
 

พฤติกรรมการซื้อสินคาและการรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจสั่ง

อาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคช่ันของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Buying Behavior and Advertising Perception via Online Media Affecting 

Consumer's Decision in Using Application to order A la carte in  

Bangkok Metropolitan District 

อัญชลี เมธากนกกุล 

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย 

ผูรับผิดชอบบทความ 

Anchali Mathakanokkul 

E-mail: 6214155518@rumail.ru.ac.th

Faculty of Business Administration Program in Management 

Ramkhamhaeng University, Thailand 

Corresponding author 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อ (1) เพื ่อสำรวจและสรุปความคิดเห็นของผู บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครมีตอ พฤติกรรมการซื้อสินคา การรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน และการตัดสินใจสั่งอาหารตาม

สั่งโดยใชแอปพลิเคชั่น (2) เพื่อวิเคราะหและสรุปอิทธิพลของพฤติกรรมการซื้อสินคาและการรับรูโฆษณาผาน

สื่อออนไลน ที่มีตอการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช

เทคนิคการวิจ ัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ แบบผสมผสาน เครื ่องมือที ่ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ 

แบบสอบถาม แบบคำถาม แบบสัมภาษณ ซึ่งไดทำการรับรองเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิและมีการทดสอบคา

ความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.929 ตัวอยางจำนวน 200 คน เลือกโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก สถิติที่ใชไดแก 

สถิติเชิงพรรณนาประกอบดวยคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน

ไดแก การวิเคราะหการถดถอย ทั้งนี้การทดสอบสมมติฐานทำที่ระดับนัยยะสำคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นโดยเห็นดวยตอตัวแปรชื่อ พฤติกรรมการซื้อ

สินคาในระดับ ความคิดเห็นคอนขางมากซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในขอคำถาม

ที่วา ทานมักจะสั่งซื้ออาหารตามสั่งเมื่อพบรายการอาหารที่นาสนใจ  ในขณะที่ตัวแปรชื่อ การรับรูโฆษณาผานสื่อ

ออนไลนในระดับการรับรูคอนขางมากซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับการรับรู

คอนขางมากคือ ขอคำถามที่วา ทานทราบถึงสื่อโฆษณาประเภทตางๆทางออนไลน เชน Facebook, Youtube, 

Shopee และ Lazada เปนตน และตัวแปรชื่อการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นของผูบริโภคใน
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เขตกรุงเทพมหานครในระดับในระดับคอนขางมากซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดพบวา

ในระดับเห็นดวยมาก ในขอคำถามที่วา ทานคิดวาราคาสินคามีผลตอการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่ง  

ในการวิเคราะหความสัมพันธพบวาตัวแปรชื่อพฤติกรรมการซื้อสินคาและตัวแปรชื่อการรับรูโฆษณา

ผานสื่อออนไลนสงผลตอตัวแปรชื่อการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครยังมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลำดับ 

คำสำคัญ: พฤติกรรมการซื้อสินคา; การรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน; การตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใช

แอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ABSTRACT 

The purposes of this study aimed to (1 )  investigate the consumers’ attitude toward 

buying behavior while, advertising perception, and consumer's decision for ordering the A la 

carte in Bangkok metropolitan district by using application; (2 )  analyze the effects of buying 

behavior and advertising perception on decision in using application to order A la carte in 

Bangkok metropolitan district, the administered questionnaire with the reliability value of 0.929 

and approved content validity by the experts were employed for data collection. The 2 0 0 

samples were randomly selected by using the convenient sampling method. Both descriptive 

and inferential statistics were applied including percentage calculation, frequency, mean, 

standard deviation, as well as, multiple regression analysis. 

The research findings were revealed that the average respondents rather strongly 

agreed for their attitudes toward buying behavior while advertising perception were rather 

strongly agreed. Moreover, the respondents rather strongly agreed about consumer's decision 

in using application to order A la carte in Bangkok metropolitan district 

According to the hypothesis testing that was statistically significant level at 0.05, it was 

proved that both buying behavior and advertising perception did affected consumer's decision 

for ordering the A la carte in Bangkok metropolitan district by using application. 

Keywords: Buying Behavior; Advertising Perception via Online Media; Consumer's Decision in 

Using Application to order A la carte in Bangkok Metropolitan District 

บทนำ 

กรุงเทพมหานคร เปนเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีประชากรหนาแนน และการดำเนินชีวิตที่ตอง

แขงขันกับเวลา วิถีการบริโภคที่มีความเรงรีบ มีการทำกิจกรรมหลายอยางในเวลาเดียวกัน อีกทั้งการจราจรที่

ติดขัด สงผลใหผูบริโภคเลือกที่จะใชเทคโนโลยีมากขึ้น ไมวาจะเปน โทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ต ที่มีการเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต เพื่อตอบสนองความตองการ โทรศัพทมือถือนับวาเปนอุปกรณสื่อสารที่มีบทบาทและกลายเปนสิ่งที่

ขาดไมไดในชีวิตประจำวัน จนเรียกไดวาโทรศัพทมือถือคืออวัยวะที ่ 33 ที่ตองมีติดตัวไวตลอด เนื่องดวย
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โทรศัพทมอืถือสามารถตอบสนองกิจกรรมที่หลากหลายในการดำรงชีวิต เชน การตดิตอสื่อสาร ทำธุรกรรมทางการ

เงิน และการสั่งอาหารออนไลน ซึ่งธุรกิจอาหารเองก็ใชประโยชนจากโทรศัพทมือถือที่สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

(Smart Phone) เชนเดียวกัน โดยการใชสื่อออนไลนในการสรางความนาสนใจ และเขาถึงผูบริโภคไดเปนวงกวาง 

การเพิ่มชองทางการขายออนไลน และการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารและจัดการราน เปนตน ทำใหผูบริโภค

มีทางเลือกที่สามารถตอบสนองรูปแบบชีวิตที่เรงรีบ และสรางความสะดวกสบายใหกับผูบริโภคไดในชองทาง

