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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน (2) เพื่อศึกษา

การตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชันโดยจำแนกตามเพศ อายุ รายได สถานภาพ และระดับการศึกษา (3) 

เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน กลมุตัวอยาง

ในการวิจัยครั้งนี้คือประชากรในกรุงเทพ จำนวน 405 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน

ดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะ

นำไปเปรียบเทยีบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ และรายไดตางกัน มีผลตอ

การตัดสินใจซื ้ออาหารผานแอปพลิเคชัน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน และประชากรใน

กรุงเทพมหานครที่มี สถานภาพและระดับการศึกษาตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑ 

ดานลักษณะทางกายภาพ ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานบุคลากร มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารผาน

แอปพลิเคชัน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

คำสำคัญ: การตัดสินใจซื้อ; แอปพลิเคชั่น 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to (1) To study the purchasing decision food through the 

application. (2 )  To study the purchasing decision food through the application classified by 

gender, age, income, status and educational level. (3 )  To study the marketing mix factors that 

affects the decision-making of buying food through the application. The sample used in this 

research is 4 0 5 people in Bangkok, using questionnaires as a tool for data collection. The 

statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation by 

testing the hypothesis by using t-test statistics, one-way variance statistics (One-way ANOVA), if 

differences are found by using LSD methods and using multiple regression statistics  

The hypothesis test found that the population in Bangkok with different gender, age and 

income has different effects on the decision to purchase food through the application and the 

population in Bangkok with different status and educational level does not affect the decision 

to purchase food through the application. The marketing mix factors Process, Product, Physical 

Evidence, Distribution channel and People affect the decision to purchase food through the 

application of the population in Bangkok. 

Keywords: The purchasing decisions, Application 

 

บทนำ 

ที่มาและความสำคัญของปญหา 

ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีทำใหพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมเมืองเปลี่ยนแปลงไป 

สื่ออินเตอรเน็ตถูกเขามาใชเปนชองทางสำคัญเสมือนเปนสวนหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนในสังคม เทคโนโลยี

ใหมๆ ทำใหไลฟสไตลของผูคนเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดนิ่ง เกิดความเคยชินในการสัมผัสหนาจอสมารทโฟน

ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อคนไทยหันมาใชอินเตอรเน็ตมากขึ้น สงผลใหการเติบโตดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-

commerce) ของไทยมีแนวโนมและศักยภาพในการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ผูใชงานสามารถใชบริการซื้อ

สินคาออนไลนผานเว็บไซต หรือแอปพลิเคชันไดทุกที่ทุกเวลา ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง ตอบ

โจทยทุกๆ ไลฟ สไตลอยางลงตัว  

อาหารถือเปน 1 ในปจจัย 4 ที่ทุกคนจะตองรับประทานเพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งแตเดิมในยุคที่บริการ

จัดสงอาหารและอินเตอรเน็ตยังไมแพรหลาย ผูบริโภคคนุเคยกับการรบัประทานอาหารที่รานอาหารที่สามารถสั่ง
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และนั่งรบัประทานได แตดวยรูปแบบการใชชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหผูบริโภคเลือกที่จะอยูบานรับประทาน

อาหาร และเลือกใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่มากยิ่งข้ึน ในสวนของผูประกอบการรานอาหารเองก็หันมาให

ความสำคัญกับการขยายชองทางการขาย เพื่อใหครอบคลุมและสรางรายไดเพิ่มเติมจากบริการสั่งอาหารแบบเดลิ

เวอรี่ในหลายๆ ชองทางมากยิ่งขึ้น 

ธุรกิจ Food delivery เปนอีกหนึ ่งธุรกิจที ่กำลังเติบโตทามกลางการแพรระบาดของ COVID-19 

ประกอบกับแพลตฟอรม Food delivery ที่ชวยอำนวยความสะดวกและมีรานอาหารใหเลือกหลากหลายมากขึน้ 

นับเปนตัวเรงสำคัญที ่ทำใหทั ้งปริมาณการสั ่งอาหารออนไลน, จำนวนรานอาหาร และไรเดอรที่เขารวม

แพลตฟอรมในป 2020 เติบโตแบบกาวกระโดดทั่วโลกรวมถึงไทย  

แอปพลิเคชันสั ่งอาหาร (Food Delivery Application) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเปลี ่ยนแปลงจาก

ทางดานเทคโนโลยี หรือที่เรียกวา Digital Disruption ไมเพียงแตทำใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนไป แตยัง

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหวงโซธุรกิจรานอาหาร รวมไปถึงเปนสวนสำคัญที่ชวยใหธุรกิจการจัดสงอาหาร มี

