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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจัยด้าน การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต ด้านกิจวัตร ด้านความสนใจ ด้านความ
คิดเห็น ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ สถานที่ศึกษาที่ผูวิ้จัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ ย่านรัชดา 
และย่านปทุมวัน ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฏาคม 2560 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการถดถอยเชิง
พหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศหญิง ที่มอีายุระหว่าง 21 – 25 ปี 
สถานภาพ โสด มีรายได้เฉลีย่ต่อเดือนที่ 15,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีระดับการศึกษา คือ ปริญญาตรี ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเด่ียว ส่วนใหญม่ีจาํนวนสมาชิกใน
ครอบครัว 1 - 3 คน ส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการที่ PIZZA มากที่สุด ส่วนใหญ่เลือกใช้ช่องทาง 
FACEBOOK มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเดลิเวอร่ีอาหาร 100 – 500 บาท มีความถ่ีในการใช้บริการ
เดลิเวอร่ีอาหาร 1 – 5 ครั้งต่อเดือน รวบรวมข้อมูลและทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาและการ
ทดสอบความน่าเช่ือถือด้วยวิธีจากค่าสัมประ สิทธ์ิครอนแบ็ค อัลฟ่ากับกลุ่มตัวอย่าง 30 คนได้ระดับ
ความเช่ือมั่น 0.864 ได้แจกจริงจํานวน 400 คน ได้ระดับความเช่ือมั่น 0.880 ปัจจัยการทําการตลาด
ตามรูปแบบการดําเนินชีวิต เท่ากับ 0.533 ปัจจัยด้านกิจวัตร เท่ากับ 0.078 ปัจจัยด้านความสนใจ 
เท่ากับ 0.199 ปัจจัยด้านความคิดเห็น เท่ากับ 0.396 ผู้ประกอบการธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารต้องมีความ
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สามารถตอบโจทย์กับผู้บริโภค 
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ABSTRACT 
 

The purpose of research is to study the influent factors of lifestyle toward 
using delivery services in Bangkok area such as daily life, interesting, opinion.  
By distributing questionnaires for collecting data from respondents in Retched and 
Panhuman area on 1-31 June 2017 and analyze by using Multiple Regression 
The result show that most of respondents are female, age 21-25 years old, single, 
bachelor degree, income 15,001-25,000 baht, employee, live in single house, family 
members 1-3 people. Most of them often to use pizza delivery by ordering via 
Facebook, spend money around 100-500 baht, order 1-5 times per month.  
We use Cranach’s Alpha Coefficient for collecting and testing data with focus group 
30 people to 0.864, 400 people to 0.880, lifestyle equal to 0.533, daily life equal to 
0.078, interesting equal to 0.199, opinion 0.396. 

Delivery service providers have to give speed, comfortable and safe to 
customers for example, provide services 24 hrs., cover all area in Thailand, can 
collect money from receivers in order to answer the customer’s wants.  

 
Keywords : Lifestyle Marketing, purchasing decision, delivery food 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1. ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ณ ปัจจุบันน้ีผูค้นที่อาศัยหรือทํางานอยู่ในเมือง มักพบปัญหาต่างๆมากมาย ต้ังแต่เร่ิมออก
จากบ้านก็จะเจอปัญหารถติด จราจรหนาแน่น สภาพอากาศต่างๆของประเทศ ช่วงเวลาที่เร่งรีบ เวลา
ต่างๆจะหมดไปกับที่ทํางานอยู่บริษัท การแย่งชิงกัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าโดยสารที่แพงขึ้น
จะมีความวุ่นวายต่างๆในสังคม จึงทําใหผู้้คนในเมืองเกิดความเบ่ือหน่ายที่จะออกไปจับจ่ายใช้สอย
นอกบ้านและเลือกที่จะอยู่บ้าน มากกว่าออกไปห้างร้านค้าต่างๆรักความสะดวกสบายมากข้ึน (ช้ีช่อง
รวย, 2558)  จึงทําให้พฤติกรรมประชากรมีความเปลี่ยนแปลงไปและด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีและ
โซเชียลมีเดียต่างๆได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงกับการดํารงชีวิตของผู้บริโภค 
จากสถิติจะเห็นได้ว่าประชากรคนไทยมีการใช้โซเชียลมีเดียในไทยจะเห็นได้ว่าการเติบโตของโซเชียล
มีเดียในไทยFacebook มีจํานวนผู้ใช้งาน 41 ล้านยูสเซอร์ Twitter มีจํานวนผู้ใช้งาน 5.3 ล้านยูส
เซอร์ Instagram มีจํานวนผู้ใช้งาน 7.8 ล้านยูสเซอร ์และ Line มีจํานวนผู้ใช้งาน 33 ล้านยูสเซอร ์
ข้อมูลเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าโซเชียลมีเดียมบีทบาทและสามารถเข้าถึงกับผู้บริโภคได้ดีและสามารถ
รับรู้ไลฟ์สไตลข์องผู้บริโภคได้ด้วย ดังน้ันเจ้าของธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารจึงนําปัจจัยต่างๆของผู้บริโภค
เข้ามาปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สามารถตอบโจทย์ตามกลุ่มเป้าหมายได้ถูกตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคด้วยและยังทําให้คาดการณ์ต่างๆของการดําเนินธุรกิจได้ด้วย (Positioning, 2559) โซเชียล
มีเดียจึงเป็นส่วนสําคัญอย่างมากของธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้าน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ช่วย
จัดหาสินค้าและบริการที่ตามความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพโดยเพราะกลุ่ม
อาหาร ได้รับความนิยมอย่างมากและเติบโตอย่างเห็นได้ชัด สามารถเติบโตในตลาดได้ถึง 8,000 – 
10,000 ล้านบาท กลุ่มดอกไม้และบริการในด้านต่างๆส่งถึงบ้านก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน มีการ
เติบโตในตลาดได้ถึง 1,000 - 4,000 ล้านบาท และยังเพ่ิมขึ้นและเติบโต 15% - 30% ทุกปี  
(ช้ีช่องรวย, 2558)  (Thaismescenter, 2559) สําหรับธุรกิจตัวอย่างเช่น ธุรกิจ Foodpanda, 
Lineman, Lalamove, Grabbike,Ubereats, Zabdelivery เป็นต้นได้นํากลยุทธ์หลักของธุรกิจน้ี
คือ การร่วมมอืและสร้างพันธมิตรกับเจ้าของธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย มอบประสบการณ์และ
ความรู้สึกที่ดีในการสั่งอาหารออนไลน์ที่ดีให้กับผู้บริโภค ถึงทําให้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหาร ร้านค้าและ
ตลาดออนไลน์สามารถเพ่ิมยอดขายให้กับร้านอาหารสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัย เพราะ
ฉะน้ันไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป จึงทําให้มกีารใช้เทคโนโลย่ีสามารถเข้าถึงลูกค้าได้
อย่างแท้จริงและการรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่การเล่นอิน เตอร์เน็ตจึงทําให้มียอดสั่งผ่านทาง
แอพพลิเคช่ันถึง 50% มีการเติบโตและประสบณ์ความสําเร็จในระยะเพียงเวลา 2 ปี 



2 
 

(ไทยรัฐออนไลน์, 2557) ปัญหาของงานวิจัยในครั้งน้ีคือ อิทธิพลการทําการตลาดตามรูปแบบ
การดําเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึง
บ้าน ในเขตกรุงเทพมหานครจากงานวิจัยในอดียที่เก่ียวข้องกับการทําการตลาดตามรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) กรณีของอิทธิพลของการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าระดับชุมชน(Community Mall) ในเขตกรุงเทพมหานคร  
(ณัฐรฐั พรหมคํา, 2558) พบว่าในภาพรวมการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการศูนย์การค้าระดับชุมชนหรืองานวิจัยที่เก่ียวกับการตัดสินใจซื้อเรือ่งปัจจัยด้าน
รูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ TOYOTA ของผู้ขับข่ีในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล การศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูลและพฤติกรรมในการซื้อสินค้าหรือ
บริการของผู้บริโภคท่ีใสใ่จสุขภาพ (ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล และพัชนี เชยจรรยา, 2557) พบว่ากลุ่ม
รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ยกเว้นกลุ่มตามกระแสสังคมและการศึกษา
รูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองสําอางของผู้บริโภคมีผลต่อความต้องการใช้
เคร่ืองสําอางของผู้ชายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (ธวัชชัย สุขสมโภชน์, 2556) ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีระดับความสําคัญต่อรูปแบบการดําเนินชีวิตด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อความต้องการของผู้บริโภคในระดับ
ปานกลางโดยด้านความคุ้มค่ามีระดับความต้องการใช้มากท่ีสุดนอกจากน้ันยังมีงานวิจัยเก่ียวกับการ
บริโภคอาหารของ ยงยุทธ จันทะบุตร (2557) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขนมจีนของผู้บริโภคใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตเป็นหนึ่งในตัวแปรอิสระ 
ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการดําเนินชีวิตด้านการรับประทานอาหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการ
บริโภคขนมจีน จากงานวิจัยในอดีตที่กล่าวมาแม้ว่าจะเป็นงานวิจัยที่ศึกษาเรื่อง การทําการตลาดตาม
รูปแบบการดําเนินชีวิต แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาอิทธิพลการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้เดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้าน จึงเป็นช่องว่างที่ผู้วิจัยจะต้องศึกษา
แนวทางการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตเพ่ือธุรกิจประเภทน้ี 
 
1.2 วัตถุประสงคข์องการศกึษา 
 การศึกษาในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ีคือ 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อกลยุทธ์การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนิน 
ชีวิต (Lifestyle Marketing) ของธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้าน ในเขต 
กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนิน (Lifestyle  
Marketing) ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.3 ประโยชนท์ี่ใช้ในการศึกษา 
 ผลจากการศึกษามีประโยชน์ต่อฝ่ายที่เก่ียวข้องดังน้ี คือ 

1. เพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจเดลิเวอร่ีได้ทราบถึงไลฟ์สไตล์ การแสดงความคิดเห็น ของ 
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 

2. เพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจเดลิเวอร่ีหรือผู้ประกอบการธุรกิจอ่ืนๆสามารถนําผลวิจัยครั้งน้ีมา 
แก้ไขปรับปรุงธุรกิจให้มีความพัฒนาในการดําเนินธุรกิจกลยุทธ์ต่างๆและขยายตลาดเพ่ือให้ธุรกิจได้
เติบโตและประสบความสําเร็จมากข้ึน 

3. เพ่ือให้นักวิจัย,นักวิชาการ,นักศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจงานวิจัยช้ินน้ีได้นําผลวิจัยน้ีเป็น 
แนวทางในการทําวิจัยหรือนําไปศึกษาต่อในอนาคตได้ 
 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
จากการศึกษา การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจ 

เดลิเวอร่ีแบบบริการถึงบ้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับตัวแปรของการศึกษาซึ่งผู้วิจัยได้ทําการสืบค้น จากเอกสาร

ทางวิชาการและงานวิจัยจากแหล่งต่างๆ โดยแบ่งเน้ือหาของบทน้ีเป็น 4 ส่วนคือ 
           2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตัวแปรเรื่อง การตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอรี่อาหารแบบบริการ
ถึงบ้าน 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตัวแปรเรื่อง การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต 
(Lifestyle Marketing)  

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกิจวัตร (Activities) 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความสนใจ (Interests) 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเห็น (Opinions) 

           2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้องประกอบด้วยงานวิจัยที่เก่ียวกับเร่ือง การทําการตลาดตามรูปแบบ
การดําเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีแบบบริการถึงบ้าน 

2.7 สมมติฐานงานวิจัย 
2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตัวแปรเร่ืองการตัดสนิใจใช้ธุรกิจเดลเิวอรี่อาหารแบบ 
บริการถึงบา้น 
 ธนพร แตงขาว (2541) กล่าวว่าการตัดสินใจใช้ หมายถึง ทางเลือกที่ประกอบด้วยทางเลือก 
หลายทาง ต้องใช้เหตุผลในการพิจารณาและมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าการตัดสินใจนั้นทําเพ่ือสิ่งใด 
 ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงค์ (2540) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการ
ทางเลือกปฏิบัติจากทางเลือกต่างๆ จึงทําให้ถึงจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการโดยใช้หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาและตัดสินใจ 
 ซิฟแมนปและคานุค (Schiffman & kanuk, 1994) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจใช้ เป็น 
ขั้นตอนหน่ึงต่อการเลือกใช้สินค้าของผู้บริโภคโดยมีสองทางเลือกขึ้นไป ซึ่งผู้บริโภคจะมีพฤติกรรม 
ในการพิจารณาที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจทั้งด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค และด้านจิตใจในการใช้น้ัน
เป็นกิจกรรมด้านกายภาพและด้านจิตใจที่เกิดขึ้นในระยะหน่ึง กิจกรรมน้ีจะก่อให้เกิดการซื้อตาม
บุคคลอ่ืนๆ 
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ฮอว์กินส์ และมาเธอร์เบิร์กส (Hawkins & Mothersbaugh, 2013) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจ
ใช้เป็นขั้นตอนการท่ีผู้บริโภคจะต้องทําการสืบค้นข้อมูลและประเมินรายละเอียดท่ีเก่ียวกับสินค้าหรือ 
ใช้บริการน้ันอย่างรอบคอบเพ่ือตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

ดังน้ันจากแนวคิดเรื่อง การตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้าน หมายถึง การ
เลือกและเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการของผู้บริโภคโดยใช้เหตุผลองค์ประกอบต่างๆก่อนจะตัดสินใจใช้
บริการที่ตนเองต้องการ 
 
2.2 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับตัวแปรเร่ือง รูปแบบการดําเนนิชีวิตของผู้บริโภค 

สรินยา สงค์ประเสริฐ (2554) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ไว้ว่า 
เป็นโครงสร้างโดยรวมของการใช้ชีวิต การใช้เวลา และการใช้จ่ายเงินของคน ทั้งน้ีรูปแบบการดําเนิน 
ชีวิตจะเป็นตัวสะท้อนถึงความสนใจ และความคิดเห็นของบุคคลได้เป็นอย่างดี และนอกจากน้ัน 
ยังสะท้อนถึงค่านิยมของคน ที่เกิดรอบๆตัวบุคคลรูปแบบการดําเนินชีวิตยังเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็วไปตามสภาพแวดล้อมและทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปดังน้ัน จึงต้องศึกษาและติดตาม 
สถานการณ์ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพ่ือที่จะสามารถเข้าใจและรู้เท่าทนั สรินยา สงค์ประเสริซ 
(2554) ได้ให้ความเห็นว่าลักษณะของรูปแบบการดําเนินชีวิตสามารถนํามาใช้ ประโยชน์การตลาด
และโฆษณาได้ดังน้ี  1 เป็นข้อมูลประกอบในการแบ่งส่วนตลาด 2 ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
กําหนดตําแหน่งตราสินค้า 3 นําเป็นข้อมูลในการพัฒนาและวางแผนสื่อ 4 เป็นข้อมูลในการหา
กลุ่มเป้าหมายใหม่ให้กับสินคา้หรืองานโฆษณา 

Wikipedia (2016) ให้ความหมายคําว่า รูปแบบการดําเนินชีวิตไว้ว่า รูปแบบการดําเนินชีวิต
มักจะสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ วิถีชีวิต ค่านิยม หรือมมุมองเกี่ยวกับโลกของแต่ละบุคคล 
ดังน้ันรูปแบบการดําเนินชีวิตจึงเป็นวิธีการแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองและเพ่ือสร้างสัญลักษณ์
ทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ส่วนบุคคลไม่ใช่ว่าในทุกแง่มุมของการดําเนินชีวิตจะเป็นไป
โดยความ สมัครใจเท่าน้ันแต่ระบบทางสังคมและระบบทางเทคนิคโดยรอบ ยังจํากัดการเลือกวิถีชีวิต
ที่มีให้กับบุคคลและสญัลักษณ์ที่บุคคลน้ันเพ่ือที่จะสามารถที่จะแสดงออกให้กับผู้อ่ืนและตนเอง  
ดังน้ัน จากแนวคิดเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต (lifestyle) ไว้ว่าเป็นทัศนคติ พฤติกรรม หรือลักษณะ
ที่เก่ียวข้องกับเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่ม ทั้งน้ี โดยส่วนใหญ่แล้วบุคคลจะเลือกรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตหรือกิจกรรมต่างๆท่ีทําในชีวิตประจําวันที่เหมาะสม และเป็นไปในทิศทางที่ตนเองชอบ  
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับกิจวัตร (Activities) 
รูปแบบการดําเนินชีวิตประเมินได้โดยการใช้จิตวิทยาทางสังคม (Psychographics) ด้วย

เคร่ืองมือที่เรียกว่า AIO ประกอบด้วย (ทวีพร ฤทธิญาติ, ม.ป.ป) 
A (Activities) กิจวัตรหรือกิจกรรม เป็นส่วนที่กําหนดรูปแบบการดําเนินชีวิตว่า ผู้บริโภคใช้

เวลาในการทําอะไร งานอดิเรกเป็นแบบใด มีความชอบแบบใด ใช้เวลาในการทําสิ่งใด ออกจากบ้าน
หรืออยู่บ้านมากน้อยเพียงใด เช่น การใช้เวลากับการสันทนาการหรือกีฬา การช๊อปป้ิง การจัดสวน 
การพบปะเพ่ือน ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น โดยพิจารณาว่ากิจกรรมต่างๆมีจุดประสงค์และมี
คุณค่าอย่างไร กมลวรรณ วนิชพันธ์ุ (2556)  

I (Interests) ความสนใจ คอื ความสนใจในเรื่องราว วัตถุ หรือเหตุการณ์ต่างๆ โดยมีระดับ
ความรู้สึกชอบหรืออยากรับรู้ที่สุดเกิดขึ้นเมือ่มีความต้ังใจเป็นพิเศษต่อสิ่งๆน้ัน 

O (Opinions) ความคิดเห็น แสดงออกเป็นลักษณะคําพูดหรือการเขียน ต่อบุคคล สถานที่ 
สิ่งของ ที่บุคคลใช้ในการตอบคําถาม เพ่ือการอธิบาย ประเมินค่า และคาดคะเน เช่น ความคิดเห็น
ด้านราคาที่เหมาะสมของสินค้าและการบรกิาร ความคิดเห็นทางด้านคุณภาพฯลฯ 
 
ตารางที่ 2.1 :  ตัวอย่างของกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็นและสถิติประชากร  
 

กิจกรรม 
(Activity) 

ความสนใจ 
(Interest) 

ความคิดเหน็ 
(Opinions) 

สถิติประชากร 

งาน ครอบครัว ตัวเอง อายุ 
งานอดิเรก บ้าน สังคม การศึกษา 

กิจกรรมทางสงัคม งาน การเมือง รายได้ 
การพักผ่อน ชุมชน ธุรกิจ อาชีพ 

บันเทิง สันทนาการ เศรษฐกิจ ขนาดของครอบครัว 
สมาชิกสโมสร แฟช่ัน การศึกษา ที่อยู่อาศัย 

กิจกรรมในชุมชน อาหาร สินค้าและบริการ ภูมิประเทศ 
การเลือกซื้อสนิค้า สื่อต่างๆ อนาคต ขนาดเมือง 

กีฬา การประสบความสําเร็จ วัฒนธรรม ช่วงของชีวิต 
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อ้างถึงใน ธวัชชัย สุขสมโภชน์ (2556) 
ดังน้ัน จากแนวคิดเรื่อง กิจวัตร หมายถึง การดําเนินชีวิตแต่ละวันของผู้บริโภคน้ัน ขึ้นอยู่กับ

แต่ละพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกัน อยู่ที่ความชอบและความต้องการของ
ผู้บริโภคแต่ละบุคคลเอง 
 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับความสนใจ (Interests) 