เดียวกัน จึงเกิดการสรางแอปพลิเคชั่นที่ใชในการขายอาหารออนไลนข้ึน ผูบริโภคจำนวนมากยอมเสียทรัพยสินเพื่อ

แลกกับความสะดวก อีกทั ้งในปจจุบันยังมีการพัฒนาระบบของเทคโนโลยีการสื ่อสาร เขามามีบทบาทใน

ชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำใหผูขายสินคาสามารถติดตอสื่อสาร พรอมตอบคำถามหรือรับคำสั่งซื้อ (order) จาก

ลูกคา รวมถึงจัดสงอาหารไดทันตอความตองการของลูกคา โดยเฉพาะอาหารปรุงสดใหมที่สามารถจัดสงรวดเร็ว 

และยังสามารถคงคุณภาพและรสชาติของอาหารไว ประกอบกับสถานการณโรคระบาดของโควิด-19 ( Covid-19) 

ที่แพรกระจายไปในวงกวาง ทำใหผูบริโภคหลีกเลี่ยงการทานอาหารนอกบาน และนิยมสั่งอาหารมารับประทานที่

บานหรือทำอาหารทานเอง ทำใหธุรกิจการขายอาหารออนไลนมีการเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ไดสำรวจพฤติกรรมทางออนไลน เรื่อง “การใชบริการ Online Food Delivery ของคน

ไทย” ระหวางวันที่ 5 – 15 มีนาคม 2563 พบวาจากผูตอบทางออนไลนรวม 376 คน เปนผูใชบริการสั่งอาหาร

ออนไลนถึง 85% และเมื่อวิเคราะหขอมูล พบวากลุม Gen Y (อายุ 19-38 ป) ใชบริการมากที่สุดถึง 51.09% 

รองลงมาคือกลุม Gen X (อายุ 39-54 ป) กลุม Baby Boomer (อายุ 55-73 ป) และกลุม Gen Z (อายุต่ำกวา 

19 ป) โดยพบวาความกังวลตอสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ยังเปนอีกหนึ่งปจจัยสำคัญที่สงผลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการสั่งอาหารออนไลนของคนไทยดวย โดยกลุมที่เลือกใชบริการสั่งอาหาร

ออนไลน เพราะกังวลตอการแพรระบาดของโควิด-19 มากที่สุดคือ Gen Y 40.2% รองลงมาคือ Gen Z 30.0% 

Baby Boomer 28.6% และสุดทายคือ Gen X 26.9% ตามลำดับ โดยมีตัวเลขเฉลี่ยทั้งหมด 33.96% โดย

รูปแบบการสั่งทางออนไลน ที่ไดรับความนิยมมากสุดคือ แอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร ถึง 88.47% รองลงมาเปน 

ชองทางการสั่งอาหารออนไลนกับทางรานอาหารโดยตรง 62.93% และที่เหลืออีก 13.08% เปนการเลือกสั่ง

ผาน Inbox หรือ Direct Message ของรานใน Social Media อ่ืนๆ 

ธุรกิจการสั่งอาหารออนไลนมีแนวโนมการเติบโตสูงมาก พบวาในชวง 5 ปที่ผานมา ธุรกิจนี้มีการ

ขยายตัวตอเนื่องเฉลี่ยปละ 10% ซึ่งเติบโตสูงกวาธุรกิจรานอาหารเองที่เติบโตเฉลี่ยปละ 3-4% ตอป การเติบโต

ของธุรกิจบริการจัดสงอาหารสอดคลองกับโครงสรางประชากรที่มีขนาดครัวเรือนที่เล็กลง พฤติกรรมของ

ผูบริโภคที่เนนความสะดวกสบายและประหยัดเวลามากขึ้น สงผลใหผูประกอบการรานอาหารขนาดกลางและ

เล็ก สามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดงายดายมากขึ้น เพราะการใหบริการหนารานเพียงอยางเดียวไมสามารถ

เขาถึงผูบริโภคไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ผูประกอบการจึงหันมาใหความสำคัญกับการขยายชองทางการขาย

เพื่อใหครอบคลุมและสรางรายไดเพิ่มเติม 

จากการสืบคน ผูวิจัยพบงานวิจัยที่นาสนใจ อาทิ ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาของ

ผูบริโภคทางสื่อออนไลน (สุจรรยา น้ำทองคำ, 2559), พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของผูใช Application 
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Shopee ในประเทศไทย (ณัฐกานต กองแกม, 2559), ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาผานทาง

สื่อออนไลนของผูบริโภคใน อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม (ชิษณุพงศ สุกก่ำ, 2560) และ พฤติกรรมการซื้อสนิคา

ออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (กันตฤทัย ปลอดกระโท, วัลยา รอยแกว, สุทัศน เยี่ยง

กลาง,วิวรรณ กาญจนวจี และสุภาวดี สุวิธรรมา, 2563) ที่มีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพฤติกรรม

การซื้อสินคากับการตัดสินใจ อีกทั้ง ยังพบอีกหลายงานวิจัย เชน พฤติกรรมการรับชมรีวิวรานอาหารทาง

ออนไลนและความตั้งใจจะใชบริการหลังการชมรีวิวทางออนไลนของผูบริโภค (สิฬณัชชา คงมั่น, 2560), อิทธิพล

ของสื่อโฆษณารานอาหารในเครือขายสังคมออนไลนที่มีผลตอกระบวนการตอบสนองของผูบริโภค (ทรงศักดิ์ ศรี

สวย, 2559) และงานวิจัยเร่ืองผลกระทบของการโฆษณาออนไลนตอการตัดสินใจซื้อสินคา (เมธี ราหุรักษ, 2564)  

ที่มีการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางการรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลนกับการตัดสินใจซื้อ 

สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา การรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน และการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นที่จะนำไปสูผลสรุป

ของการศึกษาที่วาพฤติกรรมการซื้อสินคาและการรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลนสงผล ตอการตัดสินใจสั่งอาหาร

ตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยไดนำเสนอปญหาของการวิจัยของ

การศึกษาดังตอไปนี้   

1. กลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใหระดับความคิดเห็นอยางไรตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและ

การรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน 

2. พฤติกรรมการซื้อสินคาและการรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลนจะสงผลตอการตัดสินใจสั่งอาหารตาม