การขยายตัวอยางตอเนื่อง ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจเก่ียวกับการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน เพ่ือเปน

แนวทางในการปรับตัวของผูประกอบการธุรกิจอาหารในปจจุบัน เพื่อเพ่ิมโอกาสในการสรางยอดขายและดำเนิน

ธุรกิจอาหารใหสอดคลองกับรูปแบบและวิถีชีวิตของผูบริโภคในปจจุบัน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

จำแนกตามเพศ อายุ รายได สถานภาพ และระดับการศึกษา 

3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ อายุ รายได สถานภาพ ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผล

ตอการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชันที่แตกตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริม

การตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน 
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ขอบเขตของการวิจัย  

งานวิจ ัยครั ้งนี ้ศ ึกษาเก ี ่ยวกับการตัดสินใจซ ื ้ออาหารผานแอปพลิเคชัน ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยเลือกนำเอาปจจัยลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ (Sex) อายุ (Age) รายได 

(Income) สถานภาพ (Status) และระดับการศึกษา (Education) รวมถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ที่ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย 

(Place) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ปจจัยดานบุคคล (People) ปจจัยดานกระบวนการ 

(Process) และปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยประชากรที่เปนกลุมตัวอยาง

ในการศึกษาครั้งนี้เปนกลุมประชากรที่อยูอาศัย ทำงาน หรือกำลังศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยใชบริการ

สั ่งอาหารผานแอปพลิเคชัน โดยจะทำการสำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร และเก็บขอมูลตัวอยางผาน

แบบสอบถามออนไลน ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการสำรวจในระหวางวันที่ 04 – 30 มกราคม 2565 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
1. เพื่อทราบถึงการตดัสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อใหผูประกอบการรานอาหาร ทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลเิคชัน 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และสามารถนำผลวิจ ัยที ่ได ใช เปนขอมูลเพื ่อวางแผนการตลาด

ประกอบการตัดสินใจและวางกลยุทธตาง ๆ 

3. เพื่อใหผูประกอบการรานอาหารทราบถึงปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอป

พลิเคชันของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และสามารถนำขอมูลที่ไดไปจัดกลมุลูกคาใหเปาหมายและพัฒนา

สินคาใหตรงกับกลมุลูกคาเปาหมายได 

4. เพื่อเปนแนวทางสำหรับผูสนใจศึกษาการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน และเปนขอมูลในการ

ทำวิจัยคนควาเรื่องที่เก่ียวของตอไป 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

แนวคิดเรื่องที่เกี่ยวกับลักษณะของประชากรศาสตร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) ไดใหคําจํากัดความวา หมายถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร มีสวนประกอบ

ดวย อายุ ระดับการศึกษา เพศ สถานภาพ รายได ขนาดครอบครัว อาชีพ องคประกอบเหลานี้เปนเกณฑที่นิยม

นํามาใชในการแบงสวนการตลาดลักษณะประชากรศาสตร เปนสิ่งที่มีสําคัญและสถิติที่วัดไดของประชากรที่จะ

สามารถชวยกําหนดตลาดของกลุมเปาหมายได รวมทั้งทําใหมีความงายตอการวัดมากกวาตัวแปรทางดานอื่นๆ 

ตัวแปรทางดานประชากรที่สําคัญ 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด  

คอตเลอร (Kotler, 2003, p.449 อางถึงใน ธีราภัส อวมอิ่มคา , 2551 หนา 9) สวนประสมการตลาด

บริการ หมายถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนำเสนอสิ่งซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

โดยทำใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและอยูรอดได อาจรวมถึงสามารถขยายขนาดกิจการไดในอนาคต 

ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product), ราคา (Price), ชองทางการจัดจำหนาย (Place หรือ Distribution), การ

สงเสริมการตลาด (Promotion), บุคลากร (People), กระบวนการ (Process), การนำเสนอลักษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจใชบริการ 

ชิฟแมน และคาน ุ (Schiffman; &Kanuk. 2000:P6) กล าวถึง พฤติกรรมผู บร ิโภค (Consumer 

Behavior Model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมตนจากการที่เกิด

สิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการสิ่งกระตุน ผานมาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black 

box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับ

อิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ ซึ่งจะนําไปสูการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจ

ซื้อของผูซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) จุดเริ่มตนของโมเดลนี ้อยูที่สิ ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความ

ตองการกอนแลวทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ชเนศ ลักษณพันธุภักดี (2560) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิ

เวอรี่ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

ใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี 3 ปจจัย โดย

เรียงลำดับจากคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปนอย คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ

บริการและการจัดสง ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานกายภาพและชองทางการจัดจำหนาย โดย