เป็นองค์ประกอบหน่ึงของแรงจูงใจผู้อ่านที่มีความสนใจในการอ่านสูงจะมีความรู้สึกของการ
มีส่วนร่วมได้รับการกระตุ้นและรู้สึกสนุกกับการอ่านและมแีนวโน้มที่จะได้รับความรู้ในเรื่องที่ตนเอง
สนใจน้ัน (Reninger, 2000 cited in Guthrie  et al., 2007) Bergin (1999 cited in Ainley, 
Hillman and Hidi, 2002) กล่าวว่าความสนใจ (interest) เป็นผลมาจากปัจจัยส่วนบุคคล 
(individual factor) และปจัจัยสถานการณ์ (situational factor) ความสนใจเป็นขัน้ตอนแรกท่ีผู้
ยอมรับสารของผู้ซึ่งก่อนที่ผู้รบัสารจะรับสารน้ันต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ การปรับ
ร่างกายและอวัยวะรับรู้ การมีสติ และจิตสาํนึกที่ปลอดโปร่งและเด่นชัด และความพร้อมที่จะ
เกิดปฏิกิริยาตอบหรือพฤติกรรมตอบโต้รอบ ๆ มากกว่าที่เราคิดว่าเราได้ยิน และสมัผสักับสิ่งต่างๆ 
รอบตัวเรามากกว่าที่เราคิดว่าเราสัมผัสได้ ฯลฯ ฉะน้ันเราต้องเลือกว่าเราจะรับรู้สิ่งใดบ้าง (โสภาวรรณ  
รัตนจิตรกร, 2556, หน้า 21-23) ความสนใจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื  1 ความสนใจหลัก(focal 
attention) คือความสนใจท่ีเราให้สิ่งหนึ่งโดยตรง 2. ความสนใจรอบนอก 
(Peripheralormarginalattention) คือ ความสนใจที่เราทํากับสิ่งหนึ่งน้อยกว่าความสนใจหลักย่ิง
สารที่มีความสนใจมาก เพียงไรโอกาสท่ีผู้รับสารจะให้ความสนใจสารน้ันก็มีมากข้ึน โดยท่ัวไปคนเรา
มักให้ความสนใจหรือถูกกระตุ้นให้เกิดความสนใจด้วยสิ่งต่อไปนี้ คือ  1.ลักษณะของตัวกระตุ้น เช่น 
ขนาด รูปร่าง สี การเคลื่อนไหว ความกระตือรือร้น 2.สารของตัวกระตุ้น เร่ืองและเหตุการณ์ที่
น่าสนใจ เช่น ใกล้ตัว ส่วนตัว แปลกใหม่ เป็นต้น 
 3.วิธีการเสนอสารของตัวกระตุ้น เช่น การใช้ช่องทางการนําเสนอหลายช่องทาง การแสดงกิริยา
ท่าทางและการใช้วัจนะภาษาต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งน้ีมีสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยเสริมหรือทําให้คนสนใจมากข้ึน 

ดังน้ัน จากแนวคิดเรื่อง ความสนใจ หมายถึง สิ่งที่มาทําให้เกิดการกระตุ้นต่อความรู้สึกต่อ
เหตุการณ์หรือช่องทางการนําเสนอ จนทําให้เกิดความสนใจ การรับรู ้และยอมเปิดรับข่าวสาร 
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2.5 แนวคิดเก่ียวกับความคดิเห็น (Opinions) 
ไมเออร์ (Maier, 1955, p. 52 อ้างถึงใน นงนุช รุจิรังสิมันต์ุกุล, 2550, หน้า 9) กล่าวว่า 

ความคิดเห็น (Opinion) เป็นการแสดงออกของทัศนคติส่วนหน่ึง และเป็นการแปลความหมายของ 
ข้อเท็จจริง (Fact) อีกส่วนหน่ึง ซึ่งความหมายขึ้นอยู่กับอิทธิพล และทศันคติของบุคคลที่มีต่อกันกับ
สิ่งน้ัน  

สุโท เจริญสุข (อ้างถึงใน นงนุช รุจิรังสิมันต์ุกุล, 2556, หน้า 11) กล่าวถึง ความคิดเห็นว่า
เป็นสภาพความรู้สึกทางจิตใจท่ีเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคลอันเป็นผลให้บุคคลมี
ความคิดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลกัษณะที่ชอบไม่ชอบ หรือเฉยๆ จากความหมายของความคิดเห็นสรุปได้
ว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกด้านความรู้สึกต่อเหตุการณ์หน่ึงการแสดงออกอาจมีผลมาจาก
อารมณ์ ความรู้สึก และสภาพแวดล้อมในขณะน้ันความคิดเห็นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลา
เปลี่ยนไปความคิดเห็นไม่สามารถบอกได้ว่าถูกต้อง หรือไม่อาจได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืน
ก็ได้ 

จําเรียง ภาวิจิตร (2526, หน้า 248-249)ได้กล่าวว่าสาธารณมติหรือมติมหาชนหมายถึง 
ทัศนะความรู้สกึและความคิดเห็นของประชากรกลุ่มต่าง ๆ เฉพาะกลุ่มเก่ียวข้องกับประเด็นความ
สนใจหรือปัญหาประเด็นโดยประเด็นหน่ึงช่ัวระยะเวลาหน่ึงสาธารณะมติประเด็นใด ๆ ก็ตามต้องมี
การถกเถียงหาเหตุผลมาอภิปรายกันให้เห็นทั้งข้อดีและข้อเสียในทีสุ่ดให้ มติออกมาคุณภาพของมติ 
มหาชนหรือสาธารณมติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประเด็นดังน้ีคือ  1. การอภิปรายของสาธารณชน 2.  มี
ข่าวสารและขอ้มูลที่เพียงพอ  3. มีเสรีภาพในการติดและการแสดงออก 4. คุณภาพของภาวะ
ความเห็นผู้นําต้องดีเพราะความคิดเห็นของผู้นําและผู้เช่ียวชาญจะมีอิทธิพลต่อสาธารณมติ  5. กลุ่ม
กดดันจะแสวงหาผลประโยชน์หรือข้อได้เปรียบจากความสนับสนุนของผู้มีอํานาจในสงัคม   
ดังน้ัน จากแนวคิดเรื่อง ความคิดเห็น หมายถึง  การแสดงออกทางด้านความรู้สึก ความคิด ความเช่ือ 
และการตัดสินใจเก่ียวกับข้อเท็จจริงอย่างใด อย่างหน่ึง หรือเป็นการประเมินจากสถานการณ์ต่าง ๆ 
 
2.6 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องประกอบด้วยงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเรื่อง การทําการตลาดตามรปูแบบการดํา 
เนนิชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอรี่แบบบริการถึงบ้าน 

ธนรัตน์ ศรีสําอางค์ เอก บุญเจือ วรรณัย สายประเสริฐ (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรม
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อการใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านเว็บไซต์ พบว่า ผู้ที่ตอบ 
สอบถามเคยสัง่ซื้อและสั่งอาหารเดลิเวอร่ีจาก เคเอฟซีบ่อยที่สุด เป็นแบรนด์ช้ันนําที่รู้จัก  มีเหตุผลใน
การสั่งอาหารเดลิเวอร่ีผ่านเว็บไซต์ ศึกษาคน้หาจากแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ ส่วนประสมการตลาดที่มี
ผลต่อการสั่งอาหารเดลิเวอร่ีผ่านเว็บไซต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญโดยรวม 
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 มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลในอันดับแรกคือ คุณภาพอาหารปัจจัยย่อย
ทางด้านราคามีผลในอันดับแรกคือ ราคาประหยัด ปัจจัยย่อยทางด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลใน
อันดับแรกคือ ชําระเงินได้ง่าย และปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลอันดับแรกคือการโฆษณา
ผ่านสื่อ 

กมลวรรณ วนิชพันธ์ุ (2556) ศึกษาเรื่อง ลกัษณะบุคลิกภาพของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอร์เรช่ัน X 
และผู้บริโภคเจเนอร์เรช่ัน Y ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา้แฟช่ันผ่านทางออนไลน์ ที่มผีลการศึกษา
พบว่า รูปแบบลักษณะบุคลิกภาพระหว่างกลุ่มผู้บริโภคเจเนอร์เรช่ัน X และผู้บริโภคเจเนอร์เรช่ัน Y 
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้สินค้าแฟช่ันผ่าน ทางออนไลน์แตกตางกัน ทั้งรูปแบบการดําเนินชีวิต
ด้านกิจกรรม (Activities) ด้านความสนใจ (Interest) และด้านความคิดเห็น (Opinion) 

ธวัชชัย สุขสมโภชน์ (2558) การศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อ
เคร่ืองสําอางของผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อความต้องการใช้เคร่ืองสําอางของผู้ชายในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความสําคัญต่อรูปแบบการดําเนินชีวิตโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางเมื่อพิจารณาแล้ว ความสนใจมีความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้าน
กิจกรรมและด้านความคิดเห็นมีความสําคญัอยู่ในระดับปานกลาง  

สมศักด์ิ รอดลอย (2557) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสาร และทศันคติ 
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักออร์แกนิกของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า รูปแบบการ
ดําเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกันโดยรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกันด้วย ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความที่ว่า ผักออร์
แกนิกเป็นผักปลอดสารพิษ มากท่ีสุดและเหน็ด้วยกับการเข้าร่วมกิจกรรมหรืองานสัมมนาที่เก่ียวข้อง
กับออร์แกนิกน้อยที่สุด  

พัฐชญาณ์ แซ่โง้ว ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2559) ศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค Generation Y ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยโมเดล AIO รูปแบบ
การดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค Generation Y ในภาคใต้ ฝัง่อ่าวไทยที่พบจากงานวิจัย
ครั้งน้ีจะเห็นได้ว่า ผู้บริโภค Generation Y ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเลือกทํากิจกรรมทีม่ีความบันเทิง 
การท่องเที่ยว และกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคล้องไปในแนวเดียวกันกับความสนใจ ผู้วิจัย
จึงเห็นว่า การพัฒนาการบริการต่างๆควรสอดแทรกเรื่องความบันเทิง เทคโนโลย่ีและการเรียนรู้ด้วย 
สังเกตได้จากกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นที่มีระดับมากที่สุด 
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2.7 สมมติฐานงานวิจัย 
 
