยที่นามาศึกษาคือ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจใช้บริการ ผลการวิจัยพบว่า
สาเหตุที่ใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่เนื่องจากความรวดเร็ว โดยให้ความสาคัญในเรื่องคุณภาพของ
อาหาร และการส่งเสริมการขาย เช่น คูปองส่วนลดเป็นสิ่งที่ มีอิทธิพลมากต่อการตัดสินใจใช้บริการ
อาหารชุดแบบส่งถึงที่
ธนรัตน์ ศรีสาอาง (2558) ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการใช้บริการอาหารแบบส่งถึง
ที่ทางออนไลน์ เป็น การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการ
อาหารแบบส่งถึงที่ผ่านเว็บไซต์ จานวน 400 คน ปัจจัยที่นามาศึกษาคือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์
พฤติกรรมการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ และส่วนประสมทางการตลาด ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (คุณภาพอาหาร) ปัจจัยทางด้านราคา (ราคาประหยัด)
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ความสะดวกในการชาระเงิน) และปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย
(การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ)
พรรณิ ส า บั ว รา (2558) ศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ การตัดสิน ใจซื้ออาหารปรุง
ส าเร็ จ พร้ อ มทานผ่ า นสื่ อ สั งคมออนไลน์ เป็ น การวิจั ย เชิ งปริ ม าณ กลุ่ ม ตั ว อย่ างคื อ ผู้ บ ริโ ภคใน
กรุงเทพมหานครจานวน 400 คน ปัจจัยที่นามาศึกษาคือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ การเปิดรับ
ข่ า วสาร ทั ศ นคติ และการตั ด สิ น ใจซื้ อ อาหารปรุ ง ส าเร็ จ ผลการวิ จั ย พบว่ า ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอาหารปรุงสาเร็จแตกต่าง
กัน ขณะที่การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติและทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้ออาหารปรุงสาเร็จ
ชัญญา ชีนิมิต (2559) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับการเปิดรับสื่อ
พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค และปัจจัยในการเลือกซื้อ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง
คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครจานวน 400 คน ปัจจัยที่นามาศึกษาคือ รูปแบบการดาเนินชีวิต การ
เปิดรับสื่อเกี่ยวกับอาหารออร์แกนิค พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค และปัจจัยในการเลือกซื้อ
(ส่วนประสมทางการตลาด) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อ
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และปัจจัยในการเลือกซื้อได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด
วรพรรณ เรืองโชติช่วง (2559) ศึกษาการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารคลีน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครจานวน 200
คน ปัจจัยที่นามาศึกษาคือ เจตคติเรื่องการรักษาสุขภาพ การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารคลีน ผลการวิจัยพบว่า เจตคติเรื่องการรักษาสุขภาพส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารคลีนของผู้บริโภคและการเปิดรับสื่อสังคมประเภทอินสตราแกรมส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารคลีนของผู้บริโภค
อมรรัตน์ ยุวกุลกาธร (2560) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจและความต้องการใช้
บริการอาหารเจแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภค เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคทั้งหมดที่
ใช้บริการอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี จานวน 400 คน
ปัจจัยที่นามาศึกษาคือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านจิตวิทยา สังคม วัฒนธรรมประเพณี
และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยด้าน
จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรมประเพณีมีความสัมพันธ์กับความต้องการใช้บริการอาหารเจแบบส่งถึงที่
ส่วนสาเหตุที่ใช้บริการอาหารเจแบบส่งถึงทีเ่ นื่องจากที่พักหรือที่ทางานไกลจากแหล่งขายอาหารเจ
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้วิจัยได้สรุปตัวแปรที่ศึกษาและผลการวิจัยที่
ได้ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตัวแปร วัตถุประสงค์และผลการวิจัยของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
Morganosky and Cude ลักษณะทาง
(2000)
ประชากรศาสตร์
- อายุ
- การศึกษา
- จานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน
- เพศ
- รายได้
Hansen (2005)
ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- รายได้

วัตถุประสงค์
ศึกษาปัจจัยมี
ความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการใช้
บริการอาหารแบบ
ส่งถึงทีท่ างออนไลน์

ผลการวิจัย
อายุ การศึกษาและ
รายได้มคี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้
บริการอาหารแบบส่ง
ถึงทีท่ างออนไลน์

ศึกษาปัจจัยที่
จาแนกระหว่างกลุ่ม
ผู้บริโภคที่ใช้บริการ
อาหารแบบส่งถึงที่
ทางออนไลน์กับ
กลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ใช้
บริการ

รายได้เป็นปัจจัยที่
จาแนกระหว่างกลุ่ม
ผู้บริโภคที่ใช้บริการกับ
กลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ใช้
บริการอาหารแบบส่ง
ถึงทีท่ างออนไลน์
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
งานวิจัย
Kwong (2017)

ตัวแปรที่ศึกษา
N/A
(เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ)

มาลัยทิพย์ ปรักมะวงศ์ ลักษณะทาง
(2544)
ประชากรศาสตร์
(เพศ อายุ
การศึกษา รายได้
อาชีพ สถานภาพ
จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว)
รูปแบบการดาเนิน
ชีวิต
พฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อ
ส่วนประสมทาง
การตลาด

วัตถุประสงค์
ศึกษาการให้บริการ
ส่งอาหารถึงที่ทาง
ออนไลน์ในมุมมอง
ของเจ้าของธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม

ผลการวิจัย
รายได้ที่เพิ่มขึ้นและความ
สะดวกสบายมีผลมากที่สุดต่อ
การตัดสินใจใช้บริการส่งอาหาร
ถึงที่ทางออนไลน์ โดยผู้บริโภคให้
ความสาคัญในด้านการชาระเงิน
และความสัมพันธ์ของพนักงาน
น้อยที่สุดขณะที่ให้ความสาคัญ
กับเรื่องคุณภาพของอาหารมาก
ที่สุด
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล รูปแบบการดาเนินชีวิตและ
ต่อการยอมรับ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อส่งผลต่อ
นวัตกรรมการใช้
การยอมรับนวัตกรรมการใช้
บริการอาหารแบบส่ง บริการอาหารแบบส่งถึงที่
ถึงที่
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรม
การใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
โดยผลิตภัณฑ์และราคาส่งผล
มากที่สุด
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
งานวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
เฉลิมศรี มาโนชนฤมล ลักษณะทาง
(2546)
ประชากรศาสตร์
(เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ
รายได้ ลักษณะที่พัก
จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว)
ส่วนประสมทาง
การตลาด

เกรียงศักดิ์ นาคสะอิ้ง
ศาสน์ (2550)

ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์
(เพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพ อาชีพ
รายได้)
ส่วนประสมทาง
การตลาด

วัตถุประสงค์
ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้และไม่ใช้
บริการอาหารแบบส่ง
ถึงที่

ผลการวิจัย
สาเหตุที่ไม่ใช้บริการ คือชอบ
ทาอาหารเอง ส่วนสาเหตุที่ใช้
บริการ คือ ความ
สะดวกสบายหลีกเลี่ยงปัญหา
จราจรและไม่ชอบหรือไม่
สะดวกที่จะทาอาหาร
รับประทาน

ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการมากที่สุด รองลงมาคือ
การส่งเสริมการขาย ราคา
และช่องทางการจาหน่าย
ศึกษาปัจจัยส่วน
ผลิตภัณฑ์และการส่งเสริม
ประสมทางการตลาด การตลาดเป็นปัจจัยที่ส่งผล
และพฤติกรรมการสั่ง ต่อพฤติกรรมการสั่งอาหาร
อาหารแบบส่งถึงที่ แบบส่งถึงที่มากที่สุด
รองลงมาคือ ราคาและ
ช่องทางการจัดจาหน่าย
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
งานวิจัย
พลศิษฐ์ เกียรติเฉลิม
พร (2551)

ตัวแปรที่ศึกษา
ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์
(เพศ อายุ รายได้
ระดับการศึกษา
อาชีพ)

วัตถุประสงค์
ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคต่อส่วน
ประสมทางการตลาด
ของร้านอาหาร

ส่วนประสมทาง
การตลาด

ธัญญรัตน์ ศักดิ์ศรีทวี
(2552)

ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์
(เพศ อายุ การศึกษา
รายได้ อาชีพ)
ส่วนประสมทาง
การตลาด

ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการใช้
บริการอาหารชุด
แบบส่งถึงที่

ผลการวิจัย
เพศ อายุ รายได้ และระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดที่
แตกต่างกัน
ช่องทางการจัดจาหน่าย
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจใน
เรื่องความรวดเร็วในการจัดส่ง
มากที่สุดและมีความพึงพอใจ
ในเรื่องราคาถูกน้อยที่สุด
สาเหตุที่ใช้บริการอาหารแบบ
ส่งถึงทีเ่ นื่องจากความรวดเร็ว
โดยให้ความสาคัญในเรื่อง
คุณภาพของอาหาร และการ
ส่งเสริมการขาย เช่น คูปอง
ส่วนลดเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมาก
ต่อการตัดสินใจใช้บริการ
อาหารชุดแบบส่งถึงที่
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
งานวิจัย
ธนรัตน์ ศรีสาอาง
(2558)