สั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไมในลักษณะใด 

วัตถุประสงคของการศึกษา  

1. เพื่อสำรวจและสรุปความคิดเห็นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีตอ พฤติกรรมการซื้อสินคา 

การรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน และการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่น 

2. เพื่อวิเคราะหและสรุปอิทธิพลของพฤติกรรมการซื้อสินคาและการรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน ที่มี

ตอการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้ไดใชเทคนิคของการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีการใชแบบสอบถามเปน เครื่องมือในการ

เก็บขอมูล ผูวิจัยไดกำหนดตัวแปรที่จะใชศึกษา และนำตัวแปรเหลานั้นมาศึกษารายละเอียดของตัวแปรทุกตัว

และความสัมพันธหรืออิทธิพลระหวางกัน 

ตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี ้ ประกอบดวยตัวแปรประเภทตางๆ ไดแก ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน คือ

พฤติกรรมการซื้อสินคาและการรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน และตัวแปรตาม คือการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่ง

โดยใชแอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรตามที่กลาวมาขางตน จะนำมาศึกษาเพื่อวิเคราะหความสัมพันธในลักษณะของการสงผลหรือ

การมีอิทธิพลตอกัน ดังนี้ 
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1. การสงผลหรือการมีอิทธิพลตอกันระหวาง พฤติกรรมการซื้อสินคากับ การตัดสินใจสั่งอาหารตามสัง่

โดยใชแอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การสงผลหรือการมีอิทธิพลตอกันระหวาง การรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลนกับการตัดสินใจสั่ง

อาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย สามารถนำไป ประยุกตใชดังตอไปนี้  

1. องคกรและหนวยงานที่จะไดรับประโยชน ไดแก ธุรกิจที่ดำเนินการในดานการผลิตและจัดจำหนาย

อาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่น โดยที่องคกรและหนวยงานจะนำไปใชในเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน คือ 1.) ธุรกิจสามารถนำผลการศึกษาที่เก่ียวของกับปจจัยแตละเร่ืองไปใชในเร่ือง 

การวางนโยบายและกลยุทธดานการตลาด 2.) ธุรกิจสามารถนำผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับการอิทธิพลระหวาง

ปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อสินคาและการรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่ง

โดยใชแอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไปใชในเร่ืองพัฒนารูปแบบการสื่อสารไปยังผูบริโภค  

2. บุคคลที่สนใจ ไดแก นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลวิชาชีพตางๆ โดยที่กลุมบุคคลเหลานี้

สามารถนำผลการศึกษาไปใชตามวัตถุประสงคตางๆ อาทิ 1.) นำไปใชเปนขอมูลสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป เพื่อ

ขยายผลการศึกษาใหมี มุมมองที่หลากหลายมากขึ้น หรือนำไปใชประกอบการเขียนผลงานทางวิชาการใหมี

ความชัดเจนเพิ่มขึ้น 2.) นำไปใชเปนประเด็นในการศึกษาเพื่อใหเกิดความรูใหม หรือเพิ่มรายละเอียดของ

การศึกษาที่สนใจอยูในขณะนั้นใหมีความเขาใจมากยิ่งข้ึน 3.) นำไปใชเปนแนวทางในการเพิ่มความรู และทักษะ

ใหกับการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใหบรรลุเปาหมาย  

3. กลุมนักวิชาการ สามารถนำผลการศึกษาไปใชประโยชนดังนี ้1.) นำไปใชเปนขอมูลสำหรับการวจิยั

ครั้งตอไปเพื่อใหเกิดความรูใหม 2.) นำไปใชเปนขอมูลในการเขียนผลงานทางวิชาการใหมีความชัดเจนมากข้ึน 

3.) นำไปใชเปนการขยายความรู และเกิดเปนความรูใหมที่อธิบายถึงตัวแปรที่ทำการศึกษาในคร้ังนี้ใหเกิดความ

เขาใจในเชิงลึกไดมากยิ่งข้ึน ในลักษณะของอิทธิพลที่เกิดข้ึนระหวางตัวแปร 

การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

1. การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคา 

เสรี วงษมณฑา (2552, อางอิงใน รวิสรา ศรีบรรจง, นันทวัน เหลี่ยมปรีชา, 2564) ไดใหความหมาย 

พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง ลักษณะการซื้อของผูบริโภค เชน ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อใด ซื้อ

มากนอยเพียงใด ใครเปนผูซื้อ และใชมาตรการอะไรในในการตัดสินใจซื้อ 

ในขณะที่ Kotler (1999, อางอิงในจุฑารัตน เกียรติรัศมี, 2558) ไดใหความหมายถึง พฤติกรรมของ

ผูบริโภค (Consumer behavior) ไววา เปนการกระทำของบุคคลเก่ียวกับการจัดหาใหไดมาซึ่งสินคาและบริการ 

ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระทำของบุคคลที่เก่ียวกับการซื้อและการใชสินคา 

และ กันตฤทัย ปลอดกระโท, วัลยา รอยแกว, สุทัศน เยี่ยงกลาง,วิวรรณ กาญจนวจี และสุภาวดี สุวิธรร

มา (2563) ไดอธิบายวา พฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลน ไดแก ดานชวงเวลาที่ตัดสินใจซื้อสินคา  
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นอกจากนี้ ณัธภัชร เฉลิมแดน (2563) ไดอธิบายวา ผูบริโภคมีความไววางใจและยอมรับประโยชนของ

เทคโนโลยีทางดานความสะดวกในการซื ้อและการสื ่อสารที ่รวดเร ็ว โดยใช โมบายแอปพลิเคชันของ

ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจำวันในการสั ่งอาหารออนไลนเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการดานรางกายเนื่องจากไมสะดวกในการซื้ออาหารที่หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต 

หรือรานสะดวกซื้อเนื่องจากกลัววาตนเองจะไดรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) จากการไป

ซื้ออาหารนอกบาน 

2. การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน 

สิฬณัชชา คงมั่น (2560) ไดอธิบายวา ผูบริโภคที่มีการรับชมรีวิวทางออนไลน  สามารถเปรียบเทียบ