สมมติฐานท่ี 1  

การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (lifestyle Marketing) มอิีทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร  
สมมติฐานท่ี 2 

การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (lifestyle Marketing) ด้านกิจวัตร (Activities) 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร  
สมมติฐานท่ี 3 

การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (lifestyle Marketing) ด้าน ความสนใจ 
(Interests) มอิีทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขต
กรุงเทพมหานคร  
สมมติฐานท่ี 4 

การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (lifestyle Marketing) ด้านความคิดเห็น 
(Opinions) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 
2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ภาพที่ 1.1 :  กรอบแนวคิดการวิจัย การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต  
 
       ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม  
(Independent Variable)                                       (Dependent Variable)  

 
 
 
 
 
 
 

 

การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต  
(lifestyle Marketing)     

- กิจวัตร (Activities) 
- ความสนใจ (Interests) 
- ความคิดเห็น (Opinions) 

การตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบ
บริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 



บทที่ 3 
ระเบยีบวิธีวิจัย 

 
เน้ือหาของบทเป็นการอธิบายถึงวิธีการวิจัยสําหรับการศึกษาในครั้งน้ี ซึ่งใช้การวิจัยเชิง

ปริมาณ ประกอบด้วย ประชากรและตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
แปรผลข้อมูล และวิธีการทางสถิติสําหรับใช้ในการวิเคราะห์และการทดสอบสมมุติฐานเร่ือง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่กําหนดขึ้น 
 
3.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ ประชากรท่ีเคยใช้บริการเดลิเวอร่ีอาหาร ในกลุม่อายุ 20-34 ปี  
คือกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย (Scbeic, 2559) ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด1,189,426 คน ในเขต กรงุเทพมหานคร 
(อ้างอิงจาก ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามกลุ่มอายุและเพศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2548-
2557) 
 

ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเลือกจากประชากร จํานวน400คน กลุม่คนอายุ 20-34 ปี ที่เคยใช้บริการ
เดลิเวอร่ีอาหาร เป็นกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ซึ่งได้กําหนดขนาดตัวอย่างดังกล่าวโดยใช้ตารางของ 
Yamane (1967) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยล่ะ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนที่ระดับร้อยล่ะ ±10 ซึ่ง
ตัวอย่างที่ได้น้ัน ซึ่งผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้แกก่ลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ชุด ผู้วิจัยเลือกใช้กลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก่อนแจกแบบสอบถามได้มีการสอบถามผู้ตอบ
แบบสอบถาม ต้องเป็นคนที่มีอายุ 20-34 ปี และต้องเคยใช้บริการธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารมาก่อน 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด
เก่ียวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 
2. สร้างแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 

ประเด็นคือ  (1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (2) พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (3) ความคิดเห็นการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (4) การตัดสินใจใช้ธุรกิจ
เดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้าน (5) ข้อเสนอแนะ 
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1. นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
2. ทําการปรับปรุงแก้ไขและนําเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

หน่ึง เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม 
3. นําแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอย่างจํานวน 30 รายเพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น 
4. ทําการปรับปรุงและนําเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม 
5. แจกแบบสอบถามไปยังตัวอย่าง 

 
3.3 การตรวจสอบเครื่องมือ 
 การตรวจสอบเน้ือหา ผู้วิจัยได้นําเสนอแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเน้ือหาของแบบสอบถามท่ีตรงกับเร่ืองที่จะศึกษา 
 การตรวจสอบความเช่ือมั่น ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสทิธ์ิครอนแบ็ค อัลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 ตารางที่ 3.1 : ตารางค่าอัลฟ่าแสดงความเช่ือมั่น 
 

ส่วนของคําถาม ค่าอัลฟ่าแสดงความเช่ือมั่น 

กลุ่มทดลอง 
N = 30 

กลุ่มทดลอง 
N = 400 

ข้อมูลทางด้าน กิจวัตร (Activities) 0.755 0.729 

ข้อมูลทางด้าน ความสนใจ (Interests) 0.898 0.846 
ข้อมูลทางด้าน ความคิดเห็น (Opinions) 0.829 0.859 
ข้อมูลทางด้าน การตัดสินใจใช้เดลิเวอร่ีอาหาร 0.933 0.868 
ค่าความเช่ือมั่นรูปแบบการดําเนินชีวิตรวม 0.864 0.880 

 
3.4 สถิติและการวิเคราะหข์้อมูล 

ผู้ทําวิจัยได้กําหนดค่าสถิติสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังน้ี คือ  
1. สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใช้บรรยายเกี่ยวกับ

ข้อมูลทั่วไปและคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. สถิติเชิงอ้างอิง เป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่

เก่ียวกับตัวแปรที่ศึกษาคือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเดียวกับตัวแปรหลายตัว ซึ่งใน
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ที่น้ีคือ การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (lifestyle Marketing) และการตัดสินใจใช้โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) และความสัมพันธ์ระหว่างภาพรวมของ
รูปแบบการดําเนินชีวิตกับการตัดสินใจใช้โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression) 

 
3.5 การแปรผลข้อมูล 

แบบสอบถามในส่วนที่ส่วนที่ 3 และในส่วนที่ 4 ใช้มาตรวัดแบบประเมินค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ ระดับความเห็นคิดน้อยที่สุด 1 ไปจนถึงระดับความคิดเห็นที่มากที่สุด 5  

โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาช้ัน (Interval Scale) แบบ Likert Scale ดังน้ี 
   ระดับความคิดเห็น5 หมายถึง มากที่สุด 

ระดับความคิดเห็น4 หมายถึง มาก 
ระดับความคิดเห็น3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับความคิดเห็น2 หมายถึง น้อย 
ระดับความคิดเห็น1 หมายถึง น้อยที่สุด 

โดยคํานวนค่าอันตรภาคช้ันเพ่ือกําหนดช่วงช้ัน ด้วยการใช้สูตรคํานวนและอธิบายสําหรับแต่ช่วงช้ันที่ 
3 (เชิดชาติ ตะโกจีน, 2559) ดังน้ี 

  อันตรภาคช้ัน  = ค่าสูงสุด – ค่าตํ่าสุด 
              จํานวนช้ัน 
     = 5 – 1 = 0.80 
        5 
    ช่วงช้ัน คะแนนค่าเฉลี่ย            คําอธิบายสําหรับการแปลผล 
  1.00 – 1.80   ระดับน้อยที่สุด 
  1.81 – 2.61   ระดับน้อย 
  2.62 – 3.42   ระดับปานกลาง/ระดับ 
  3.43 – 4.23   ระดับมาก 
  4.24 – 5.00   ระดับมากที่สุด 

 



บทที่ 4 
การวิเคราะหข์้อมุล 

 
บทน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการอธิบายและการทดสอบสมมุติฐานที่เก่ียวข้องกับตัวแปร

แต่ละตัว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามท่ีมีคําตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน
ทั้งสิ้น 400 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 400 ชุด ผลการวิเคราะห์แบ่ง
ออกเป็น 6 ส่วนประกอบด้วย 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เดลิเวอร่ีของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต 

         (Lifestyle Marketing)    
4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้าน 
4.5 ทดสอบสมมติฐาน 
4.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เมื่อวิเคราะห์จํานวนร้อยละของผู้ใช้เดลิเวอร่ีอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบส่วนมากเป็นเพศหญิง ซึ่งมีจํานวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5  มากกว่าเพศชาย ซึ่งมี

จํานวน 158 คน เป็นร้อยละ 39.5 ส่วนใหญม่ีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี ซึ่งมีจํานวน 157 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.3 รองลงมาคืออายุระหว่าง 26 – 30 ปี จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5ลําดับต่อมา
คือ อายุ 36 - 40 ปี จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ลําดับต่อมา อายุระหว่าง สูงกว่า 41 ปีขึ้น
ไป จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และลําดับสุดท้าย คือ อายุระหว่าง ตํ่ากว่าหรือเทียบเท่า 20 ปี 
จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 มีสถานภาพ โสด ซึ่งมจีํานวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 ลําดับ
ต่อมาคือสถานภาพ สมรส จํานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และลําดับสุดท้าย คือ หม้าย/หย่า
ร้าง จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 15,001-25,000 บาท จาํนวน 171 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.8 ลําดับต่อมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท จํานวน 113 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.3 ลําดับต่อมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาทจํานวน 69 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ลําดับต่อมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท จํานวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.8 ลําดับต่อมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001-55,000 บาท จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.3   และลําดับสุดท้าย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า 55,001 บาทข้ึนไป จํานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.8 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 195 คน คดิเป็นร้อยละ 48.8  ลําดับ 
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ต่อมาคือ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8  ลําดับต่อมาคืออาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษาจํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ลําดับต่อมาคือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว จํานวน 55 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และลําดับสุดท้ายคือ อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.8 มีระดับการศึกษา คือ ปริญญาตรี จํานวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8 ลําดับต่อมา คือ ตํ่ากว่า
ปริญญาตร ีจํานวน 65 คน คดิเป็นร้อยละ 16.3 ลําดับต่อมา คือ ปรญิญาโท จํานวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.0 และลําดับสุดทา้ย คือ ปริญญาเอก จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 มีลกัษณะที่อยู่
อาศัยเป็นบ้านเด่ียว จํานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 ลําดับต่อมาคือ ทาวน์เฮาส์ จํานวน 98 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.5 ลําดับต่อมาคือ แฟลตหรืออาพาร์ตเม้นท ์จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 
ลําดับต่อมา คือ คอนโดมิเนียม จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และลําดับสุดท้ายคือ อ่ืนๆ 
จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 จํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 - 3 คน ซึ่งมีจํานวน 238 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.5 ลําดับต่อมาคือ 4 - 6 คน ซึ่งมีจํานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 ลําดับต่อมาคือ 7 - 
9 คน ซึ่งมีจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0  ลําดับต่อมาคือ 10 คนข้ึนไป ซึ่งมีจํานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.8  