ตัวแปรที่ศึกษา
ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์
(เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ รายได้)

วัตถุประสงค์
ศึกษาพฤติกรรม
ของผู้บริโภคต่อการ
ใช้บริการอาหาร
แบบส่งถึงที่ทาง
ออนไลน์

ส่วนประสมทาง
การตลาด
พรรณิสา บัวรา
(2558)

ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์
(เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ รายได้)
การเปิดรับข่าวสาร
ทัศนคติ

ศึกษาการเปิดรับ
ข่าวสาร ทัศนคติ
การตัดสินใจซื้อ
อาหารปรุงสาเร็จ
พร้อมทานผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์

ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ
อาหาร) ปัจจัยทางด้านราคา
(ราคาประหยัด) ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย (ความ
สะดวกในการชาระเงิน) และ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย
(การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ)
เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอาหาร
ปรุงสาเร็จแตกต่างกัน
การเปิดรับข่าวสารมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้ออาหารปรุงสาเร็จ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
งานวิจัย
ชัญญา ชีนิมิตร
(2559)

ตัวแปรที่ศึกษา
รูปแบบการดาเนินชีวิต
- กลุ่ม Healthyตาม
กระแส
- กลุ่มนักกีฬากล้ามปู
- กลุ่มนักชอป
จอมเชคอิน
- กลุ่มปาร์ตี้พีเพิล
- กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน
- กลุ่มนักกิจกรรม
Outdoor

วรพรรณ เรืองโชติ เจตคติเรื่องการรักษา
ช่วง (2559)
สุขภาพ
การเปิดรับสื่อสังคม

วัตถุประสงค์
ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตกับการ
เปิดรับสื่อ พฤติกรรม
การซื้ออาหาร
ออร์แกนิค และ
ปัจจัยในการเลือกซื้อ

ผลการวิจัย
รูปแบบการดาเนินชีวิตมี
ความสัมพันธ์กับการเปิดรับ
สื่อและปัจจัยในการเลือกซื้อ
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจัด
จาหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด

ศึกษาการเปิดรับสื่อ
สังคมที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภค
อาหารคลีน

เจตคติเรื่องการรักษาสุขภาพ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารคลีนของ
ผู้บริโภค
การเปิดรับสื่อสังคมประเภท
อินสตราแกรมส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
คลีนของผู้บริโภค
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
งานวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
อมรรัตน์ ยุวกุลกาธร ลักษณะทาง
(2560)
ประชากรศาสตร์
(เพศ อายุ อาชีพ รายได้
จานวนสมาชิกในครอบครัว)
ปัจจัยด้านจิตวิทยา
สังคม วัฒนธรรมประเพณี

วัตถุประสงค์
ศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร
เจและความ
ต้องการใช้บริการ
อาหารเจแบบส่งถึง
ที่ของผู้บริโภค

ผลการวิจัย
เพศ อายุ อาชีพ รายได้
จานวนสมาชิกในครอบครัว
มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการใช้บริการอาหารเจ
แบบส่งถึงที่
ปัจจัยด้านจิตวิทยา สังคม
วัฒนธรรมประเพณีมี
ความสัมพันธ์กับความ
ต้องการใช้บริการอาหารเจ
แบบส่งถึงที่
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี เป็น
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative research) โดยใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey research
method) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนินงานวิจัยดังต่อไปนี้

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) ซึ่งประกอบไปด้วย
ตารา บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคชาวไทยทั้งเพศหญิงและเพศชายที่มีอายุตั้งแต่ 18
ปีขึ้นไปในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูง และเป็นจังหวัดในภูมิภาคที่มีธุรกิจร้านอาหารมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ (กอง
ข้อมูลธุรกิจ, 2560) นอกจากนี้ยังมีประชากรจานวนมากที่เข้ามาทางานหรือเข้ารับการศึกษาใน
จังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอาเภอเมือง โดยข้อมูลจากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย (2560) พบว่าอาเภอเมืองเป็นอาเภอที่มีจานวนประชากรและความหนาแน่นของ
ประชากรต่อตารางกิโลเมตรมากที่สุดในจังหวัดชลบุรี
กลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัยมีขนาดใหญ่ ไม่ทราบจานวนที่แน่นอนดังนั้น
ผู้วิจัยจึงคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ Cochran (1977 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,
2543) โดยกาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และระดับความคลาดเคลื่อนที่ 5% ดังนี้
𝑃(1−𝑃)𝑍 2

n=
𝑒2
เมื่อ n แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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P แทนสัดส่วนของประชากรทั้งหมดที่ผู้วิจัยต้องการสุ่มคือ 50% หรือ .50
(p =.50)
Z แทนระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ คือ 95% (Z = 1.96)
e แทนค่าเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น คือ 5% (e = 0.05)
โดยกาหนดค่า P เท่ากับ .50 เพื่อให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในนระดับที่เชื่อถือได้
จากการแทนค่า
(.50)(1−.5)(1.96)2

n=
(.05)2
n = 384.16
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องมีไม่น้อยกว่า 385 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละที่มี
ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้
ทีไ่ ม่น้อยกว่า 385 คน เพื่อให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในนระดับที่เชื่อถือได้
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling)
โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตรงตามที่ต้องการศึกษา และเก็บข้อมูลตามสถานที่สาธารณะที่
เป็นแหล่งชุมชน จนได้ครบตามจานวนที่กาหนดไว้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามซึ่งเป็นคาถามปลายปิด โดยกาหนดกรอบแนวคิด
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่จานวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบวัดปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด จานวน 25 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบวัดปัจจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ จานวน 13 ข้อ

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้เพื่อนามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยพัฒนาแบบวัดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. แบบวัดพฤติกรรมการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ พัฒนาจากอัจฉรา สุทธิเกษมคุณ
(2550) นุชนาถ มีสมพืชน์ (2552) และเฉลิมศรี มาโนชนฤมล (2546)
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2. แบบวัดปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด พัฒนาจากธนรัตน์ ศรีสาอางค์ (2558)
และ มณีรัตน์ สดุดีวิถีชัย (2553)
3. แบบวัดปัจจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ พัฒนาจากมาลัยทิพย์ ปรักมะวงศ์ (2544)
แบบวัดปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และแบบวัดปัจจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อเป็นแบบวัดแบบสเกลอัตรภาคชั้น (Interval Scale) 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัด 5-point Likert
scale จาก 1 (มีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด) ถึง 5 (มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด) ส่วนแบบวัด
พฤติกรรมการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่เป็นแบบวัดแบบสเกลอัตรภาคชั้น (Interval Scale) 6
ระดับ โดยใช้มาตรวัด Rating scale จาก 0 (ไม่เปิดรับ) ถึง 5 (เปิดรับมากที่สุด)
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา
(Content validity) และความสอดคล้องกับทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบในงานวิจัยและวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย จากนั้นนาส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมในด้าน
เนื้อหา
หลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย นาแบบวัด
ทั้ งหมดมาปรั บ แก้ต ามข้อ เสนอแนะของผู้ เชี่ย วชาญ โดยเลื อกเฉพาะข้อค าถามที่ มี ค่ าดั ช นี ค วาม
สอดคล้ อง Index of item-objective congruence (IOC) ตั้งแต่ 0.66 ขึ้น ไปมาเป็น ข้อค าถามใน
แบบสอบถามในการวิจัย จากนั้นได้นาแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มผู้บริโภคที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 25 คน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจต่อ
คาถาม
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยเก็บข้อมูลได้ทั้งสิ้นจานวน 425 ชุด จากนั้น
ได้นาข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธีการแบบครอนบาค (Cronbach) โดยใช้
เกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient หรือ  ) ที่อยู่ในช่วง 0 – 1 โดยค่าα ที่ยอมรับได้
ต้องมีค่า ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป Jump (1978 อ้างถึงใน เพทาย พงษ์ประดิษฐ์, 2559) ผลการทดสอบได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตั้งแต่ 0.80 ถึง 0.89 (ดังตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ค่าความเชื่อมั่นของมาตรวัดตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย
มาตรวัด
1. แบบวัดปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการขาย
2. แบบวัดปัจจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
สื่อออนไลน์
สื่อออฟไลน์