หาทางเลือกกอนตัดสินใจและ และเพื่อสรางความมั่นใจกอนไปใชบริการ อีกทั้งยังเพิ่มความรูสึกถึงความตั้งใจ

อยากใชบริการทันที 

ในขณะที่ ทรงศักดิ์ ศรีสวย (2559) ไดอธิบายวา รานอาหารที่มีการโฆษณาบนเครือขายสังคมออนไลน 

สามารถกระตุนความรูสึกของผูบริโภค และยังพบวาการไดรับคำแนะนำในการใชบริการรานอาหารจาก เพื่อน

บนเครือขายสังคมออนไลน มีผลกับการตัดสินใจใชบริการซื้อสินคา 

นอกจากนี้ รวิสรา ศรีบรรจง, นันทวัน เหลี่ยมปรีชา (2564) ไดอธิบายวา  ผูบริโภคสวนใหญหันมา ซื้อ

สินคาออนไลนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู ประกอบธุรกิจ ควรทำกลยุทธทางการตลาดผานสื่อออนไลน เพื่อให

สอดคลอง กับพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันที่ตองการความรวดเร็วและสามารถตอบสนองไดทุกเวลา 

3. การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่ง 

เปรมกมล หงษยนต (2562) ที่อธิบายวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน (6P) ที่มีอิทธิพลตอ

ตัดสินใจซื้อสินคาผานออนไลน มีดวยกัน 2 ดาน คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ในขณะที่ ณัฐกฤษ เชาวชาญกิจ (2562) ที่อธิบายวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจในอนาคตจะเลือกใชบริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ, ปจจัยดานราคา, ปจจัยดานบุคคล สวน

ปจจัยที่ไมมีผลอิทธิพลตอการตัดสินใจ อันไดแก ปจจัยดานการจัดจำหนาย, ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด, 

ปจจัยดานกายภาพ 

และ ปญญพัฒน เตชะศิริเชษฐ (2563) ที่อธิบายวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่สงผลตอการซื้อ

สินคาออนไลนตามแนวคิดการบริโภคอยางยั่งยืน ซึ่งเหตุผล 3 อันดับแรกที่นาสนใจ คือ 1.) สื่อโฆษณาออนไลน 

เชน Facebook, IG  2.) การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน มอบสวนลดสินคาในวันพิเศษตาง ๆ 3.) การให

ขอมูลโดยการสนทนาออนไลนกับรานคา  

นอกจากนี้ ศุภรัตน วักไธสง (2564) ที่อธิบายวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อเสื้อผาผานชองทางออนไลน ของผูบริโภคในเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 3 ดาน ดวยกัน 

คือ ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และดานชองทางการจัดจำหนาย 



7 

4. ความสัมพันธ/ การสงผลหรืออิทธิพลระหวางพฤติกรรมการซื้อสินคาและการรับรูโฆษณาผานสื่อ

ออนไลนที่สงผลตอการตดัสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4.1 การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสัมพันธและ อิทธิพลระหวางพฤติกรรม

การซื้อสินคากับการตดัสินใจสัง่อาหารตามสั่ง 

สุจรรยา น้ำทองคำ (2559) ทำการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาของ

ผูบริโภคทางสื่อออนไลน อธิบายวา ความพึงพอใจของผูบริโภคดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองการการจัด

จำหนายและดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคทางสื่อออนไลน 

ในขณะที่ ณัฐกานต กองแกม (2559)  ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของ

ผูใชApplication Shopee ในประเทศไทย อธิบายวา การตัดสินใจซื้อของผูใชคือ มีการเปรียบเทียบราคาจาก

หลายๆ รานคา และผูบริโภคจะมีการตัดสินใจซื้อทันทีที่ทราบวามีการใหสวนลด 

และ ชิษณุพงศ สุกก่ำ (2560) ทำการศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา

ผานทางสื่อออนไลนของผูบริโภคใน อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม อธิบายวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ดานผลิตภัณฑ สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสื่อออนไลนของผูบริโภค  และ ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานราคา พบวา การระบุราคาที่ชัดเจน คุณภาพของสินคา รวมถึง ราคาคาจัดสงที่มีความ

เหมาะสม สงผลตอความตองการของลูกคา และตัดสินใจซื้อสินคาในที่สุด 

นอกจากนี้ กันตฤทัย ปลอดกระโท, วัลยา รอยแกว, สุทัศน เยี่ยงกลาง,วิวรรณ กาญจนวจี และสุภาวดี 

สุวิธรรมา (2563) ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมาไดอธิบายวา ในดาน พฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลน ผูบริโภคมีการเปรียบเทียบราคาสินคา

ออนไลนจากหลายๆรานกอนตดัสินใจซื้อ 

ขอสรุปจากการทบทวนขางตนนำไปสูการตั้งสมมุติฐานที่เก่ียวของกับความสัมพันธในลักษณะของการ

สงผลระหวางพฤติกรรมการซื้อสินคากับการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งไดดังนี้ 

สมมุติฐานที่ 1 : พฤติกรรมการซื้อสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใชแอปพลเิคชัน่

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.2 การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสัมพันธและ อิทธิพลระหวางการรับรู

โฆษณาผานสื่อออนไลนกับการตัดสินใจ 

สิฬณัชชา คงมั่น (2560) ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมรีวิวรานอาหารทางออนไลนและ

ความตั้งใจจะใชบริการหลังการชมรีวิวทางออนไลนของผูบริโภค ไดอธิบายวา ผูบริโภคที่มีการรับชมรีวิวทาง

ออนไลน  สามารถเปรียบเทียบหาทางเลือกกอนตัดสินใจและเพื่อสรางความมั่นใจกอนไปใชบริการ อีกทั้งยัง

เพิ่มความรูสึกถึงความตั้งใจอยากใชบริการทันที 

ในขณะที ่ ทรงศักดิ ์ ศรีสวย (2559) ทำการศึกษาเกี ่ยวกับอิทธิพลของสื ่อโฆษณารานอาหารใน