4.2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการเดลิเวอรี่อาหารของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เมื่อวิเคราะห์จํานวนและร้อยละของผู้ใช้เดลิเวอร่ีอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 
เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่จะเลือกใช้บริการที่ PIZZA มากที่สดุซึ่งมีจํานวน 173 

คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ลําดับต่อมา คือ KFC จํานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 ลําดับต่อมา คือ 
MCDONALD จํานวน 42 คนคิดเป็นร้อยละ 10.5 ลําดับต่อมา คือ MK จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.5 และลําดับสุดท้าย คือ อ่ืนๆ จํานวน 5   คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 
ส่วนใหญ่เลือกใช้ช่องทาง FACEBOOK จํานวน 253 คน คดิเป็นร้อยละ 63.3 ลําดับต่อมา คือ LINE 
จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 ลําดับต่อมา คือ Twitter จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 
ลําดับต่อมา คือ INSTAGRAM จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และลาํดับสุดท้าย คือ อ่ืนๆ จํานวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเดลิเวอร่ีอาหาร 100 – 500 บาท จํานวน 210 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 ลําดับต่อมา คือ 501 – 1,000 บาท จํานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 
ลําดับต่อมา คือ ตํ่ากว่าหรือเทียบเท่า 100  บาท จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และลําดับ
สุดท้าย คือ มากกว่า 1,000 บาทข้ึนไป จํานวน 22 คน คดิเป็นร้อยละ 5.5  มีความถีใ่นการใช้บริการ
เดลิเวอร่ีอาหาร 1 – 5 ครั้งต่อเดือน จํานวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 ลําดับต่อมา คือ ตํ่ากว่า 1 
ครั้งต่อเดือนจํานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 ลําดับต่อมา คือ 6 – 10 ครั้งต่อเดือน จํานวน 39 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 และลําดับสุดท้าย คือ มากกว่า 10 ครั้ง ต่อเดือน จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.0 



16 

4.3  ข้อมูลเก่ียวกับความคดิเห็นการทําการตลาดตามรปูแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle 
Marketing) 
 
ตารางที่ 4.1 :  ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทําการตลาดตามรูปแบบการ          
                  ดําเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) ด้านกิจวัตร (Activities) 
 

ด้าน กิจวัตร (Activities) ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
1. งานประจําทําให้ท่านไม่มีเวลาว่าง 3.82 0.814 เห็นด้วยมาก 
2. ท่านชอบเล่นอินเตอร์เน็ต / 
คอมพิวเตอร์ Social Network 

3.95 0.712 เห็นด้วยมาก 

3. เวลาว่างหรือวันหยุดท่านมักจะ
เลือกอยู่บ้าน 

3.90 0.769 เห็นด้วยมาก 

4. ท่านชอบรับประทานอาหารนอก
บ้าน  

3.75 0.831 เห็นด้วยมาก 

5. ท่านชอบสั่งซื้อสินค้าทางระบบ
ออนไลน์เป็นประจํา 

3.78 0.819 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.84 0.547 เห็นด้วยมาก 
 

เมื่อวิเคราะห์จํานวนและร้อยละของผู้ใช้เดลิเวอร่ีอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 
เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการทําการตลาดตามรูปแบบ

การดํา เนินชีวิต (Lifestyle Marketing) ด้าน กิจวัตร (Activities) ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวม 3.84 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า มีการใช้ social networkและ Internet 
ที่ค่าเฉลี่ย 3.95 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าเมื่อมีวันหยุดหรือเวลาว่าง มักจะใช้เวลาอยู่ที่
บ้าน ที่ค่าเฉลีย่ 3.90 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่างานประจําที่ทําอยู่ส่งผลให้ไมม่ีเวลาว่าง 
ที่ค่าเฉลี่ย 3.82 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ามักจะชอบสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์เป็น
ประจํา ที่ค่าเฉลี่ย 3.78 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าชอบที่จะเลือกรับประทาน
อาหารนอกบ้าน ที่ค่าเฉลี่ย 3.75ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.2 : ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต  
       (Lifestyle Marketing) ด้าน ความสนใจ (Interests) 
 

ด้าน ความสนใจ (Interests) ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
6. ท่านสนใจเรื่องที่กําลังเป็นกระแสนิยมเรื่อง
การ 
สั่งอาหารออนไลน์ 

3.91 0.765 เห็นด้วยมาก 

7. ท่านชอบทดลองตราสินค้าใหม่ๆ เช่น แอ
พลิเคช่ันสั่งอาหารและบริการรับส่งของตัวใหม่ 

3.93 0.762 เห็นด้วยมาก 

8. ท่านชอบให้ตัวเองดูทันสมยัอินเทรน
ตลอดเวลา 

3.86 0.753 เห็นด้วยมาก 

9. ท่านสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ  เช่น มือถือ  
แล็บท็อป เป็นต้น อยู่เสมอ 

3.96 0.759 เห็นด้วยมาก 

10. ท่านมีความสนใจในการหาข้อมูลในเรือ่ง
อาหารและร้านอาหารอยู่เสมอ 

3.93 0.747 เห็นด้วยมาก 

11. ท่านมีความสนใจสินค้าบนส่ือออนไลน์อยู่
ตลอด 

3.92 0.757 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.92 0.569 เห็นด้วยมาก 
 
เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการทําการตลาดตามรูปแบบ

การดํา เนินชีวิต (Lifestyle Marketing) ด้าน ความสนใจ (Interests)  ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวม 3.92 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ  เช่น มือ
ถือ แล็ปท้อป เป็นต้น ที่ค่าเฉลี่ย 3.96 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ชอบทดลองตราสินค้า
ใหม่ๆ  เช่น แอพลิเคช่ันสั่ง อาหารและบริการรับส่งของตัวใหม่ ที่ค่าเฉล่ีย 3.93 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า มีความสนใจในการหาขอ้มูลในเรื่องอาหารและร้านอาหารอยู่เสมอ ที่ค่าเฉลี่ย 
3.93 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ามีความสนใจสินค้าบนสื่ออนไลน์อยู่ตลอด ที่ค่าเฉลี่ย 
3.92 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ามีความสนใจเรื่องที่กําลังเป็นกระแสนิยมเร่ืองการสั่ง
อาหารออนไลน์ ที่ค่าเฉลี่ย 3.91 และ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า มีความชอบทําให้
ตัวเองดูทันสมยัและอินเทรนด์ตลอดเวลา ที่ค่าเฉลี่ย 3.83 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.3 :  ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต  
        (Lifestyle Marketing) ด้าน ความคิดเห็น (Opinion) 
 
ด้าน ความคิดเห็น (Opinion) ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล 

12. ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารสามารถอํานวยความ
สะดวกสบายกับท่าน 

4.01 0.728 เห็นด้วยมาก 

13. การใช้บริการธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารสามารถ
ติดต่อหรือสั่งอาหารอย่างง่ายดาย 

3.91 0.767 เห็นด้วยมาก 

14. ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารสามารถตอบโจทย์กับ
ผู้บริโภค  
เช่น ช่วยแก้ปัญหาในเวลาเรง่รีบ หรือ ไม่มเีวลา
ไปซื้อ 

4.03 0.696 เห็นด้วยมาก 

15. ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภคได้ เช่น ผู้บริโภคไม่ออกไป
จับจ่ายใช้สอยนอกบ้านหันมาเลือกใช้บริการเด
ลิเวอร่ี 

3.95 0.734 เห็นด้วยมาก 

16. ท่านยินดีจ่ายเงินเพ่ือรับสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบายให้กับตัวท่าน 

3.99 0.728 เห็นด้วยมาก 

17. ค่านิยมและเทรนใหม่ๆ ทาํให้ธุรกิจเดลิเวอร่ี
อาหารเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 

3.97 0.728 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.98 0.560 เห็นด้วยมาก 
 
เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการทําการตลาดตามรูปแบบ

การดําเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) ด้าน ความคิดเห็น (Opinion)  ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวม 3.98 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ธุรกิจเดลิเวอรี่อาหารสามารถตอบโจทย์
กับผู้บริโภค เช่น ช่วยแก้ปัญหาในเวลาเร่งรีบ หรือ ไม่มีเวลาไปซื้อ ที่ค่าเฉล่ีย 4.03 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารสามารถอํานวยความสะดวกสบาย ที่ค่าเฉลี่ย 
4.01 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ยินดีจ่ายเงินเพ่ือรับสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย ที่
ค่าเฉลี่ย 3.99 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ามีค่านิยมและเทรนใหม่ๆ ทําใหธุ้รกิจเดลิเวอร่ี
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อาหารเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ที่ค่าเฉลี่ย 3.97 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ธุรกิจเดลิเวอร่ี
อาหารสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผู้บริโภคได้ เช่น ผู้บริโภคไม่ออกไปจับจ่ายใช้สอยนอกบ้าน
และหันมาเลือกใช้บริการเดลิเวอร่ี ที่ค่าเฉลีย่ 3.95 และ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า มี
การใช้บริการธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารสามารถติดต่อหรือสั่งอาหารอย่างง่ายดาย ที่ค่าเฉลี่ย 3.91 
ตามลําดับ 

 
4.4 ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสนิใจใชธุ้รกิจเดลิเวอรี่อาหารแบบบริการถึงบ้าน 
 
ตารางที่ 4.4 : ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต  

       (Lifestyle Marketing) ด้าน การตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหาร 
 

ด้าน การตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหาร ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. ท่านต้องการใช้บริการเดลิเวอร่ีเพ่ือตอบสนอง
ความสะดวกสบายโดยที่ท่านไม่ต้องออกไปทาน
อาหารนอกบ้าน 

4.05 0.776 เห็นด้วยมาก 

2.ท่านได้มีการหาข้อมูลเพ่ือนํามาเปรียบเทียบก่อน
การตัดสินใจใช้บริการเดลิเวอร่ีอาหารของธุรกิจน้ัน 