จานวนข้อ

รวม
25

7
6
5
7

ค่าความเชื่อมั่น

.83
.83
.80
.84
13

6
7

.80
.89

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่สาธารณะที่เป็นแหล่งชุมชนในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อาทิ หน้าห้างสรรพสินค้าแหลมทอง หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชลบุรี
ตลาดนัดจตุจักร ตลาดนัดถนนคนเดิน และบริเวณมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเริ่มจากการแนะนาตนเอง
และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัย พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มตัวอย่างช่วยตอบแบบสอบถาม
ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยหรือทางานในเขตจังหวัดชลบุรีเท่านั้น โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-administration) และผู้วิจัยคอยตอบข้อสงสัยในกรณีที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องการเมื่อได้แบบสอบถามคืนผู้วิจัยตรวจแบบสอบถามแต่ละชุดในทันทีเพื่อให้ทุก
คาถามได้รับการตอบ

การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดมาลงรหัส (Coding) ในโปรแกรมสถิติสาเร็จรูป
เพื่อการประมวลผล โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิติ เชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) ข้ อ มู ล ที่ ได้ จาก
แบบสอบถามทั้ง 4 ส่วน ซึ่ง ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริการอาหารแบบ
ส่งถึงที่ถูกวิเคราะห์และรายงานด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
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ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อถูกวิเคราะห์และรายงานด้วย
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
เกณฑ์การแปลผล
การวัดค่าตัว แปรปั จ จั ย ด้านส่ วนประสมทางการตลาดจากคาถาม 25 ข้อ คาตอบแบ่ ง
ออกเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีผลมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีผลมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีผลปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีผลน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีผลน้อยที่สุด
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ในการแปลผล โดยใช้สูตรการคานวณความกว้างของอันตรภาค
ชั้น (มัลลิกา บุนนาค, 2542) ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น =

คะแนนสูงสุด − คะแนนต่าสุด
5−1

= 5
= 0.80

จานวนชั้น

สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนในปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้เพื่อทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคแบบทวิ (Binary Logistic Regression Analysis)
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คือ ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันหรือไม่เกิดปัญหา
Multicollinearity จากการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระซึ่งประกอบไปด้วย ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อพบว่าค่า Tolerance
ทั้งหมดมีค่าไม่น้อยกว่า 0.2 โดย มีค่าตั้งแต่ 0.361 – 0.862 และ ค่า Variance Inflation Factor
(VIF) ทั้งหมดมีค่าไม่เกิน 4 โดย มีค่าตั้งแต่ 1.160 – 2.774 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่แสดงว่า
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ตัวแปรอิสระทุกตัวเป็นตัวแปรที่อิสระต่อกัน และระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทุกตัวไม่
ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (Hair et al., 2010)
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับผู้บริโภคในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จานวน 425 ชุด จากนั้นดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ โดยนา
ผลที่ได้มาวิเคราะห์ประมวลผลและสรุปผลการศึกษาในรูปแบบของตารางประกอบคาบรรยาย ผู้วิจัย
ได้แบ่ งผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลออกเป็ น 2 ส่ ว น คือ ผลการวิเคราะห์ ส ถิติเชิงพรรณนาและผลการ
วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่ง
ถึงที่ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี
สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี

ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ผู้อาศัยร่วมและที่พักอาศัย ซึ่งมีผลการวิจัยดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (เพศและ
การตัดสินใจใช้บริการ) (N = 425)

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน(รวม)
211
214
425

ร้อยละ
49.60
50.40
100

การตัดสินใจใช้บริการ
จานวน(ใช้) ร้อยละ จานวน(ไม่ใช้)
112
55.70
99
89
44.30
125
201
100
224

ร้อยละ
44.20
55.80
100
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จากตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 425 คน ผลการวิจั ย พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ งจ านวน 214 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 50.40 เพศชายจานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 49.60
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชายจานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70 และ
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้บริการเป็นเพศหญิงจานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 55.80
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (อายุและ
การตัดสินใจใช้บริการ)
การตัดสินใจใช้บริการ
อายุ
จานวน(รวม) ร้อยละ จานวน(ใช้) ร้อยละ จานวน(ไม่ใช้)
น้อยกว่า 20 ปี
33
7.80
15
7.50
18
20-24 ปี
158
37.20
29
14.40
129
25-29 ปี
34
8.00
19
9.50
15
30-34 ปี
31
7.30
21
10.40
10
35-39 ปี
30
7.10
20
10.00
10
40-44 ปี
33
7.80
24
11.90
9
45-49 ปี
32
7.50
23
11.40
9
50-54 ปี
30
7.10
21
10.40
9
55-59 ปี
23
5.40
15
7.50
8
60 ปีขึ้นไป
21
4.90
14
7.00
7
รวม
425
100
201
100
224

ร้อยละ
8.00
57.60
6.70
4.50
4.50
4.00
4.00
4.00
3.60
3.10
100

จากตารางที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-24 ปีจานวน
158 คน คิดเป็นร้อยละ 37.20 รองลงมาได้แก่ อายุระหว่าง 25-29 ปีจานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ
8.00 อายุน้อยกว่า 20 ปีและอายุระหว่าง 40-44 ปีจานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-24 ปีจานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ
14.40 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้บริการมีอายุระหว่าง 20-24 ปีจานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 57.60
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ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (วุฒิการศึกษาสูงสุด
และการตัดสินใจใช้บริการ)
วุฒิการศึกษา
สูงสุด
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท/
ปริญญาเอก
รวม

จานวน(รวม)
169
209
47

ร้อยละ
39.80
49.20
11.10

425

100

การตัดสินใจใช้บริการ
จานวน(ใช้) ร้อยละ จานวน(ไม่ใช้) ร้อยละ
36
17.90
133
59.40
134
66.70
75
33.50
31
15.40
16
7.10
201

100

224

100

จากตารางที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
จานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 49.20 รองลงมาได้แก่ มีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจานวน
169 คนคิดเป็นร้อยละ 39.80 และมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอกจานวน 47 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.10
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีจานวน 134 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.70 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้บริการมีวุฒิ การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจานวน 133
คน คิดเป็นร้อยละ 59.40
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ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (อาชีพและ
การตัดสินใจใช้บริการ)

อาชีพ
นักเรียน/ นักศึกษา
แม่บ้าน/ พ่อบ้าน
พนักงานบริษัท
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว/
อาชีพอิสระ
อื่นๆ
รวม

จานวน(รวม) ร้อยละ
191
44.90
20
4.70
73
17.20
61
14.40

การตัดสินใจใช้บริการ
จานวน(ใช้) ร้อยละ จานวน(ไม่ใช้)
45
22.40
146
9
4.50
11
58
28.90
15
40
19.90
21

ร้อยละ
65.20
4.90
6.70
9.40

50

11.80

33

16.40

17

7.60

30
425

7.10
100

16
201

8.00
100

14
224

6.20
100

จากตารางที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษาจานวน
191 คน คิดเป็นร้อยละ 44.90 รองลงมาได้แก่ มีพนักงานบริษัทจานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20
และมีอาชีพข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจจานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 14.40
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บ ริการส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทจานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ
28.90 และกลุ่ มตัวอย่างที่ไม่ใช้บ ริการมีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษาจานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ
65.20
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ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และการตัดสินใจใช้บริการ)

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000-14,999 บาท
15,000-19,999 บาท
20,000-24,999 บาท
25,000-29,999 บาท
30,000 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน
(รวม)
134
73
59
49
46
64
425

ร้อยละ
31.50
17.20
13.90
11.50
10.80
15.10
100

การตัดสินใจใช้บริการ
จานวน(ใช้) ร้อยละ จานวน(ไม่
ใช้)
27
13.40
107
19
9.50
54
40
19.90
19
32
15.90
17
33
16.40
13
50
24.90
14
201
100
224

ร้อยละ
47.80
24.10
8.50
7.60
5.80
6.20
100

จากตารางที่ 7 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า
10,000 บาทจานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 รองลงมาได้แก่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,00014,999 บาทจานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 15.10
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไปจานวน 50 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.90 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้บริการมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท
จานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80
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ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ผู้อาศัยร่วมและการ
ตัดสินใจใช้บริการ)

ผู้อาศัยร่วม
แฟน
เพื่อน
สามีหรือภรรยา
ครอบครัว/ ญาติพี่
น้อง
อยู่คนเดียว
รวม

จานวน
(รวม)
44
66
71
134
110
425

การตัดสินใจใช้บริการ
ร้อยละ จานวน(ใช้) ร้อยละ จานวน(ไม่
ใช้)
10.40
27
13.40
17
15.50
10
5.00
56
16.70
54
26.90
17
31.50
64
31.80
70
25.90
100