เครือขายสังคมออนไลนที่มีผลตอกระบวนการตอบสนองของผูบริโภค ไดอธิบายวา รานอาหารที่มีการโฆษณา
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บนเครือขายสังคมออนไลน สามารถกระตุนความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค และยังพบวาการไดรับคำแนะนำใน

การใชบริการรานอาหารจาก เพื่อนบนเครือขายสังคมออนไลน มีผลกับการตัดสินใจใชบริการซื้อสินคา 

นอกจากนี้ เมธี ราหุรักษ (2564) ทำการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการโฆษณาออนไลนตอการ

ตัดสินใจซื้อสนิคา ไดอธิบายวา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่โฆษณาออนไลน มี 2 สวนคือ 1.) ความ

หลากหลายของขอมูลและประสบการณของผูบริโภค คือ เมื่อผูบริโภคพบวา การโฆษณาสินคาบนอินเทอรเน็ตมี

เนื้อหาที่นาสนใจ และนาติดตาม มีภาพเคลื่อนไหว มีเสียงประกอบ มีการปรับปรุงขอมูลสินคาอยางสม่ำเสมอ 

และควรใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่ครบถวนและถูกตองตรงกับความเปนจริงของสินคานั้นๆสงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อสินคาที่โฆษณา 2.) ความเชื่อมั่นตอสินคาที่โฆษณาออนไลนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่โฆษณา

ออนไลน คือ เมื่อผูบริโภคมั่นใจวาจะไดรับสินคาที่มีคุณภาพตรงตามโฆษณาออนไลนสินคานั้นตรงกับความ

ตองการ 

ขอสรุปจากการทบทวนขางตนนำไปสูการตั้งสมมุติฐานที่เก่ียวของกับความสัมพันธในลักษณะของการ

สงผลระหวางการรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลนกับการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งไดดังนี้ 

สมมุติฐานที่ 2 : การรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจสัง่อาหารตามสั่งโดยใช

แอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 
   

พฤติกรรมการซื้อสินคา 
 

การตัดสินใจสัง่อาหารตามสั่งโดยใช

แอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  

การรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน 
 

ภาพ 1: ภาพแสดงเสนทางของความสัมพันธในลักษณะของการสงผล/ อิทธิพลระหวางตัวแปร 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. ประชากร หมายถึงประชากรที่มีคุณสมบัติดังนี ้ไดแก 1.) เปนบุคคลที่พักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.) เปนบุคคลที่เคยมีประสบการณทางดานการสั่งอาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นมากอน 3.) เปนบุคคลที่มี

ความรูและความเขาใจเกี ่ยวกับแอปพลิเคชั่นที่ใชสั่งอาหารออนไลน โดยจำนวนประชากรที่มีคุณสมบัติ

ดังกลาวขางตนไมสามารถทราบจำนวนที่แนนอนไดเนื่องจากไมมีแหลงขอมูลที่ผูวิจัยสามารถเขาถึงได 

2. ตัวอยาง หมายถึง ตัวแทนของประชากรที่นำมาใชในการศึกษาเนื่องจากขนาดของประชากร ที่มีขนาดใหญ 

และผูวิจัยจะใชตัวอยางที่มีคุณสมบัติตรงกับประชากรของการศึกษา ทั้งนี้ผูวิจัยไดดำเนินการเปนขั้นตอน

เพื่อใหไดตัวอยางที่มีคุณสมบัติดังกลาว ดังตอไปนี้ 1.) ทบทวนคุณสมบัติของประชากรที่กำหนดไวในเบื้องตน 

2.) ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก 3.) การเขาถึงกลุมตัวอยางนั้น ผูวิจัยเลือกใชวิธีการแจก

แบบสอบถามทางออนไลนโดยใชแอปพลิเคชั่นสำเร็จรูป 4.) จำนวนตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เนื่องจาก

ผูวิจัยไมสามารถระบุจำนวนประชากรที่แนนอนเพราะไมสามารถหาแหลงขอมูลที่รายงานจำนวนดังกลาวได 
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ดังนั้นผูวิจัยจึงคำนวณจำนวนตัวอยาง โดยใชสูตรการคำนวณของ Cocrancs (1977) ซึ่งเปนสูตรการคำนวณ

ที่ใชในกรณีที่ผูวิจัยไมทราบจำนวนประชากร ดังนี้  

ในที่นี้ n = จำนวนหรือขนาดตัวอยาง  

        Z = คาความเชื่อมั่นที่ระดับรอยละ 93 เทากับ 1.89  

        e = คาความคลาดเคลื่อนของจำนวนหรือขนาด

ตัวอยางที่ยอมรับไดเทากับ 0.07 

แทนคาสูตรจะไดจำนวนหรือขนาดตัวอยางเทากับ 183 ตัวอยาง  

ผูวิจัยจะใชจำนวน 200 ตัวอยางเนื่องจากตองการสำรองความผิดพลาดที่อาจเกิดจากความผิดพลาด

จากการตอบคำถามของผูตอบแบบสอบถามที่ผิดพลาดหรือตอบไมครบถวนสมบูรณ 

3. เคร่ืองมือในการศึกษา  

งานวิจัยฉบับที่ดำเนินการอยูนี้ไดใชเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การเก็บขอมูล โดยการตั้งเปนคำถามและผูตอบแบบสอบถาม ตอบคำถามที่เปนลักษณะของการแสดงความ

คิดเห็น ดังมีรายละเอียดของการจัดทำเคร่ืองมือ คือ  

3.1 ลักษณะของคำถาม ที่จัดทำขึ้นนั้นเปนลักษณะของคำถามชนิดปลายปด 2 ประเภท ไดแก 1.) 