3.98 0.775 เห็นด้วยมาก 

3.ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจใช้บริการเดลิเวอร่ีอาหาร
ท่านจะทําความเข้าใจการให้บริการของธุรกิจน้ันๆ
อย่างรอบคอบเพ่ือมาประกอบในการตัดสินใจใช้
บริการเดลิเวอร่ีอาหาร  

3.92 0.746 เห็นด้วยมาก 

4.ท่านมักจะตัดสินใจซื้อสินคา้ที่ตรงต่อความ
ต้องการของท่าน 

4.01 0.728 เห็นด้วยมาก 

5.การตัดสินใจของท่านมีผลมาจากสิ่งกระตุ้น
ทางการตลาดของธุรกิจเดลิเวอร่ี เช่น แบรนด์ ,
โฆษณา ,โปรโมช่ันเป็นต้น 

4.01 0.728 เห็นด้วยมาก 

6.ท่านประทับใจการบริการของธุรกิจเดลิเวอรี่และ
ต้องการที่จะใช้บริการในคร้ังต่อไป 

3.97 0.738 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.99 0.582 เห็นด้วยมาก 
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สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญม่ีความคิดเห็นโดยรวมต่อการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle 
Marketing) ด้าน การตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหาร ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.99 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ต้องการใช้บริการเดลิเวอร่ีเพ่ือตอบสนองความสะดวก สบาย
โดยที่ท่านไม่ต้องออกไปทานอาหารนอกบ้าน ที่ค่าเฉลี่ย 4.05 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย
ว่า มักจะตัดสินใจซื้อสินค้าทีต่รงต่อความต้องการของท่าน ที่ค่าเฉลี่ย 4.01 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เห็นด้วยว่า การตัดสินใจของท่านมีผลมาจากสิ่งกระตุ้นทางการตลาดของธุรกิจเดลิเวอร่ี เช่น แบ
รนด์ ,โฆษณา ,โปรโมช่ันเป็นต้น ที่ค่าเฉลี่ย 4.01 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า มีการหา
ข้อมูลเพ่ือนํามาเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจใช้บริการเดลิเวอร่ีอาหารของธุรกิจน้ัน ทีค่่าเฉลี่ย 3.98 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ประทับใจการบริการของธุรกิจเดลิเวอร่ีและต้องการที่จะใช้
บริการในคร้ังต่อไป ที่ค่าเฉลี่ย 3.97 และ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ก่อนที่ท่านจะ
ตัดสินใจใช้บริการเดลิเวอร่ีอาหารท่านจะทําความเข้าใจการให้บริการของธุรกิจน้ันๆอย่างรอบคอบ
เพ่ือ มาประกอบในการตัดสินใจใช้บริการเดลิเวอร่ีอาหาร ที่ค่าเฉลี่ย 3.92 ตามลําดับ 

 
4.5 ทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานหลกัที่ 1 การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) มี
อิทธิผลต่อการตัดสินใจใช้เดลเิวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 
เมื่อวิเคราะห์จํานวนและร้อยละของผู้ใช้เดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 4.5 : ตารางทดสอบความมีอิทธิพลระหว่างการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต  

      (Lifestyle Marketing) กับการตัดสินใช้บริการเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านใน 
      เขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 

(Constant) 
การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนิน
ชีวิต (Lifestyle Marketing)                    

1.259 
.792 

 
.533 

5.754 
12.579 

.000 

.000 

R2= 0.284 , Adjust  R2 = 0.283  , F = 158.243 , p < 0.05 
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จากค่า Adjust  R2 = 0.283 อธิบายได้ว่า การตัดสินใช้บริการเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึง
บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นผลมาจากปัจจัยการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต 28.3% 
ส่วนที่เหลืออีก 71.7% เป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืนที่ไม่ทราบได้ 
 มีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
 H0 : ปัจจัยการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตไม่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจใช้ 
เดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 
  H1 : ปัจจัยการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจใช้ 
เดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากตารางด้านบน ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งตํ่ากว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว่า ปัจจัยการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.533 
หมายความว่าการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตส่งผลต่อการตัดสินใจใช้เดลเิวอร่ีอาหาร
แบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ หากการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต
มีผลมากข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขต
กรุงเทพมหานคร 0.533 

เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรอิสระของผู้ใช้บริการเดลิเวอร่ีอาหารบริการถึงบ้านในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า 
 
ตารางที่ 4.6 : ทดสอบความมีอิทธิพลระหว่างการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตกับการ 
                  ตัดสินใจใช้เดลิเวอร่ี อาหารแบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 
(Constant) 
ด้าน กิจวัตร (Activities) 
ด้าน ความสนใจ (Interest) 
ด้าน ความคิดเห็น (Opinion) 

1.239 
0.082 
0.203 
0.412 

 
0.078 
0.199 
0.396 

5.699 
1.622 
3.835 
8.2-7 

0.000 
0.106 
0.000 
0.000 

R2= 0.315 , Adjust  R2= 0.310 , F = 60.688 , p < 0.05 
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จากค่า Adjust  R2 = 0.310 อธิบายได้ว่า การตัดสินใช้บริการเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึง
บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นผลมาจากปัจจัยการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตทั้ง 3 
ด้าน 31.0% ส่วนที่เหลืออีก 69.0% เป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืนที่ไม่ทราบได้ 

สมมติฐานย่อยท่ี 1 การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) 
ด้านกิจวัตร ที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H0 : ปัจจัยด้านกิจวัตรไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้าน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจัยด้านกิจวัตรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

จากตารางด้านบน ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.106  ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึง
ปฏิเสธสมมติฐาน H1 สรุปว่า ปัจจัยด้านกิจวัตรไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหาร
แบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานย่อยท่ี 2 การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) 
ด้านความสนใจ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H0 : ปัจจัยด้านความสนใจไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึง
บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจัยด้านความสนใจมอิีทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึง
บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากตาราง 4.18  ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งตํ่ากว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว่า ปัจจัยด้านความสนใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหาร
แบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.199 
หมายความว่า การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต ด้าน ความสนใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
เดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ หากการทําการตลาดตามรูปแบบ
การดําเนินชีวิต ด้านความสนใจ มผีลมากขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารเดลิเวอร่ี
อาหารแบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 0.199 
 สมมติฐานย่อยท่ี 3 การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) 
ด้านความคิดเห็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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 H0 : ปัจจัยด้านความคิดเห็นไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการ
ถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจัยด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึง
บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากตาราง 4.18  ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งตํ่ากว่าค่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึง
ยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว่า ปัจจัยด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหาร
แบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.396 
หมายความว่า การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต ด้าน ความคิดเห็น ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้เดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ หากการทําการตลาดตาม
รูปแบบการดําเนินชีวิต ด้านความคิดเห็นมีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
เดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 0.396 

 
4.6 สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 4.7 :  ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานหลกัที่ 1 การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิผลต่อ
การตัดสินใจใช้เดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

สมมติฐานย่อยที่ 1 การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตด้านกิจวัตรไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เดลเิวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานย่อยที่ 2 การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตด้านความสนใจ
มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจใช้เดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 
 

สมมติฐานย่อยที่ 3 การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตด้านความ
คิดเห็นมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจใช้เดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 
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สรุปผลการศึกษาความมีอิทธิพลของกลยุทธ์การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต
ภาพรวมและแยกด้านต่างๆ พบว่า กลยุทธ์การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตภาพรวมมีค่า 
Beta = 0.533 ซึ่งแปรว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด้านความคิดเห็น 0.396 และด้านความสนใจ 0.199 

 



บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
การตลาดเชิงสัมพันธภาพ (Relationship Marketing) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใช้บริการเดลิเวอร่ี
อาหารแบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภค จาํนวน 400 คน และได้รับแบบสอบถามกลบัมาทั้งสิ้นร้อยละ 100.0 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษา การ
อภิปรายผลและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
5.1 สรปุผลการศึกษา  
 ผลการศึกษาด้านคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม และผลสรุปตามวัตถุประสงค์มีดังน้ี 
สรุปผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 
25 ปี มีสถานภาพ โสด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 15,001-25,000 บาท ส่วนใหญม่ีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ระดับการศึกษาปริญญาตรี มลีักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเด่ียว และมีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 1 - 3 คน 
สรุปผลการศึกษาเก่ียวกับข้อมูลด้านพฤติกรรมการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่อาหารของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ของผู้ใช้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการเดลิเวอรี่อาหารท่ี 
PIZZA  เลือกใช้ช่องทางผ่าน FACEBOOK มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเดลิเวอร่ีอาหาร 100 – 500 
บาท และมรีะยะเวลาในการใช้บริการเดลิเวอร่ีอาหาร 1 – 5 ครั้งต่อเดือน 
ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเหน็การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) 
ในปัจจัยย่อย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านกิจวัตร 2) ปัจจัยด้านความสนใจ 3)ปัจจัยด้านความคิดเห็น       
สรุปได้ว่า 
 ปัจจัยด้านกิจวัตร ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยต่อปัจจัยย่อย
ด้านกิจวัตรมากที่สุด โดยพบว่า  โดยทั่วไปมีการใช้ social network และ Internet เป็นประจํา และ
เมื่อมีวันหยุดหรือเวลาว่าง มักจะใช้เวลาอยู่ที่บ้าน แต่งานประจําที่ทําอยู่ส่งผลให้ไม่ค่อยมีเวลาว่างมาก
นัก โดยส่วนใหญ่แล้วมกัจะชอบสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์เป็นประจํา และเมื่อมีโอกาสก็ชอบที่จะเลือก
รับประทานอาหารนอกบ้าน  
ปัจจัยด้านความสนใจ ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยต่อปัจจัยย่อยด้าน
ความสนใจ มากที่สุด โดยพบว่า ในปัจจุบันคนทั่วไปมักจะสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ  เช่น มือถือ แล็ป
ท้อป ชอบทดลองตราสินค้าใหม่ๆ  เช่น แอพลิเคช่ันสั่ง อาหารและบริการรับส่งของตัวใหม่ และให้
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ความสนใจในการหาข้อมูลในเร่ืองอาหารและร้านอาหารท่ีแปลกใหม่อยู่เสมอรวมถึงให้ความสนใจ
เก่ียวกับสินค้าบนสื่อออนไลน์ 
 ปัจจัยด้านความคิดเห็น ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยต่อปัจจัย
ย่อยด้านความคิดเห็น มากทีสุ่ด โดยพบว่า ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารสามารถตอบโจทย์กับผู้บริโภค เช่น 
ช่วยแก้ปัญหาในเวลาเร่งรีบ หรือ ไม่มีเวลาไปซื้อ สามารถอํานวยความสะดวกสบาย และในปัจจุบัน
ค่านิยมและเทรนใหม่ๆ ทําใหธุ้รกิจเดลิเวอร่ีอาหารเติบโตขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหาร
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผู้บริโภคได้ เช่น ผู้บริโภคไม่ออกไปจับจ่ายใช้สอยนอกบ้านและหันมา
เลือกใช้บริการเดลิเวอร่ี  
ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสนิใจใช้ธุรกิจเดลเิวอรี่อาหารแบบบริการถึงบ้าน พบว่า ต้องการใช้บริการเด
ลิเวอร่ีเพ่ือตอบสนองความสะดวกสบาย โดยที่ไม่ต้องออกไปทานอาหารนอกบ้าน มักจะตัดสินใจซื้อ
สินค้าที่ตรงต่อความต้องการ ในการตัดสินใจมีผลมาจากสิง่กระตุ้นทางการตลาดของธุรกิจเดลิเวอร่ี 
เช่น แบรนด์ ,โฆษณา ,โปรโมช่ันเป็นต้น และยังมีการหาข้อมูลเพ่ือนํามาเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจ
ใช้บริการเดลิเวอร่ีอาหาร จึงก่อให้เกิดความประทับใจการบริการของธุรกิจเดลิเวอร่ีและต้องการท่ีจะ
ใช้บริการในคร้ังต่อไป  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน 