ที่ปจจัยดานกายภาพและชองทางการจัดจำหนายสงผลเชิงลบตอการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหาร แบบเดลิเวอรี่

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ในขณะที่ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานกระบวนการและความนาเชื่อถือ ปจจัยราคา และ

ปจจัยดานความหลากหลายและบรรจุภัณฑไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

ศดานันท วิกจพิสุทธ (2560) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารออนไลน (Food Delivery) ผานแอปพลิเคชัน (Application) ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสงเสริมการตลาดเปนปจจัยที่มีความสำคัญสูงสุดตอการตัดสินใจ

ใชบริการสั่งอาหารออนไลนผานแอปพลิเคชัน รองลงมาคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ จากผลการทดสอบ
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สมมติฐานพบวา ลักษณะประชากรที่แตกตางกันอันไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน 

จะมีพฤติกรรมการสั่งอาหารออนไลนผานแอปพลิเคชัน (ความถ่ี) ไมแตกตางกัน และลักษณะประชากร อันไดแก 

เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษาที ่แตกตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในการสั ่งอาหาร

ออนไลนผานแอปพลิเคชัน ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางจัด

จำหนาย และปจจัยดานการสงเสรมิการตลาด ไมแตกตางกัน มีเพียง 1 ปจจัย ที่ยอมรับสมมติฐาน นั้นคือ รายได

ที่แตกตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจำหนายที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคญัทาง

สถิติ 0.05 

ธิติมา พัดลม (2559) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูดสผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูดสโดยคาเฉลี่ย

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ดาน พบวา ดานผลิตภัณฑผูบริโภคใหระดับความสำคัญอยูในระดับมาก

ที่สุด รองลงมาคือ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานชองทางการจัดจำหนายตามลำดับ ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ดาน มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้ออาหารคลีนฟูดสผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแสดงถึงถาปจจัยทางการตลาดเกิดการ

เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปตามกัน ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

สุดารัตน สิริมหาวงศ, สุวนันท คงใหม, ฐิติพร สำราญศาสตร (2561) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน LINE MAN เขตพระโขนง ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัย

สวนประสมทางการตลาด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริมการตลาด 

มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน LINE MAN และปจจัยดานการยอมรับทางเทคโนโลยีไดแก 

ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ปจจัยดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ และปจจัยดานการใหบริการสวน

บุคคล มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน LINE MAN ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต (2560) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใช

บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวา มี 3 ปจจัยที่สงผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ ปจจัยดานความสะดวกรวดเร็วใน

การใชบริการและสภาพสินคา ปจจัยดานชองทางในการชำระเงิน ปจจัยดานภาพลักษณและพารทเนอร

รานอาหาร ตามลำดับ การทดสอบสมมติฐาน จากผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรในดานเพศ 

อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ ประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food 

Delivery มีเพียงปจจัยดานอายุ รายไดตอเดือน และอาชีพ ที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยางมีนัยสำคัญ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

วิธีการเก็บขอมูล 

การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ ศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที ่ไดจากการใช

แบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ที่ไดกำหนดไวตามสูตรจากการไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน 

ผูวิจัยไดผลลัพธของกลุมตัวอยาง 405 คน คือกลุมคนที่ ทำ งาน อาศัย หรือศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อ

อาหารผานแอปพลิเคชัน โดยผูวิจัยไดสง แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส (Questionnaire) ตั้งแตวันที่ 04 มกราคม 

2565 – 30 มกราคม 2565 ซึ่งหลังจากที่ไดขอมูลจนครบตามจำนวนที่กำหนดไว ไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ

โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปมาคำนวณทางสถิติตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้ แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ปจจัยลักษณะประชากรศาสตรของกลมุ

ตัวอยาง ใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage), ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) และ

การตดัสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน โดยนำเสนอในรูปแบบคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบดวย การประมาณคาและการ

ทดสอบสมมติฐานใชเครื่องมือทางสถิติ โดยการศึกษาการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร 2 ตัว ใชสถิติการทดสอบแบบ t-test, 

การหาคาความแตกตางระหวางตัวแปรตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรยีบเทียบเปนรายคู โดยการใชวิธีของ LSD ใน

สวนของการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที ่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จะใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)  

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยและวิเคราะหตามสมมติฐาน ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับความเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

ปจจัยลักษณะของประชากรศาสตร ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน อายุตางกัน 

และรายไดตางกัน ทำใหการตดัสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชันตางกัน และประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่

มีสถานภาพตางกัน และระดับการศึกษาตางกัน ทำใหการตดัสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชันไมตางกัน ที่ระดับ