คำถามชนิดปลายปด แบบใหเลือกตอบ (คำถามแบบปรนัย) 2.) คำถามชนิดปลายปด แบบใหเลือกตอบ โดย

คำตอบที่เลือกนั้นจะใชในลักษณะของการวัดระดับความคิดเห็น จากมากที่สุดถึงนอยที่สุด ซึ่งแตละขอผูตอบ

คำถามจะตอบตามระดับความเห็นที่ตรงกับตนเองมากที่สุด ทั้งนี้ระดับดังกลาวไดแบงเปนระดับ โดย 5 คือ 

ระดับที่มีคาคะแนนสูงสุด จนกระทั่งระดับ 1 คือระดับที่มีคาคะแนนต่ำที่สุด โดยใชหลักการของการใชมาตรวัด

แบบประมาณคา (กัลยา วานิชยบัญชา, 2562) 

3.2 ที่มาของเครื่องมือ ในที่นี้หมายถึง คำถามที่อยูในแบบสอบถามที่มีความเกี่ยวของกับตัวแปรที่ใช

ศึกษาทุกตัว และทุกประเภทนั้น ซึ่ง ผูวิจัยไดดำเนินการคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ ประกอบดวย 1.) แนวคิด

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 2.) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งไดมีการศึกษามากอน 3.) คำแนะนำจากผูทรงคุณวุฒิ 4.) 

คำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา 

3.3 องคประกอบของเคร่ืองมือ ที่ใชศึกษา ประกอบดวยคำถามซึ่งแบงเปน 4 สวน ดังตอไปนี้  

สวนที่ 1 เปนคำถามดานประชากรศาสตร และคุณลักษณะทั่วไปที่เก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีคำถามจำนวนทั้งสิ้น 4 ขอ 

 ลักษณะของคำถามในสวนที่ 1 นี้จะเปนคำถามชนิดปลายปด แบบใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ 

โดยใหเลือกตอบขอที่ตรงกับความเห็นของผูตอบมากที่สุด เพียงคำตอบเดียว 

สวนที่ 2 เปนคำถามที่เก่ียวของกับตัวแปรเร่ือง “พฤติกรรมการซื้ออาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่น” 

มีคำถามจำนวนทั้งสิ้น 10 ขอ  

สวนที่ 3 เปนคำถามที่เก่ียวกับตัวแปรเร่ือง “การรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน” มีคำถามจำนวนทั้งสิ้น 

9 ขอ  

n = 
Z2 

4e2 
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สวนที่ 4 เปนคำถามที่เกี่ยวกับตัวแปรเรื่อง “การตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีคำถามจำนวนทั้งสิ้น 9 ขอ  

ลักษณะของคำถามในสวนที่ 2 สวนที่ 3 และสวนที่ 4 เปนคำถามชนิดปลายปดแบบแบงระดับคะแนน

โดยคาคะแนนที่นอยที่สุด มีคาเทากับ 1 และคาคะแนนที่มากที่สุดมีคาเทากับ 5  

3.4 การตรวจสอบเครื่องมือ ผูวิจัยไดดำเนินการตรวจสอบคำถามของแบบสอบถามกอนที่จะนำไป

แจกกลุมตัวอยางโดยแบง การตรวจสอบเปน 2 ประเภท กลาวคือ 

3.4.1 การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity)  

ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามใหแกผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตอประเด็นคำถามที่จะใชวัดความ

คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม รวมทั้งนำเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอความคิดเห็น หลังจากนั้นผูวิจัยจึงเก็บ

รวบรวมขอเสนอแนะตางๆ และนำมาปรับปรุงแกไขสำหรับขอคำถามที ่ม ีการทวงติงและแนะนำจาก

ผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา  

3.4.2 การตรวจสอบความเชื่อถือ หรือความนาเชื่อถือ (Reliability) 

ผูวิจัยไดทำการทดลองโดยนำแบบสอบถามจำนวน 30-40 ชุด ไปทดลองกับกลุมทดลองจำนวน 30-

40 คน ซึ่งกลุมทดลองจะตองมีคุณสมบัติของประชากรอยางครบถวน เมื่อไดรับคำตอบแลวจะนำคำตอบไป

คำนวณคาโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนแบช (Cronbach’s alpha coefficient) คาสรุป

สัมประสิทธิ์อัลฟาของตัวแปรแตละตัวเปนดังนี้ 

ชื่อตัวแปรตน และตัวแปรตาม  คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนแบช 

1. พฤติกรรมการซื้อสินคา 0.806 

2. การรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน 0.902 

3. การตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชัน่  

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

0.853 

คารวม 0.929 

คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรแตละตัวรวมทั้งคารวม พบวามีคาเทากับ 0.929 และอยูในชวง 0.7-1.00 

แสดงวาผูวิจัยสามารถนำแบบสอบถามซึ่งเปนเคร่ืองมือของการศึกษาในคร้ังนี้ สามารถนำไปใชเก็บขอมูลได 

4. ประเภทของสถิติที่ใช สำหรับการวิเคราะหผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษาในคร้ังนี้ คือ 

4.1 สถิติเชิงพรรณนา ผูวิจัยไดนำมาใชเพื่อตอบวัตถุประสงคในเร่ืองตอไปนี้ คือ 

4.1.1 คาความถี ่ คารอยละ ใชเพื ่อวิเคราะหและอธิบายถึงคุณลักษณะทั ่วไปที ่เกี ่ยวกับผู ตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งใชมาตรวัดนามบัญญัติ และมาตรจัดอันดับ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2562) 

4.1.2 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชเพื่อวิเคราะหและอธิบายความคิดเห็นของตัวอยางใน

เรื่อง“ พฤติกรรมการซื้อสินคา การรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน และการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใช

แอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งใชมาตรวัดอันตรภาค (กัลยา วานิชยบัญชา, 2562) ซึ่ง

ผลการศึกษาที่ไดจะเปนการตอบวัตถุประสงคของการศึกษาที่ตั้งไววา 1.) เพื่อสำรวจความคิดเห็นตอพฤติกรรม

การซื้ออาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2.) เพื่อสำรวจความรับรูตอ
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โฆษณาผานสื่อออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 3.) เพื่อสำรวจความคิดเห็นตอการตัดสินใจสั่ง

อาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.2 สถิติเชิงอนุมาน ผูวิจัยไดนำมาใชเพื่อการทดสอบสมมุติฐานสำหรับการตอบวัตถุประสงคของ

การศึกษาที่ตั้งไววา อิทธิพลของพฤติกรรมการซื้อสินคาและการรับรูโฆษณาผานสือ่ออนไลน ที่มีตอการตัดสินใจ