สมมติฐานทีห่ลัก ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมติฐาน คอื การทําการตลาดตามรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจใช้เดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านใน
เขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการศึกษาทีส่อดคล้องกับสมมติฐาน ในปัจจัยย่อยของการทําการตลาดตามรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) คือ ปัจจัยด้านความสนใจและปัจจัยด้านความคิดเห็น เป็นปัจจัย
ที่มีมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจใช้เดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ส่วนผลการศึกษาที่ไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน คือ ปัจจัยด้านกิจวัตร เป็นปัจจัยที่มีมีอิทธิผล
ต่อการตัดสินใจใช้เดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

 
5.2 การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) ทีม่ีอิทธิ
ผลต่อการตัดสินใจใช้เดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปราย
ผลได้ ดังน้ี 
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ผลการทดสอบสมมติฐานที ่1. พบว่า การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต 
(Lifestyle Marketing) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้เดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านในเขต
กรุงเทพมหานครแสดงให้เห็นว่า  
ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารมีการปรับเปลี่ยนช่องทางใหม่ๆ ให้ตรงกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้คนใน
ปัจจุบันเพ่ือตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภคท่ีมี ความเร่งรีบ มีเวลาที่จํากัด ไมอ่ยากออก
จากบ้าน หรือสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ธุรกจิมีการเพ่ิมช่องทาง  
เช่น สามารถสัง่ซื้อผ่านทางแอพพิเคช่ัน, LINE MAN เป็นต้น การที่ธุรกิจดําเนินการกลยุทธ์ดังกล่าว 
ได้ตรงกับ กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นของบุคคลในยุคปัจจุบัน ทําให้ผู้บริโภค 
เกิดการตัดสินใจซื้อได้รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (กมลวรรณ วนิชพันธ์ุ, 2556) ศกึษาเรื่อง 
 รูปแบบการดําเนินชีวิต ลักษณะบุคลิกภาพ ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอร์เรช่ัน X และ  
ผู้บริโภคเจเนอร์เรช่ัน Y ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านทางออนไลน์  ผลการศึกษา พบว่า  
รูปแบบการดําเนินชีวิต ลักษณะบุคลิกภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทาง
ออนไลน์  

ผลการทดสอบสมมติฐานที ่2. พบว่า การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (lifestyle 
Marketing) ด้าน กิจวัตร (Activities) ไม่สง่ผลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึง
บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคในแต่ละคนมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันไป กิจวัตรใน
แต่ละวันของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกัน จึงทําให้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารไม่ตอบโจทย์กับผู้บริโภค
กลุ่มน้ี เช่น ผู้บริโภคบางกลุ่มชอบรับประทานอาหารนอกบ้าน ผู้บริโภคบางกลุ่มชอบรับประทาน
อาหารที่ไม่มีบริการเดลิเวอร่ี  เป็นต้น(วีรพงษ์ ชุติภัทร์, 2556) ซึ่งไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของ 
(จรุวรรณ มีศิร,ิ 2555) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการใช้ชีวิตต่อความต้ังใจ
ซื้อจานดาวเทียม DTV ในเขตกรุงเทพและปริมฑล 
พบว่าตัวแปรปัจจัยรูปแบบดําเนินชีวิต เป็นที่ยอมรับและเน้นที่ความสะดวกและสินค้ามีอิทธิพลค่อย
ข้างสูงต่อความต้ังใจซื้อผ่านระบบออนไลน์และผู้บริโภคมีความพึงพอใจที่จะซื้อมากย่ิงขึ้นต่อไปใน
อนาคตทั้งน้ีอาจเป็นเพราะรูปแบบการดํา เนินชีวิตหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทั้งปัจจัยด้านสังคม กระแสนิยมสิ่งแวดล้อม  

ผลการทดสอบสมมติฐานที ่3. พบว่า การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (lifestyle 
Marketing) ด้าน ความสนใจ (Interest) ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารมีการทําการตลาดโดยการ แจกใบปลิว 
โฆษณาบนเว็บไซต์ โพสต์เฟสบุ๊ค ส่งไลน์ โดยใส่ข้อมลูของธุรกิจและรูปแบบการบริการอย่างชัดเจน 
ผู้บริโภคเกิดความสนใจหรือถูกกระตุ้นให้เกิดความสนใจด้วย เร่ืองและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ การใช้ 
ช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง การแสดง ทั้งน้ีมีสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยเสริมหรือทําให้คนเกิดความ 
สนใจมากขึ้น 
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธวัชชัย สุขสมโภชน์, 2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษารูปแบบ
การดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองสําอางของผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อความต้องการใช้
เคร่ืองสําอางของผู้ชายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า รูปแบบการดําเนินชีวิตในด้านความสนใจ 
ส่งผลต่อความต้องการใช้เคร่ืองสําอางของผู้ชายในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานที ่4. พบว่า การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (lifestyle 
Marketing) ด้านความคิดเห็น (Opinion) ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารต่างหันมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ตรง
กับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการบริการที่ดี รวดเร็ว ตรงเวลา คุณภาพที่ดี เป็น
ต้นจึงทําให้ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเชิงบวกและส่งผลให้มคีวามมั่นใจในการตัดใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ี
อาหารและเกิดความภักดีจนกลับมาใช้บริการอีกครั้งซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อาลิสา วีระ
นพรัตน์, ณักษ์ กุลิสร์, 2557) ศึกษาเรื่อง รปูแบบการดําเนินชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคท่ี
มีต่ออาหารธัญพืช ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า รูปแบบการดําเนินชีวิต (lifestyle Marketing) ด้าน
ความคิดเห็น (Opinion) มผีลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีต่ออาหารธัญพืช ในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก เป็นการแสดงออกทางความคิดบนพ้ืนฐานของตนเอง อาทิเช่น ความ
คาดหวัง การประเมินผลดีและผลเสีย อาทิเช่น เมื่อสั่งสินค้าแล้ว จะได้รบัสินค้าตรงตามท่ีกําหนด
หรือไม่  
 
5.3 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการนําผลไปใช ้

ฝ่ายธุรกิจ/องค์กร/บริษัท ที่เก่ียวข้องกับการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต 
(lifestyle Marketing) สามารถนําผลการศกึษาเรื่องอิทธิพลของการทําการตลาดตามรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต (lifestyle Marketing) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้าน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไปใช้ประโยชน์ได้ดังน้ี 
1 พิจารณาจากปัจจัยที่มีอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้านใน
เขต กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต 
ด้านความสนใจ และ ด้านความคิดเห็น  

5.3.1 ผู้ประกอบการธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารต้องมีความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย  
และความปลอดภัยในการให้บริการกับผู้บริโภค เพ่ือให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน  
เช่น ให้บริการ 24 ชม รับส่งทั่วประเทศและสามารถจ่ายเงินปลายทางได้ 

5.3.2 ผู้ประกอบการธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารต้องให้ความมุ่นเน้นกับความสนใจของผู้บริโภคท่ี
จะหาข้อมูลกับตราสินค้าอยู่ตลอด เช่น ผู้ประกอบการต้องนําเสนอธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารในรูปแบบ
ช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือจัดกิจกรรมกับผูบ้ริโภคเพ่ือนําเสนอธุรกิจหรือข่าวสารใหม่ๆให้กับผู้บริโภค
เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากข้ึน 
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5.3.4 ผู้ประกอบการธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารต้องมีการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคทางด้าน
ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหาร เพ่ือผู้ประกอบการจะได้มีแนวทางการพัฒนาธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารให้มีบริการที่
มีคุณภาพรวดเร็วและมีความง่ายต่อการใช้บริการผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วย 
 