46
201

22.90
100

64
224

ร้อยละ
7.60
25.00
7.60
31.20
28.60
100

จากตารางที่ 8 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับครอบครัว/ ญาติพี่น้อง
จานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 รองลงมาได้แก่ อาศัยอยู่คนเดียวจานวน 110 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.90 และอาศัยอยู่กับสามีหรือภรรยาจานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ครอบครัว/ ญาติพี่น้องจานวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.80 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้บริการอาศัยอยู่กับครอบครัว/ ญาติพี่น้องจานวน 70 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.20
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ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ที่พักอาศัยและการ
ตัดสินใจใช้บริการ)
การตัดสินใจใช้บริการ
ที่พักอาศัย
จานวน ร้อยละ จานวน(ใช้) ร้อยละ จานวน(ไม่ ร้อย
(รวม)
ใช้)
ละ
บ้านเดี่ยว
158
37.20
92
45.80
66
29.50
อพาร์ทเม้นท์หรือ
167
39.30
69
34.30
98
43.80
คอนโดมิเนียม
อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว)
70
16.50
33
16.40
37
16.50
อื่นๆ
30
7.10
7
3.50
23
10.30
รวม
425
100
201
100
224
100
จากตารางที่ 9 ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ อ าศั ย อยู่ อ พาร์ ท เม้ น ท์ ห รื อ
คอนโดมิเนียมจานวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 รองลงมาได้แก่ อาศัยอยู่บ้านเดี่ยวจานวน 158
คน คิดเป็นร้อยละ 37.20 อาศัยอยู่อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการส่วนใหญ่อาศัยอยู่บ้านเดี่ยวจานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80 และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ใช้บริการอาศัยอยู่อพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดมิเนียมจานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 43.80
ตารางที่ 10 ค่าความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ (N = 201)
พฤติกรรมการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
วันที่มักใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
วันจันทร์ – วันศุกร์
วันเสาร์ – วันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
วันพิเศษต่างๆ เช่น วันเกิด

ความถี่

ร้อยละ

82
15
59
45

40.80
29.40
7.50
22.40
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ตารางที่10 (ต่อ)
พฤติกรรมการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
เวลาที่มักใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
10.00 – 13.00 น.
13.01 – 16.00 น.
16.01 – 19.00 น.
ตั้งแต่ 19.01 น. เป็นต้นไป
ความถี่ในการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
ทุกวัน
สัปดาห์ละ 4 – 6 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
จานวนเงินโดยประมาณในใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
น้อยกว่า 100 บาท
100 – 200 บาท
201 – 300 บาท
301 – 400 บาท
401 – 500 บาท
มากกว่า 500 บาท
ประสบการณ์การในใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
ไม่เคย
เคย
ประเภทร้านอาหารที่ใช้บริการแบบส่งถึงที่
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์หรือร้านอาหารขนาดใหญ่ที่มีหลาย
สาขา
ร้านอาหารตามสั่งทั่วไป

ความถี่

ร้อยละ

16
44
108
33

8.00
21.90
53.70
16.40

2
34
57
30
78

1.00
16.90
28.40
14.90
38.80

22
66
51
35
14
13

10.90
32.80
25.40
17.40
7.00
6.50

224
201

52.70
47.30

101
100

50.20
49.80
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จากตารางที่ 10 ค่าความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่มักใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ในวันวันจันทร์ – วันศุกร์
จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 รองลงมาได้แก่ วันเสาร์ – วันอาทิตย์จานวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.40 และวันพิเศษต่างๆ เช่น วันเกิดจานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ในช่วงเวลา 16.01 – 19.00 น. จานวน
108 คนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53.70 รองลงมาได้ แ ก่ เวลา 13.01 – 16.00 น. จ านวน 44 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 21.90 และเวลา ตั้งแต่ 19.01 น. เป็นต้นไปจานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1
ครั้งจานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมาได้แก่ สัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้งจานวน 57 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.40และสัปดาห์ละ 4 – 6 ครั้งจานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เงินในการใช้บริการอาหารแบบส่ งถึงที่แต่ละครั้งโดยประมาณ
100 – 200 บาทจานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 รองลงมาได้แก่ ประมาณ 201 – 300 บาท
จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40 และประมาณ 301 – 400 บาทจานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ
17.40
ในส่ว นรูป แบบการรับ ประทานอาหารจาก 100 % พบว่าผู้ บริโภคส่ว นใหญ่ ทาอาหาร
รับ ประทานเองที่บ้านมากที่สุ ด 10% รองลงมา 20% และ 30% รับประทานอาหารนอกบ้านมาก
ที่ สุ ด 20% รองลงมา 10% และ 30% ซื้ อ หรื อ สั่ งอาหารเข้ า มารั บ ประทานที่ บ้ า นมากที่ สุ ด 0%
รองลงมา 10% และ 20%
กลุ่มตัวอย่างมีป ระสบการณ์ การในใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ พบว่าไม่เคยใช้บริการ
จานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70 และเคยใช้บริการจานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30
ประเภทร้ า นอาหารที่ ใช้ บ ริ ก ารแบบส่ ง ถึ ง ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เลื อ กใช้ บ ริ ก าร
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์หรือร้านอาหารขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขาจานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20
และเลือกใช้บริการร้านอาหารตามสั่งทั่วไปจานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 49.80
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ตารางที่ 11 ค่าความถี่และร้อยละของสาเหตุที่ไม่ใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ (N = 224)
สาเหตุที่ไม่ใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
อาหารหาซื้อง่าย
อาหารแบบบริการส่งถึงที่ราคาแพงกว่าอาหารถุง
มีคนทาให้รับประทานอยู่แล้ว
ชอบทาอาหารเอง
อาหารแบบบริการส่งถึงที่ไม่อร่อย
อาหารแบบบริการส่งถึงที่มีรสชาติจาเจ
อาหารแบบบริการส่งถึงที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ
อาหารแบบบริการส่งถึงที่ไม่สะอาด
อื่นๆ

ความถี่

ร้อยละ

139
81
77
75
13
12
6
1
18

32.70
19.10
18.10
17.60
3.10
2.80
1.40
0.20
4.20

จากตารางที่ 11 สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ได้แก่ เพราะ
อาหารหาซื้อง่ายจานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 32.70 รองลงมาได้แก่ เพราะบริการอาหารแบบส่ง
ถึงที่มีราคาแพงกว่าอาหารถุงจานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 และมีคนทาให้รับประทานอยู่แล้ว
จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

𝑋̅

SD

แปลผล

1. ชื่อเสียงของร้านอาหาร
2. ความสดสะอาดของอาหาร
3. วัตถุดิบที่ใช้
4. ความหลากหลายของรายการอาหาร
5. รูปแบบของอาหาร
6. คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
7. บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่อาหาร

3.88
4.30
4.05
4.03
3.93
3.74
3.73

0.72
0.72
0.76
0.79
0.73
0.88
0.90

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.95

0.55

มาก

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

จากตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อกลุ่มตัวอย่างโดยรวมเฉลี่ย
เท่ากับ 3.95 จัดอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อกลุ่มตัวอย่างสูงสุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ความสดสะอาดของอาหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาวัตถุดิบที่ใช้
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 จัดอยู่ในระดับมาก และความหลากหลายของรายการอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.03 จัดอยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา
ปัจจัยด้านราคา

𝑋̅

SD

แปลผล

1. ความเหมาะสมของราคาอาหารเมื่อเทียบกับคุณภาพ
อาหาร
2. ความเหมาะสมของราคาอาหารเมื่อเทียบกับปริมาณ
อาหาร
3. ความเหมาะสมของราคาอาหารเมื่อเทียบกับรสชาติ
อาหาร
4. มีป้ายแสดงราคาอาหารชัดเจน
5. คุณค่าที่ได้รับจากอาหารเมื่อเทียบกับเงินที่เสียไป
6. ไม่เสียค่าบริการส่งอาหาร
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

4.18
4.16
4.20
4.12
3.97
4.09

0.75
0.74
0.74
0.85
0.83
0.99

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.12

0.61

มาก

จากตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านราคาที่ส่งผลต่อกลุ่มตัวอย่างโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ
4.12 จัดอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านราคาที่ส่งผลต่อกลุ่มตัวอย่างสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ความ
เหมาะสมของราคาอาหารเมื่ อเที ย บกั บ รสชาติอาหารมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.20 จัดอยู่ในระดั บมาก
รองลงมาความเหมาะสมของราคาอาหารเมื่อเทียบกับคุณภาพอาหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 จัดอยู่ใน
ระดับมาก และความเหมาะสมของราคาอาหารเมื่อเทียบกับปริมาณอาหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 จัด
อยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

𝑋̅

SD

แปลผล

1. มีความสะดวกในการสั่งซื้อ
2. ชาระเงินได้ง่าย
3. ตรวจสอบความคืบหน้าของการสั่งซื้อได้
4. ส่งอาหารตรงเวลา
5. ใกล้ที่ทางาน / ใกล้ที่พักอาศัย
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

4.31
4.28
3.90
4.28
3.86
4.13

0.74
0.77
0.88
0.85
0.98
0.64

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่ส่งผล
ต่อกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 จัดอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ที่ส่งผลต่อกลุ่มตัวอย่างสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ มีความสะดวกในการสั่งซื้อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 จัด
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาส่งอาหารตรงเวลา และชาระเงินได้ง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 จัดอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และตรวจสอบความคืบหน้าของการสั่งซื้อได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 จัดอยู่ในระดับ
มาก