สั่งอาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิเคราะหถึงความสัมพันธในรูป

ของการสงผลระระหวางตัวแปรอิสระ (ตน) ที่ใชมาตรวัดอันตรภาค และตัวแปรตามที่ใชมาตรวัดอันตรภาค  

ในกรณีนี้ผูวิจัยตองการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรในรูปของอิทธิพลระหวางตัวแปรอิสระที่ใช

มาตรวัดอันตรภาค ซึ่งมีจำนวนตัวแปรอิสระ (ตน) มากกวา 1 ตัว ที่อาจสงผลตอตัวแปรตาม 1 ตัวที่ใชมาตรวัด

อันตรภาค ผูวิจัยจะใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regress on Analysis) (กัลยา วานิชยบัญชา, 

2562) 

ในการวิเคราะหดังกลาวเพื่อตอบวัตถุประสงคที่ผูวิจัยตั้งไววาเพื่อวิเคราะหอิทธิพลพฤติกรรมการซื้อ

สินคาและการรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน ที่มีตอการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการกำหนดสมมุติฐานไวดังนี้คือ  

สมมุติฐานที ่ 1 : พฤติกรรมการซื ้อสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจสั ่งอาหารตามสั ่งโดยใช

แอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานที่ 2 : การรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใช

แอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การแปลผลคาสถิติ 

เนื่องจากคาสถิติที่ไดจากการประมวลผลดวยวิธีการทางสถิติ เชน คาเฉลี่ย คาสัมประสิทธิ์ ตองมีการ

แปลผลโดยความหมายในลักษณะของความมาก – นอย หรือ ความสูง – ต่ำ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดมีการกำหนดชวง

ชั้น ซึ่งสะดวกตอการแปลผล โดยดำเนินการดังตอไปนี้ 

1. ผูวิจัยทำการคำนวณความหางของแตละชวงคะแนนโดยใชสตูร ดังนี้ (กัลยา วานชิยบัญชา, 2562) 

  ชวงหางระหวางชวงคะแนน =  คาสูงสุด – คาต่ำสุด   

    ระดับชัน้   

ในที่นี้ผูวจิัยไดแบงระดบัคะแนนเปน 5 ระดับ  

5 = ระดับคาคะแนนสูงสุด; 1 = ระดับคาคะแนนต่ำสุด  

ดังนั้นการแทนคาสูตรจะได = 5-1 = 0.08 

                5  

2.  ทำการกำหนดชวงชั้นสำหรับการแปลผลคาคะแนนที่ตกอยูในชวงชั้นตางๆ ดังนี้  

คะแนนที่มีคาอยูในชวง 1.00 – 1.80 แปลผลวา นอย  

คะแนนที่มีคาอยูในชวง 1.81 – 2.61 แปลผลวา คอนขางนอย  

คะแนนที่มีคาอยูในชวง 2.62 – 3.42 แปลผลวา ปานกลาง  

คะแนนที่มีคาอยูในชวง 3.43 – 4.23 แปลผลวา คอนขางมาก  
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คะแนนที่มีคาอยูในชวง 4.24 – 5.00 แปลผลวา มาก  

ดังนั้นในการแปลผลคาตางๆ ทีค่ำนวณไดของงานวิจัยฉบบันี้ จงึมีความหมายดังนี้  

1.) คาเฉลี่ย ระดับความเห็นดวย แปลผลไดวา 

1.00 – 1.80 แปลผลไดวา มีระดับความเห็นดวยนอย; 1.81 – 2.61 แปลผลไดวา มีระดับความเห็น

ดวยคอนขางนอย; 2.62 – 3.42 แปลผลไดวา มีระดับความเห็นดวยปานกลาง; 3.43 – 4.23 แปลผลไดวา มี

ระดับความเห็นดวยคอนขางมาก; 4.24 – 5.00 แปลผลไดวา มีระดับความเห็นมาก  

2.) คาเฉลี่ย ระดับการรับรู แปลผลไดวา  

1.00 – 1.80 แปลผลไดวา มีระดับการรับรูนอย; 1.81 – 2.61 แปลผลไดวา มีระดับการรับรูคอนขาง

นอย; 2.62 – 3.42 แปลผลไดวา มีระดับการรับรู ปานกลาง; 3.43 – 4.23 แปลผลไดวา มีระดับการรับรู

คอนขางมาก; 4.24 – 5.00 แปลผลไดวา มีระดับการรับรูมาก  

การวิเคราะหผลการศึกษา 

1. สรุปผลขอมูลทางประชากรศาสตร 

ผลการศึกษาขอมูลทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

อาชีพ สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามที่อยูในกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 74 โดยมีอายุอยู

ในชวง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 44.50 ในขณะที่อาชีพซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอยูนั้นคืออาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง คิดเปนรอยละ 67.50 ซึ่งสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 76 

2. สรุปผลขอมูลตามวัตถุประสงค ไดแก  

2.1 ผลสรุปความคิดเห็นที่ตองการสำรวจ ในเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินคา (𝑥𝑥𝑥= 3.73, S.D.= 1.17 ) 

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยในระดับคอนขางมาก ตอการใหความเห็นที่เก่ียวของกับ ขอคำถาม

ที่วา ทานมักจะสั่งซื้ออาหารตามสั่งเมื่อพบรายการอาหารที่นาสนใจ(𝑥𝑥𝑥=4.43, S.D.=0.89), ทานจะสั่งอาหาร

ผานแอปพลิเคชั่นในขณะที่เกิดการแพรเชื้อโรคระบาด (𝑥𝑥𝑥= 4.24, S.D.= 1.03) 

2.2 ผลสรุปการรับรูที่ตองการสำรวจ ในเร่ือง การรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน (𝑥𝑥𝑥= 4.10, S.D.= 1.01)  

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการรับรูคอนขางมาก ตอการใหความเห็นที่เก่ียวของกับ ขอคำถามที่วา ทาน

ทราบถึงสื่อโฆษณาประเภทตางๆทางออนไลน เชน Facebook, Youtube, Shopee และ Lazada เปนตน (𝑥𝑥𝑥= 