5.4 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจัยครั้งต่อไป 
 เพ่ือให้ผลการศึกษาคร้ังนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ใน
การอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางด้านการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (lifestyle 
Marketing) หรือปัญหาอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกัน ผู้ทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัย
ครั้งต่อไปดังน้ี 
 5.4.1 แนะนําให้ทําการศึกษากับกลุ่มประชากร / กลุ่มตัวอย่างกลุ่มอ่ืนๆ และสถานที่ๆ
แตกต่างกัน เน่ืองจาก วิจัยฉบับน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มอายุและที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ซึ่งผูท้ี่จะนําข้อมูลไปใช้อาจจะนําไปใช้ประโยชน์กับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
เท่าน้ัน ผู้วิจัยจงึอยากเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป ให้มีเลือกประชากร / กลุ่มตัวอย่าง ใน
สถานที่อ่ืนๆ เช่น ในเมืองในต่างจังหวัด หรือกลุ่มอายุอ่ืนๆที่แตกต่างกัน และผู้ที่ช่ืนชอบในการใช้
เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียอยู่ประจํา ซึ่งข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการทํา
ธุรกิจ  
 5.4.2 แนะนําให้ทําการศึกษาตัวแปรอ่ืนที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใช้ธุรกิจเด
ลิเวอร่ีอาหาร แบบบริการถึงบ้าน เน่ืองจากอาจมีปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ี
อาหาร เช่น สิ่งแวดล้อมที่กลุม่ลูกค้าอาศัยอยู่น้ันมีความแตกต่างกันก็อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้าน ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ในการนําไปสร้างกลยุทธ์
สําหรับธุรกิจ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
เร่ือง การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) ที่มีอิทธิพล 

ต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้าน ในเขตกรุงเทพมหานครแบบสอบถามฉบับ
น้ีเป็นแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลนําไปประกอบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ภาคปกติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
คําชี้แจงใจการตอบแบบสอบถาม 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ความคิดเห็นที่มีต่อ การทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต  
(Lifestyle Marketing) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้าน ในเขต 
กรุงเทพมหานครเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้ศึกษาและปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมทางการตลาดต่อไป 
ดังน้ันจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริงหรือตามความ
คิดเห็นของท่าน โดยข้อมูลทัง้หมดน้ีจะถือเป็นความลับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ด้านประชากรศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บรกิารเดลิเวอร่ีอาหารของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นการทําการตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) 
ส่วนที่ 4 การตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารแบบบริการถึงบ้าน 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลของทา่นมากที่สุด 
1.1 เพศ 

 ชาย   หญิง 
1.2 อายุ 

 ตํ่ากว่าหรือเทียบเท่า 20 ปี   21 - 25 ปี  26 - 30 ปี 
 31 -35 ปี           36 - 40 ปี    สูงกว่า 41 ปีขึ้นไป 
1.3 สถานภาพ 
 โสด       สมรส  หม้าย / หย่าร้าง 
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1.4 รายได้ 
 ตํ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท   15,001 – 25,000 บาท 
 25,001 – 35,000 บาท    35,001 – 45,000 บาท  
  45,001 – 55,000  บาท              สูงกว่า 55,001 บาทข้ึนไป 
1.5 อาชีพ 

 นักเรียน / นักศึกษา   รับราชการ / พนักงาน รัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานบริษัทเอกชน    ธุรกิจส่วนตัว 
 แม่บ้าน / พ่อบ้าน   อ่ืนๆ ระบุ ...................................... 

1.6 ระดับการศึกษา 
 ตํ่ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก     อ่ืนๆ ระบุ................................... 

1.7 ลักษณะทีอ่ยู่อาศัย 
 บ้านเด่ียว     ทาวน์เฮ้าส์   แฟลตหรืออาพาร์ตเม้นท์                    
 คอนโดมิเนียม    อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………… 

1.8 จํานวนสมาชิกภายในครอบครัว 
 1 – 3 คน     4 – 6 คน 
 7 – 9 คน     10 คนข้ึนไป 

 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการเดลิเวอรีอ่าหารของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน ทีต่รงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด 
2.1 ท่านเคยใช้บริการเดลิเวอรี่อาหารผ่านทางโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตหรือไม่ 
  เคย    ไม่เคย   
2.2 ท่านเคยใช้บริการเดลิเวอรี่อาหารประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 KFC     PIZZA   MK 
 MCDONALDS   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………… 

2.3 ท่านใช้อินเตอร์เน็ตมานานเท่าใด 
 น้อยกว่า 1 ปี       1 – 2 ปี 
 3 – 4 ปี        4 ปีขึ้นไป 

2.4 ท่านใช้อินเตอร์เน็ตต่อวันในระยะเวลาเท่าใด 
 น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง    1 – 3 ช่ัวโมง 
 4 – 6 ช่ัวโมง     6 ช่ัวโมงขึ้นไป 
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2.5 ท่านเปิดรับข้อมูลธุรกิจเดลิเวอร่ีจากช่องทางไหนบ้าง 
 FACEBOOK   LINE   INSTAGRAM 
 TWITTER   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………………. 

2.6 ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ท่านสั่งเดลิเวอร่ีอาหาร 
 ตํ่ากว่าหรือเทียบเท่า 100  บาท          101 – 500 บาท 
 501 – 1,000 บาท                มากกว่า 1,000 บาทข้ึนไป 

2.7 ท่านใช้บริการเดลิเวอร่ีบ่อยแค่ไหนต่อเดือน 
 ตํ่ากว่า 1 ครั้งต่อเดือน    1 – 5 ครั้งต่อเดือน 
 6 – 10 ครั้งต่อเดือน             มากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน 

 
ส่วนที ่3 ความคิดเหน็การทาํการตลาดตามรูปแบบการดําเนนิชีวิต (Lifestyle Marketing) 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างที่ทา่นเห็นว่าตรงกับความคิดเหน็ของท่านมาก
ที่สุดโดยมีความหมายหรือขอ้บ่งชี้ในการเลือกดังนี ้

5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 
ข้อมูลทางด้าน กิจวัตร (Activities) 5 

มากที่สุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

น้อยที่สุด 
1. งานประจําทําให้ท่านไม่มีเวลาว่าง      

2. ท่านชอบเล่นอินเตอร์เน็ต / 
คอมพิวเตอร์ / Social Network 

     

3. เวลาว่างหรือวันหยุดท่านมักจะเลือกอยู่
บ้าน 

     

4. ท่านชอบรับประทานอาหารนอกบ้าน       

5. ท่านชอบสั่งซื้อสินค้าทางระบบออนไลน์
เป็นประจํา 
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ข้อมูลทางด้าน ความสนใจ (Interests) 5 

มากที่สุด
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

น้อยที่สุด 
6. ท่านสนใจเรื่องที่กําลังเป็นกระแสนิยมเรื่อง
การสั่งอาหารออนไลน์ 

     

7. ท่านชอบทดลองตราสินค้าใหม่ๆ เช่น แอพลิ
เคช่ันสั่งอาหารและบริการรับส่งของตัวใหม่ 

     

8. ท่านชอบให้ตัวเองดูทันสมยัอินเทรน
ตลอดเวลา  

     

9. ท่านสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ  เช่น มือถือ 
แล็บท็อป เป็นต้น อยู่เสมอ 

     

10. ท่านมีความสนใจในการหาข้อมูลในเรือ่ง
อาหารและร้านอาหารอยู่เสมอ 

     

11. ท่านมีความสนใจสินค้าบนส่ือออนไลน์อยู่
ตลอด 

     

12. ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารสามารถอํานวยควา
สะดวกสบายกับท่าน 

     

13. การใช้บริการธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารสามารถ
ติดต่อหรือสั่งอาหารอย่างง่ายดาย 

     

14. ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารสามารถตอบโจทย์กับ
ผู้บริโภค เช่น ช่วยแก้ปัญหาในเวลาเร่งรีบ หรือ 
ไม่มีเวลาไปซื้อ 

     

15. ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภคได้ เช่น ผู้บริโภคไม่ออกไป
จับจ่ายใช้สอยนอกบ้านหันมาเลือกใช้บริการ 
เดลิเวอร่ี 

     

16. ท่านยินดีจ่ายเงินเพ่ือรับสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบายให้กับตัวท่าน 

     

17. ค่านิยมและเทรนใหม่ๆ ทาํให้ธุรกิจเดลิเวอร่ี
อาหารเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 
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ส่วนที ่4 การตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอรี่อาหารแบบบริการถึงบ้าน 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างที่ทา่นเห็นว่าตรงกับความคิดเหน็ของท่านมาก
ที่สุดโดยมีความหมายหรือขอ้บ่งชี้ในการเลือกดังนี ้
 

ข้อมูลทางด้าน การตัดสนิใจใช้ธุรกิจเดลเิวอรี่อาหาร เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. ท่านต้องการใช้บริการเดลิเวอร่ีเพ่ือตอบสนองความ
สะดวกสบาย โดยที่ท่านไม่ต้องออกไปทานอาหารนอกบ้าน 

  

2. ท่านได้มีการหาข้อมูล เพ่ือนํามาเปรียบเทียบก่อนการ
ตัดสินใจใช้บริการเดลิเวอร่ีอาหารของธุรกิจน้ัน 

  

3. ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจใช้บริการเดลิเวอร่ีอาหารท่านจะทํา
ความเข้าใจการให้บริการของธุรกิจน้ันๆอย่างรอบคอบเพ่ือมา
ประกอบในการตัดสินใจใช้บริการเดลิเวอร่ีอาหาร 

  

4. ท่านมักจะตัดสินใจซื้อสินคา้ที่ตรงต่อความต้องการของท่าน   

5. การตัดสินใจของท่านมีผลมาจากสิ่งกระตุ้นทางการตลาด
ของธุรกิจเดลิเวอร่ี เช่น แบรนด์ ,โฆษณา ,โปรโมช่ัน เป็นต้น 

  

6. ท่านประทับใจการบริการของธุรกิจเดลิเวอร่ีและต้องการที่
จะใช้บริการในครั้งต่อไป 

  

 
ส่วนที ่5 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
 
 

*** ขอขอบคณุทุกท่านที่กรุณาสละเวลา ในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ี *** 
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ประวัติผูเ้ขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล ชวกร  อมรนิมติ 
 
อีเมล์ chavakorn.amon@bumail.net 
 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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