54

ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการขาย
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย

𝑋̅

SD

แปลผล

1. โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
2. ส่วนลดในการสั่งซื้อ
3. การสะสมแต้มเพื่อแลกของสมนาคุณ
4. การแถมสินค้า
5. พนักงานส่งอาหารมีอัธยาศัยดี
6. มารยาทของพนักงานในการให้บริการส่ง
อาหาร
7. บุคลิกภาพของพนักงานในการให้บริการส่ง
อาหาร
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

3.52
3.84
3.47
3.60
3.97
4.09
4.01

0.89
0.99
1.06
1.05
0.88
0.83
0.87

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.79

0.68

มาก

จากตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการส่งเสริมการขาย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อกลุ่ม
ตัวอย่างโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 จัดอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อ
กลุ่มตัวอย่างสู งสุด 3 อัน ดับแรก ได้แก่ มารยาทของพนักงานในการให้ บริการส่ งอาหารมีค่าเฉลี่ ย
เท่ ากับ 4.09 จั ด อยู่ ในระดับ มาก รองลงมาบุ ค ลิ ก ภาพของพนั ก งานในการให้ บ ริ การส่ งอาหารมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 จัดอยู่ในระดับมาก และพนักงานส่งอาหารมีอัธยาศัยดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 จัด
อยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์

𝑋̅

SD

แปลผล

1. เว็บไซต์ของร้านอาหาร
2. เฟซบุ๊ก
3. อินสตราแกรม
4. ยูทูป
5. บล็อก/ รีวิว/ เว็บบอร์ด
6. ไลน์

3.09
3.76
2.81
3.15
2.95
2.95

1.37
1.20
1.50
1.29
1.34
1.34

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า สื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ เฟซบุ๊กมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.76 จัดอยู่ ในระดับ มาก รองลงมาคือ ยูทูปมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.15 จัดอยู่ในระดับปานกลาง และ
เว็บไซต์ของร้านอาหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 จัดอยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออฟไลน์
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออฟไลน์

𝑋̅

SD

แปลผล

1. วิทยุ
2. โทรทัศน์/ เคเบิ้ลทีวี
3. หนังสือพิมพ์
4. นิตยสาร/ วารสาร
5. แผ่นพับ/ ใบปลิว
6. โปสเตอร์
7. ป้ายโฆษณากลางแจ้ง

1.76
2.67
1.81
1.81
2.13
2.39
2.59

1.31
1.34
1.33
1.32
1.33
1.26
1.28

น้อยที่สุด
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
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จากตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
ออฟไลน์ ผลการวิจัยพบว่า สื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ โทรทัศน์ / เคเบิ้ลทีวีมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 จัดอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ป้ายโฆษณากลางแจ้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.59 จัดอยู่ในระดับน้อย และโปสเตอร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39 จัดอยู่ในระดับน้อย

ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยโลจิสติค
ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยโลจิสติค โดยพิจารณาจาก
ตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 18 ผลการทดสอบสถิติ Chi-square ด้วยวิธี Omnibus Tests Omnibus Tests of Model
Coefficients

Step1

Step
Block
Model

Chi-square
166.338
166.338
166.388

df
28
28
28

Sig
.000
.000
.000

จากตารางที่ 18 แสดงค่ า สถิ ติ ท ดสอบ Chi-square ของแบบจ าลอง (Model) ซึ่ ง มี
สมมติฐานในการทดสอบดังนี้
𝐻𝑜 : การตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ไม่ขึ้นกับตัวแปรอิสระใดๆ
𝐻1 : การตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ขึ้นกับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว
เมื่ อ พิ จ ารณาสถิ ติ ท ดสอบของแบบจ าลอง (Model) พบว่ า มี ค่ า Chi-square เท่ า กั บ
166.388 และค่า Sig. เท่ากับ .000 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน 𝐻𝑜 ในระดับความเชื่อมั่น 95% แสดง
ว่า ค่า β หรือสัมประสิทธ์ของตัวแปรต้นอย่างน้อย 1 ตัวมีค่าไม่เท่ากับ 0 นั่นคือแบบจาลองนี้มีอยู่
จริง หรือมีปัจจัยอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
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ตารางที่ 19 ผลทดสอบความเหมาะสมของแบบจาลอง Model Summary
Step

-2 Log likelihood

Cox & Snell R Square

1

421.592

.324

Nagelkerke
R Square
.432

จากตารางที่ 19 ซึ่ ง แสดงผลการทดสอบความเหมาะสม (Goodness of fit) ของ
แบบจาลองนี้ โดยค่า Nagelkerke R Square เป็นค่าที่บอกสัดส่วนที่สามารถอธิบายความผันแปร
ของแบบจาลองนี้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ .432 แสดงว่า ร้อยละ 43.2 ของความแปรผันสามารถอธิบายได้ใน
เชิงสมการโลจิสติคของแบบจาลองนี้
ตารางที่ 20 ผลการทดสอบสถิติ Chi-square ด้วยวิธี Hosmer and Lemeshow Test Hosmer
And Lemeshow Test
Step
1

Chi - square
10.601

df
8

Sig.
.225

จากตารางที่ 20 ค่ าสถิติท ดสอบ Chi-square ในการทดสอบความเหมาะสมของสมการ
ถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression) ซึ่งมีสมมติฐานในการทดสอบ ดังนี้
𝐻𝑜 คือ สมการโลจิสติคของแบบจาลองมีความเหมาะสม
𝐻1 คือ สมการโลจิสติคของแบบจาลองไม่เหมาะสม
เมื่อพิจารณาสถิติทดสอบ พบว่ามีค่า Chi-square เท่ากับ 10.601 และค่า Sig. เท่ากับ
.225 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ในระดับความเชื่อมั่น 95% จะไม่ปฎิเสธสมมติฐาน 𝐻𝑜 แสดงว่า
สมการถดถอยเชิงโลจิสติคของแบบจาลองนี้มีความเหมาะสม
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ตารางที่ 21 ผลการทดสอบความแม่นยาในการพยากรณ์ของแบบจาลอง Classification Table

กลุ่มตัวอย่างจริง (Observed)

พฤติกรรมการใช้ ไม่ใช้บริการ (0)
บริการ
ใช้บริการ (1)

ผลการทานายจากสมการ (Predicted)
พฤติกรรมการใช้บริการ
ความถูกต้อง
ไม่ใช้บริการ (0)
ใช้บริการ (1)
(%)
166
58
74.1
52

149
ความถูกต้องโดยรวม (%)

74.1
74.1

จากตารางที่ 21 แสดงผลการตรวจสอบความเชื่อถือได้ของสมการถดถอยเชิงโลจิสติคของ
แบบจาลองโดยเปรียบเทียบค่าพยากรณ์ (Predicted) กับข้อมูลจริง (Observes) ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ดังนี้
จากข้อมูลจริง (Observes) มีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ (Y=0) จานวน
ทั้งหมด 224 ตัวอย่าง ทั้งนี้สมการถดถอยเชิงโลจิสติคสามารถพยากรณ์ (Predicted) ได้เท่ากับ 166
ตัวอย่าง แสดงว่าพยากรณ์ได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 74.1
จากข้อมูลจริง (Observes) มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ (Y=1) จานวน
ทั้งหมด 201 ตัวอย่าง ทั้งนี้สมการถดถอยเชิงโลจิสติคสามารถพยากรณ์ (Predicted) ได้เท่ากับ 149
ตัวอย่าง แสดงว่าพยากรณ์ได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 74.1
จากข้อมูล จริ ง (Observes) ทั้ งหมด 425 ตัวอย่าง สมการถดถอยเชิงโลจิส ติคสามารถ
พยากรณ์ (Predicted) ได้ถูกต้อง 315 ตัวอย่าง สรุปได้ว่าสมการถดถอยเชิงโลจิสติคของแบบจาลอง
นี้ สามารถพยากรณ์ได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 74.1
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ผลการทดสอบสมการถดถอยเชิงโลจิสติคของแบบจาลอง
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่ง
ถึงที่ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี
ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจใช้
บริการอาหารแบบส่งถึงที่
ตัวแปร
เพศหญิง
อายุน้อยกว่า 20 ปี
อายุระหว่าง 20 – 24 ปี
อายุระหว่าง 25 – 29 ปี
อายุระหว่าง 30 – 34 ปี
อายุระหว่าง 35 – 39 ปี
อายุระหว่าง 40 – 44 ปี
อายุระหว่าง 45 – 49 ปี
อายุระหว่าง 50 – 54 ปี
อายุระหว่าง 55 – 59 ปี
อายุ 60 ปีขึ้นไป
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท/ปริญญา
เอก
อาชีพนักเรียน/ นักศึกษา
อาชีพแม่บ้าน/ พ่อบ้าน
อาชีพพนักงานบริษัท
อาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ อาชีพ
อิสระ
อาชีพอื่นๆ