นัยสำคัญ 0.05 จากผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน 
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ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานบุคลากร ดานลักษณะ

ทางกายภาพและดานกระบวนการ มีผลตอการตัดสินใจซื ้ออาหารผานแอปพลิเคชัน ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคาและดานการสงเสริมการตลาด ไมมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญ

เปนเพศหญิง อายุ 20-30 ป  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 - 30,000 บาท สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี การวิเคราะหการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็น มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ ธิติมา พัดลม (2559) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูดสผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูดสโดยคาเฉลี่ยปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ดาน ซึ่งไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสรมิการตลาด โดยรวมนั้นผูบริโภคใหระดับความสำคัญอยูใน

ระดับมาก  

 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ รายไดตางกัน ทำใหการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอป

พลิเคชันตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา การที่ประชากรมีเพศ อายุ รายไดที่ตางกันนั้นทำใหการตัดสินใจซื้อ

อาหารผานแอปพลิเคชันตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ กฤติยา ใหญโสมานัง (2550) วิจัยเรื่อง ปยจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ตของพนักงานออฟฟศในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เพศ 

อายุ ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ตที่แตกตางกันและของสุภา

วรรณ ชัยทวีวุฒิกุล วิจัยเรื่องพฤติกรรมการซื ้อสินคาและบริการออนไลนแบบรวมกลุมกันซื ้อบนเว็บไซต 

ENSOGO ของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร (2555) พบวา ลูกคาที่เคยซื้อสินคาและบริการที่มีระดับรายไดตอ

เดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการออนไลนแบบรวมกลุมกันซื้อบนเว็บไซต ENSOGO ดาน

ราคาเฉลี่ยของบริการที่เคยซื้อในแตละครั้งแตกตางกัน โดยมีคาแตกตางกนัที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศกึษาวิจัยในครั้งนี้ปจจัยประชากรศาสตร ดานเพศ อายุ รายได มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหาร

ผานแอปพลิเคชัน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน ผูประกอบการจึงควรใหความสำคัญในการใหขอมูลขาวสาร 
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การนำเสนอ การโฆษณา เพื่อใหผูบิโภคเขาใจไดอยางงายไมซับซอน สามารถเขาถึงกลมุคนไดทุกเพศทุกวัย และ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารผานแอปพลิเคชัน ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานบุคลากร ดานลักษณะ

ทางการภาพ ดานกระบวนการ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑ ควรใหความสำคัญกับผลิตภัณฑที่ออกจำหนาย เพื่อสนองตอความตองการของ

ผูบริโภคใหไดมากที่สุด เชน คุณภาพสินคาตองมีความเหมาะสมกับราคาขาย เพื่อใหผูบริโภคตัดสินใจไดอยาง

รวดเร็ว และสินคาควรมีใหเลือกหลากหลาย เพื่อใหครอบลุมการตัดสินใจเลือกของผูบริโภค 

2. ดานชองทางการจำหนาย ควรใหความสำคัญกับชองทางการจำหนาย ใหผูบริโภคเขาถึงไดงาย เชน 

การเพิ่มการเขาถึงแอปพลิเคชันใหรองรับกับทุกระบบ มีการเพิ่มความปลอดภัยในการใชงานในแตละชองทาง 

เมื่อผบูริโภครสูึกปลอดภัยก็จะสามารถตัดสินใจไดรวดเร็วขึ้น 

3. ดานบุคลากร ควรใหความสำคัญกับบุคลากร ใหผูบริโภครสูึกเปนมิตรกับพนักงาน เชน มีการอบรม

พนักงาน มีการคัดเลือกพนักงานสงอาหารที่มีบุคลิคภาพที่ดี เพ่ือใหลูกคาเกิดความประทับใจและตัดสินใจซื้อซ้ำ 

4. ดานลักษณะทางกายภาพ ควรใหความสำคัญกับลักษณะทางกายภาพ มีการจัดรูปแบบแอปพลิเค

ชันใหสวยงามนาใชงาน เชน จัดหมวดหมูของสินคา ใหสะดวกตอการสั่งซื้อ มีการใชภาพประกอบที่สวยงาม เพื่อ

ดึงดูดผูบริโภคใหมาใชงาน 

5. ดานกระบวนการ ควรใหความสำคัญกับกระบวนการ ใหผูบริโภคมีความสะดวกสบายมากขึ้น เชน 

จัดทำขั้นตอนการสั่งซื้อใหงายตอผบูริโภค มีการจัดสงสินคาไดตรงเวลาตามที่กำหนดไวในแอปพลเิคชัน เพื่อสราง

ความประทับใจใหแกผูบริโภค   
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