B
.006

S.E
.279

-2.016
-1.509
-1.072
-1.215
-.644
-.694
-.643
-1.073
-.524

.480
.752
.856
.864
.895
.890
.915
.906
.937

1.344
.783

.373
.537

-.946
.312
-.681

.833
.686
.688

-.504

.723

-.540

.710

Wald
.001
25.851
17.630
4.029
1.569
1.978
.519
.608
.494
1.405
.313
14.799
13.0404

df
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Sig
.982
0.02
.000
.045
.210
.160
.471
.435
.482
.236
.576
.001
.000

2.124

1

.145

6.886
1.288
.206

5
1
1

.229
.256
.650

.978

1

.323

.487

1

.485

.579

1

.447

Exp (B)
1.006
.133
.221
.342
.297
.525
.499
.526
.342
.592
3.845
2.188

.388
1.366
.506
.604
.583
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ตารางที่ 22 (ต่อ)
ตัวแปร
รายได้น้อยกว่า 10,000
บาท
รายได้ 10,000-14,999
บาท
รายได้ 15,000 – 19,999
บาท
รายได้ 20,000-24,999
บาท
รายได้ 25,000 – 29,999
บาท
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
อาศัยอยู่กับแฟน
อาศัยอยู่กับเพื่อน
อาศัยอยู่กับสามีหรือภรรยา
อาศัยอยู่กับครอบครัว/
ญาติพี่น้อง
อาศัยอยู่กับอยู่คนเดียว
พักอาศัยบ้านเดี่ยว
พักอาศัยอพาร์ทเม้นท์ หรือ
คอนโดมิเนียม
พักอาศัยอาคารพาณิชย์
(ตึกแถว)
พักอาศัยอื่นๆ

B

S.E

Wald

df

Sig

14.827

5

.011

.007

1

.932

Exp (B)

.035

,413

1.036

1.605

.509

9.920

1

.002

4.976

.440

.608

.524

1

.469

1.553

1.274

.613

4.319

1

.038

3.575

1.696

.609
.578
.525

1
4
1
1

.005
.119
.059
.588

5.450

-1.091
.284

7.754
7.331
3.556
.293

-.244

.485

.254

1

.615

.783

-.662

.452

2.148
1.164

1
3

.143
.762

.516

.213

.377

.318

1

.573

1.237

.159

.383

.172

1

.678

1.172

-.379

.608

.388

1

.533

.685

.336
1.329

จากตารางที่ 22 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติค ผลทดสอบตามลาดับซึ่งมี
สมมติฐานในการทดสอบ ดังนี้
𝐻𝑜 : 𝛽𝑖 = 0
; i = 0, 1, 2, …., 28
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𝐻1 : 𝛽𝑖 ≠ 0
โดยค่า Exp (B) แสดงถึงโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ ซึ่ง
พิจารณาได้ 2 กรณี ดังนี้
ถ้า Exp (B) > 1 แสดงว่า เมื่อตัวแปรทานายมีค่าเพิ่มขึ้น จะช่วยเพิ่มโอกาสของการเกิด
เหตุการณ์ในการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ (Y 1)
ถ้า Exp (B) < 1 แสดงว่า เมื่ อตัวแปรทานายมีค่าเพิ่มขึ้น จะช่วยลดโอกาสของการเกิด
เหตุการณ์ในการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ (Y 0)
เมื่อพิจ ารณาผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการอาหารแบบส่งถึงที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (α = 0.05) มีทั้งหมด 3 ตัว
แปรได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ และอายุ โดยตัวแปรระดับการศึกษาและรายได้ มีค่าสัมประสิทธิ์
เป็นบวก ค่า Exp (B) > 1 แสดงว่าตัวแปรเหล่านี้ช่วยเพิ่มโอกาสของการตัดสินใจใช้บริการอาหาร
แบบส่งถึงที่ ส่ วนตัวแปรอายุ ที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ ค่า Exp (B) < 1 แสดงว่าตัวแปรนี้ช่วยลด
โอกาสของการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ ดังต่อไปนี้
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. อายุ กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 20 – 24 ปี มีโอกาสที่จะใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
น้อยกว่า 0.133 เท่า (86.70%) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุ่ ม
ตัว อย่ างอายุ ร ะหว่าง 25 – 29 ปี มี โอกาสที่ จ ะใช้บ ริก ารอาหารแบบส่ งถึ งที่ น้ อ ยกว่า 0.221 เท่ า
(77.90%) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี
2. ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีโอกาสที่จะใช้บริการ
อาหารแบบส่งถึงที่มากกว่า 3.845 เท่า (284.50%) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
3. รายได้ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 15,000 – 19,999 บาท มีโอกาสที่จะใช้บริการอาหาร
แบบส่งถึงที่มากกว่า 4.976 เท่า (397.60%) เมื่อเปรียบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000
บาท ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 25,000 – 29,999 บาท มีโอกาสที่จะใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
มากกว่า 3.575 เท่า (257.50%) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายน้อยกว่า 10,000 บาท และ
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไปมีโอกาสที่จะใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่มากกว่า 5.450 เท่า (445%) เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายน้อยกว่า 10,000 บาท
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจใช้
บริการอาหารแบบส่งถึงที่
ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการขาย

B
.043
.003
-.047
-.043

S.E
.047
.052
.057
.035

Wald
.830
.004
.658
1.493

df
1
1
1
1

Sig
.362
.950
.417
.222

Exp (B)
1.044
1.003
.954
.958

จากตารางที่ 23 เป็ น การแสดงผลการวิ เคราะห์ ส มการถดถอยโลจิ ส ติ ค ผลทดสอบ
ตามลาดับ ซึ่งมีสมมติฐานในการทดสอบดังนี้
𝐻𝑜 : 𝛽𝑖 = 0
; i = 0, 1, 2, …., 28
𝐻1 : 𝛽𝑖 ≠ 0
เมื่อพิจารณาค่า Sig. พบว่าไม่มีค่าตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บ ริ การอาหารแบบส่ งถึงที่ จึ งสรุป ได้ ว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้ าน ผลิ ตภั ณ ฑ์ ราคา ช่อ ง
ทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี
ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์
กับการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
สื่อ
สื่อออนไลน์
สื่อออฟไลน์

B
.509
-.015

S.E
.158
.138

Wald
10.313
.013

df
1
1

Sig
.001
.911

Exp (B)
1.663
.985

จากตารางที่ 24 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติค ผลทดสอบตามลาดับซึ่งมี
สมมติฐานในการทดสอบดังนี้
𝐻𝑜 : 𝛽𝑖 = 0
; i = 0, 1, 2, …., 28
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𝐻1 : 𝛽𝑖 ≠ 0
โดยค่า Exp (B) แสดงถึงโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ ซึ่ง
พิจารณาได้ 2 กรณี ดังนี้
ถ้า Exp (B) > 1 แสดงว่า เมื่อตัวแปรทานายมีค่าเพิ่มขึ้น จะช่วยเพิ่มโอกาสของการเกิด
เหตุการณ์ในการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ (Y 1)
ถ้า Exp (B) < 1 แสดงว่า เมื่อตัวแปรทานายมีค่าเพิ่มขึ้น จะช่วยลดโอกาสของการเกิด
เหตุการณ์ในการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ (Y 0)
เมื่อพิจารณาพบว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่มี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95 % (α = 0.05) มี ทั้ ง หมด 1 ตั ว แปรได้ แ ก่ ตั ว แปร
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ(ออนไลน์) มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก ค่า Exp (B) > 1 แสดงว่าตัวแปรนี้ช่วย
เพิ่มโอกาสของการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ดังต่อไปนี้ จึงสรุปได้ว่า
1. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสื่อออนไลน์ ส่งผลต่อการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่เปิดรับสื่อออนไลน์ มีโอกาสที่จะตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่มากขึ้น 1.663 เท่า
2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประเภทออฟไลน์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบ
ส่งถึงที่
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ตารางที่ 25 สรุปผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติคสาหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการอาหารแบบส่งถึงที่
ตัวแปร
B
S.E
Wald
df
Sig Exp (B)
อายุน้อยกว่า 20 ปี
25.851
9
0.02
อายุระหว่าง 20 – 24 ปี
-2.016
.480
17.630
1
.000
.133
อายุระหว่าง 25 – 29 ปี
-1.509
.752
4.029
1
.045
.221
ระดับมัธยมศึกษา
14.799
2
.001
ระดับปริญญาตรี
1.344
.373
13.0404
1
.000 3.845
รายได้น้อยกว่า 10,000
14.827
5
.011
บาท
รายได้ 15,000 – 19,999
1.605
.509
9.920
1
.002 4.976
บาท
รายได้ 25,000 – 29,999
1.274
.613
4.319
1
.038 3.575
บาท
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
1.696
.609
7.754
1
.005 5.450
สื่อออนไลน์
.509
.158
10.313
1
.001 1.663
Hosmer and Lemeshow Test for Goodness of Fit
Chi Square: 10.601
df = 8
Significance: 0.225
ตารางที่ 26 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
ยอมรับบางส่วน
บริการอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ปฏิเสธ
อาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี
สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ยอมรับบางส่วน
อาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี
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จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านทั้ ง หมด สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (อายุ ระดับการศึกษา รายได้) และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ (ออนไลน์) ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี ดังภาพที่ 4

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
(อายุ ระดับการศึกษา รายได้)

ส่วนประสมทางการตลาด

การตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
(ออนไลน์)

หมายเหตุ:

ภาพที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน

หมายถึง ส่งผล
หมายถึง ไม่ส่งผล
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภค
จังหวัดชลบุรีเมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลทั้งหมดแล้ว จึงได้แบ่งการนาเสนอในบทนี้
ออกเป็น 3 ส่วน คือ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 425 คน พบว่ามีผู้ที่ใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่จานวน 201 คิด
เป็นร้อยละ 47.30 และผู้ที่ไม่ใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่จานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70 โดย
รายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีดังนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจานวน 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.70 เป็นเพศหญิงจานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 มีอายุระหว่าง 20-24 ปีจานวน 29
คน คิดเป็นร้อยละ 14.40 มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70
มีอาชีพพนักงานบริษัทจานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 28.90 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้น
ไปจานวน 50 คน คิดเป็ น ร้อยละ 24.90 อาศัยอยู่ครอบครัว/ ญาติพี่ น้องจานวน 64 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 31.80 อาศัยอยู่บ้านเดี่ยวจานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 125 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.80 เป็นเพศชายจานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 44.20 มีอายุระหว่าง 20-24 ปีจานวน
129 คน คิดเป็นร้อยละ 57.60 มีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ
59.40 มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษาจานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 65.20 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย
กว่า 10,000 บาทจานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 อาศัยอยู่กับครอบครัว/ ญาติพี่น้องจานวน
70 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20 อาศัยอยู่ อพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดมิเนียมจานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ
43.80
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ ส่วนใหญ่มักใช้บริการในวัน
จันทร์ – วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 40.80 ในช่วงเวลา 16.01 – 19.00 น. คิดเป็นร้อยละ 53.70 ความถี่
ในการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 38.80 จานวนเงินใน
การใช้ บ ริ การอาหารแบบส่ งถึงที่ แต่ล ะครั้งโดยประมาณ 100 – 200 บาท คิดเป็น ร้อยละ 32.80
ประเภทร้านอาหารที่ใช้บ ริการแบบส่งถึงที่ส่วนใหญ่ เลือกใช้บริการคือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ ห รือ
ร้านอาหารขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขา คิดเป็นร้อยละ 50.20 ในส่วนรูปแบบการรับประทานอาหาร
พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ ทาอาหารรับประทานเองที่บ้าน 10% รับประทานอาหารนอกบ้าน 20% ซื้อ
หรือสั่งอาหารเข้ามารับประทานที่บ้าน 0% และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
คิดเป็นร้อยละ 52.70 สาเหตุส่วนใหญ่ที่ไม่ใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ คืออาหารหาซื้อง่าย คิดเป็น
ร้อยละ 32.70 รองลงมาได้แก่ อาหารแบบบริก ารส่ งถึงที่ ราคาแพงกว่าอาหารถุง คิดเป็น ร้อยละ
19.10 และมีคนทาให้รับประทานอยู่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 18.10
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ข องกลุ่ม
ตัวอย่างโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 จัดอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความสดสะอาดของอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.30 จั ดอยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด วัตถุดิ บที่ ใช้ มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.05 จัดอยู่ในระดั บมาก และความ
หลากหลายของรายการอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 จัดอยู่ในระดับมาก
ราคา
ผลการวิจั ยพบว่า ปั จ จัยด้านราคาที่ส่งผลต่อการใช้บริการอาหารแบบส่ งถึงที่ของกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 จัดอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนประสม
ทางการตลาดด้านราคาที่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความเหมาะสมของราคาอาหารเมื่อเทียบกับ
รสชาติอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 จัดอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมของราคาอาหารเมื่อเทียบ
กับคุณภาพอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 จัดอยู่ในระดับมาก และความเหมาะสมของราคาอาหาร
เมื่อเทียบกับปริมาณอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 จัดอยู่ในระดับมาก
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ช่องทางการจัดจาหน่าย
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่ส่งผลต่อการใช้บริการอาหารแบบส่ง
ถึงที่ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 จัดอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยที่ส่งผล
ต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีความสะดวก
ในการสั่งซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด ส่งอาหารตรงเวลา และชาระเงินได้ง่าย
มีค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.28 จั ดอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด และตรวจสอบความคื บ หน้ าของการสั่ งซื้ อได้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 จัดอยู่ในระดับมาก
การส่งเสริมการขาย
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อการใช้บริการอาหารแบบส่งถึง
ที่ข องกลุ่ มตั ว อย่ างโดยรวมเฉลี่ ย เท่ากับ 3.79 จัด อยู่ในระดั บมาก เมื่ อจาแนกรายข้อพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายที่สูงสุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ มารยาทของพนักงานในการให้บริการส่งอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 จัดอยู่ในระดับมาก
บุคลิกภาพของพนักงานในการให้บริการส่ งอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 จัดอยู่ในระดับมาก และ
พนักงานส่งอาหารมีอัธยาศัยดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 จัดอยู่ในระดับมาก
สรุปผลการวิจัยด้วยสถิติเชิงอนุมาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่ง
ถึงทีข่ องผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี
ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ การศึกษา รายได้) ส่ง ผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่อย่างมีนัยสาคัญ
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี
ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดไม่ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบ
ส่งถึงที่
สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี
ผลการวิจั ยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่ อ (ออนไลน์) ส่ ง ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริการ
อาหารแบบส่งถึงที่อย่างมีนัยสาคัญ

อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
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จากผลการวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภคจังหวัด
ชลบุรี” สามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-24 ปี มี
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
อาศัยอยู่กับครอบครัว/ ญาติพี่น้อง โดยอาศัยอยู่บ้านเดี่ยว มีการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ในวันวัน
จันทร์ – วันศุกร์ ในช่วงเวลา 16.01 – 19.00 น. มีความถี่ในการใช้บริการน้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
โดยจานวนเงินที่ใช้บริการแต่ละครั้งประมาณ 100 – 200 บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะรับประทาน
อาหารนอกบ้ านมากที่สุด รองลงมาทาอาหารรับประทานเองที่บ้าน และซื้อหรือสั่ งอาหารเข้ามา
รับประทานที่บ้านน้อยที่สุด โดยเลือกใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์หรือร้านอาหารขนาดใหญ่ที่มี
หลายสาขา ซึ่งแตกต่างกับ ธนรัตน์ ศรีสาอาง (2559) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี มีการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ในช่วง
เวลา 11.01 – 13.00 น.
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 20-24 ปี มีวุฒิการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษา มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท อาศัย
อยู่กับครอบครัว/ ญาติพี่น้อง อาศัยอยู่อพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดมิเนียม สาเหตุที่ ไม่ใช้บริการเพราะ
เห็นว่าสามารถหาซื้ออาหารได้ง่าย
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ของกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนรัตน์ ศรีสาอาง (2559) ที่พบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ คือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องคุณภาพของ
อาหาร
ราคา
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านราคาที่ส่งผลต่อการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่กลุ่มตัวอย่าง
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kwong (2017) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่เกี่ยงเรื่องราคา
ที่สูงกว่าราคาอาหารปกติ แต่อาหารนั้นต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาที่จ่าย
ช่องทางการจัดจาหน่าย
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่ส่งผลต่อกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนรัตน์ ศรีสาอาง (2559) ที่พบว่า ความสะดวกในการชาระเงิน
เป็นปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่ส่งต่อการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่มากสุด
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การส่งเสริมการขาย
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมศรี มาโนชนฤมล (2546) ที่พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย
โดยจากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
และด้านราคามากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ นาคสะอิ้งศาสน์ (2550) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญกับด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และธนรัตน์ ศรีสาอาง (2559) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญกับด้านราคามากที่สุด
อภิปรายผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กับการตัดสินใจใช้บริการอาหาร
แบบส่งถึงที่
ผลการวิจัยแสดงว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหาร
แบบส่งถึงที่มี 3 ด้าน ได้แก่
ด้านอายุ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจนถึง 29 ปีมีโอกาสใช้บริการอาหารแบบ
ส่งถึงที่โดยโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างอายุน้อยกว่า 20 ปี จะใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่มีมากกว่าโอกาสที่
กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 20 – 24 ปี และ 25 – 29 ปี จะใช้บริการแสดงให้เห็นว่าโอกาสที่ผู้บริโภคที่
มีอายุมากจะตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่มีน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีอายุน้อย สาเหตุที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจากผู้ที่มีอายุเพิ่มขึ้นมักจะให้ความสาคัญกับคุณภาพในการซื้อสินค้า จึงอาจพอใจกับการ
ทาอาหารรับประทานเองหรือรับประทานอาหารที่ร้านอาหารมากกว่าการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
ที่ผู้บริโภคอาจไม่แน่ใจในคุณภาพของอาหาร เนื่องจากไม่ได้เลือกสินค้าจากการได้สัมผัสหรือมองเห็น
ด้วยตนเอง ดังที่ Kassim, et al. (2014) อธิบายว่า ผู้บริโภคที่มีอายุเพิ่มขึ้นจะคานึงถึงคุณภาพและ
คุณประโยชน์ของอาหารมากกว่าเมื่อเทียบกับ ผู้บริโภคที่อายุน้อย ซึ่งอายุที่แตกต่างกันนี้เองจึงส่งผล
ต่อพฤติกรรมในการใช้บ ริการที่ต่างกัน ผลการวิจัยดังกล่ าวสอดคล้องกับ ตรีทิพ บุญ แย้ม (2552)
ปริณดา เริงศักดิ์ (2556) และพรทวี เถื่อนคาแสน (2559) ที่พบว่า อายุที่มีความแตกต่างกันจะส่งผล
ทาให้แต่ละบุคคลมีความคิด ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการใช้บริการที่แตกต่างกัน
โดยผู้บริโภคที่มีอายุเพิ่มขึ้นจะมีทัศนคติในการเลือกรับประทานอาหารต่างจากผู้บริโภคที่อายุยังน้อย
ที่เลือกรับประทานอาหารได้ง่ายและรวดเร็วกว่า
ด้านการศึกษา เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ ผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับ Dettmann and Dimitri (2010) และ Kassim et al. (2014) ที่พบว่าการศึกษามีอิทธิ
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยผู้บริโภคที่มีการศึกษาจะมีรายได้ที่สูงทาให้มีโอกาสซื้ อสินค้ามากขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับ ผู้มีการศึกษาที่ต่ากว่า กลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับปริญ ญาตรี จึงมีโอกาสใช้
บริการอาหารแบบส่งถึงที่มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
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ด้านรายได้ เป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ ผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sudhakar and Rani (2013) ที่พบว่ารายได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 15,000 – 19,999 บาท มีโอกาสที่จะใช้บริการอาหาร
แบบส่งถึงที่มากกว่าเกือบ 5 เท่า เมื่อเปรียบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท ขณะที่
กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ มี ร ายได้ 25,000 – 29,999 บาท และรายได้ 30,000 บาทขึ้ น ไป มี โอกาสที่ จ ะใช้
บริการอาหารแบบส่งถึงที่ มากกว่า 3 เท่า และ 5 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายน้อย
กว่า 10,000 บาท ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ค่อนข้างสูงจะมีโอกาสที่จะใช้บริการ
อาหารแบบส่งถึงที่มากกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ากว่า เหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการใช้บริการอาหาร
แบบบริการส่งถึงที่มักมีข้อจากัดที่ทาให้ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเช่น ค่าจัดส่ง (ค่าบริการขั้น
ต่าอยู่ที่ 40 บาทต่อครั้ง) ยอดสั่งซื้ออาหารขั้นต่า (ประมาณ 100 บาทต่อครั้ง) เป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายใน
การใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่แต่ละครั้งค่อนข้างสูง เหมือนดังที่ Kotler (2003) ได้กล่าวว่าความ
ต้องการสินค้าของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ หรือสรุปได้ว่าปัจจัยด้านราคามีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการนั่นเอง (เฉลิมศรี มาโนชนฤมล, 2546) ฉะนั้นผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยอาจจะ
เลือกรับ ประทานอาหารที่ร้านอาหารหรือซื้อกลับ บ้านแทนที่ จะใช้ บริการอาหารแบบส่ งถึงที่เพื่ อ
หลีกเลี่ยงการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่ง
ถึงที่
ผลการวิจัยแสดงว่า ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
อาหารแบบส่งถึงที่
ผลการวิจัยที่พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึง
ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรัฏฐ์ เพ่งเจริญธรรม (2554) ที่พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ผลการวิจัยที่พบว่าปัจจัยด้านราคา ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่นั้น
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ กนกรัตน์ พิชญานุพงศ์ (2548) ที่พบว่าปัจจัยด้านราคาไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ผลการวิจัยที่พบว่าปัจจัย ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
อาหารแบบส่งถึงที่นั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชพล สุทธิชัยโชติ (2552) ที่พบว่าปัจจัยทางด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ผลการวิจัยที่พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหาร
แบบส่งถึงที่นั้น สอดคล้องกับ งานวิจัยของ Hossain and Adelaja (2000) ที่พบว่าปัจจัย ด้านการ
ส่งเสริมการขายไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภค
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สาเหตุที่ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในวัยทางานจึงมี
ข้อจากัดด้านเวลาส่งผลให้ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการรับประทานอาหารมากกว่าจะคานึงถึง
ปัจจัยด้านอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแม้ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและ
ช่องทางการจัดจาหน่ายจะไม่ส่งผลโดยตรงกับการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ แต่ปัจจัย
ดังกล่าวก็เป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อกับการตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่ง
ถึงที่
ผลการวิจัยแสดงว่า ผู้บริโภคที่เปิดรับสื่อออนไลน์มีโอกาสตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่ง
ถึงที่
ปัจจุบันสื่อออนไลน์เป็นช่องทางที่ร้านอาหารนิยมใช้ ดังนั้นโอกาสที่ผู้บริโภคที่เปิดรับสื่อ
ออนไลน์จะถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการใช้บริการจึงมีมาก ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง
กับวรพรรณ เรืองโชติช่วง (2559) ที่พบว่าการเปิดรับสื่อออนไลน์ เช่น อินสตราแกรมส่งผลต่อการซื้อ
อาหารคลีนของผู้บริโภคและสถาพร สิงหะ (2556) ที่พบว่า สื่อออนไลน์ทาให้ผู้บริโภคสนใจและเกิด
การตัดสินใจใช้บริการได้ง่ายขึ้น สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่สามารถใช้สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์จึงทาให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจและความต้องการซื้อได้ และ
สื่อออนไลน์ยังเป็นสื่อที่ผู้บริโภคเปิดรับมากที่สุดเนื่องจากมีความทันสมัย น่าสนใจและง่ายต่อการ
เปิดรับ (Kaltcheva, Rohm, & Milne, 2013)

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ร้านอาหารที่ให้บริการแบบส่งถึงที่อาจพิจารณากลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 18 – 29 ปี
หรือผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวมีโอกาสตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ โดยอาจให้ความสาคัญกับกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีอายุ 25- 29 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
2. ร้านอาหารที่ให้บริการแบบส่งถึงที่ควรให้ความสาคัญกับการใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสาร
กับกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าผู้บ ริโภคที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์มีโอกาสที่
จะตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ โดยประเภทของสื่อออนไลน์ที่ใช้และเนื้อหาที่จะสื่อสารผ่าน
สื่อนั้นๆ ควรมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ
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3. แม้ ว่ าปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยจะไม่ ส่ งผลโดยตรงต่ อ การ
ตัดสินใจใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ แต่ผู้ประกอบการร้านอาหารไม่ควรมองข้ามความสาคัญของ
ปัจจัยดังกล่าว เนื่องจากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอย่างมากด้านความสดและ
สะอาดของอาหาร ความสะดวกในการสั่ งซื้ อ และการช าระเงิน รวมถึ งการส่ งอาหารที่ ต รงเวลา
ผู้ประกอบการร้านอาหารจึงควรให้บริการอาหารที่สดสะอาด มีช่องทางการสั่งซื้อและชาระเงินที่
สะดวกและมีการส่งอาหารที่ตรงเวลา โดยอาจใช้ประเด็นดังกล่ าวเป็นประเด็นหลั กในการสื่อสาร
การตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วย
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
1. งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาจังหวัด
อื่นๆ ที่มีการทาธุรกิจอาหารแบบบริการส่งถึงที่ เช่น หาดใหญ่ เชียงใหม่ เพื่อให้ทราบข้อมูลและความ
คิดเห็นที่หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. งานวิ จั ย ครั้ งนี้ ศึ ก ษาเฉพาะตั ว แปรลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ส่ ว นประสมทาง
การตลาด และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการ
ใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภค เช่น กลุ่มอ้างอิง (พ่อแม่ เพื่อน แฟน) ลักษณะทางจิตวิทยา
(ค่านิยม สังคม ความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณี) รูปแบบการดาเนินชีวิต เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้าน
ต่างๆ ทีอ่ าจส่งผลต่อการใช้บริการอาหารแบบส่งถึงที่
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