4.46, S.D.= 0.80), ทานไดรูจักรานอาหารที่มีชื่อเสียงจากโฆษณาทางสื่อออนไลน (𝑥𝑥𝑥= 4.35, S.D.= 0.90) 

2.3 ผลสรุปความคิดเห็นที่ตองการสำรวจ ในเร่ือง การตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (𝑥𝑥𝑥= 4.06, S.D.= 0.97) พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยในระดับ

คอนขางมาก ตอความคิดเห็นในขอคำถามที่วา ทานคิดวาราคาสินคามีผลตอการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่ง (𝑥𝑥𝑥= 

4.58, S.D.=0.68), ทานคิดวารูปภาพในการโฆษณามีผลตอการสั่งอาหารตามสั่ง (𝑥𝑥𝑥=4.47, S.D.=0.73), ทานคิด

วาแอปพลิเคชั่นที่สามารถตอบสนองไดรวดเร็วมีผลตอการสั่งอาหารตามสั่ง (𝑥𝑥𝑥=4.57, S.D.=0.63), ทานคิดวา

การตัดสินใจสั่งอาหารทางแอปพลิเคชั่นเปนการประหยัดเวลาของทาน (𝑥𝑥𝑥=4.35, S.D.=0.82) 
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3. สรุปผลตามสมมุติฐาน   

ผลสรุปการศึกษาที่ตองการวิเคราะหวาพฤติกรรมการซื้อสินคาและการรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลนที่

สงผลตอการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกัน จาก

การศึกษาพบวา ตัวแปรอิทธิพลดานพฤติกรรมการซื้อสินคาสงผลตอการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใช

แอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด 

  ตัวแปรอิทธิพล b beta t P-Value (Sig) 

1 พฤติกรรมการซื้อสินคา 0.44 0.47 6.80 0.00* 

2 การรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน 0.23 0.28 4.01 0.00* 

    ตัวแปรตาม คือ การตัดสนิใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    คาสถิติ : R-square = 0.50 , df = 2, 197  F = 83.52  P ≤ 0.05* 

สรุปและอภิปรายผล 

1. การอภิปรายผล ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยเปนลำดับตอไปนี ้

1.1 ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการซื้อสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใช

แอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความสอดคลองกับแนวคิดของ สุจรรยา น้ำทองคำ (2559), 

ณัฐกานต กองแกม (2559), ชิษณุพงศ สุกก่ำ (2560) และสอดคลองกับการศึกษาของ กันตฤทัย ปลอดกระโท, 

วัลยา รอยแกว, สุทัศน เยี่ยงกลาง,วิวรรณ กาญจนวจี และสุภาวดี สุวิธรรมา (2563) ที่อธิบายวาผูบริโภคมี

พฤติกรรมการสั่งอาหารเมื่อเจอสินคาที่นาสนใจ และราคาเปนที่นาพอใจ ซึ่งความสอดคลองดังกลาวสามารถ

อธิบายไดในการศึกษาครั้งนี ้วาพฤติกรรมการซื้อสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใช

แอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

1.2 ผลการศึกษาพบวาการรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดย

ใชแอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความสอดคลองกับแนวคิดของ สิฬณัชชา คงมั่น (2560), 

ทรงศักดิ์ ศรีสวย (2559) และสอดคลองกับผลการศึกษาของ เมธี ราหุรักษ (2564) ที่อธิบายวาการโฆษณาผาน

สื่อออนไลนสงผลตอการตัดสินใจสั่งซื้อ ความสอดคลองดังกลาวสามารถอธิบายไดในการศึกษาครั้งนี้วา การ

รับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2.  ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

2.1 การที ่ธุรกิจที ่ดำเนินการในดานการผลิตและจัดจำหนายอาหารตามสั ่งโดยใชแอปพลิเคชั่น 

ตองการใหมีผู ตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งเพิ่มมากขึ้นไดนั้น ปจจัยที่ตองนำมาพิจารณาเพื่อวิเคราะหถึงการ

ตัดสินใจซื้อสินคา คือ พฤติกรรมการซื้อสินคาและการรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน ของผูบริโภคตามลำดับ 

2.2 เมื่อพิจารณาจากตัวแปรแตละตัว พบวาธุรกิจที่ดำเนินการในดานการผลิตและจัดจำหนายอาหาร

ตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่น ควรพิจารณาใหความสำคัญ ตอ การรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน การตัดสินใจสั่ง

อาหารตามสั่ง และพฤติกรรมการซื้อสินคา ตามลำดับ 
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 ดานการรับรูโฆษณาผานสื่อออนไลน ไดแก การโฆษณาประเภทตางๆทางออนไลน เชน Facebook, 

Youtube, Shopee และ Lazada เปนตน เพื่อใหผูบริโภครูจักรานอาหาร อีกทั้งยังรักษาชื่อเสียงตลอดจนทำ

การประชาสัมพันธใหผูบริโภครับรูชื่อเสียงรานอาหารจากโฆษณาทางสื่อออนไลน และ รับรูสาระจากโฆษณา

ทางสื่อออนไลนเพื่อทำการจูงใจใหเกิดการสั่งซื้อจากผูบริโภค  

ดานการตัดสินใจสั่งอาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ตองมี

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสมตอการใชงาน เพื่อใหผูบริโภครูสึกเพลิดเพลินในการสั่งอาหาร และให

ผูบริโภคตระหนักถึงความจำเปนในการสัง่ซื้ออาหารทางแอปพลิเคชั่นที่สามารถชวยทำใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน ทำ

ใหรูสึกปลอดภัยจากการติดเชื้อโรค(ระบาด) ที่เกิดข้ึน 

และสุดทาย ในดานพฤติกรรมการซื้อสินคา ไดแก ใหพัฒนาเมนูอาหารตามสั่งใหมีความนาสนใจและมี

ความหลากหลาย อีกทั้งสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได โดยเฉพาะเมื่อเกิดการแพรเชื้อโรค

(ระบาด) ตามลำดับ 

3. ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

3.1 ควรศึกษากับประชากรและกลุมตัวอยางกลุมอื่นๆ ใหมากขึ้นหรือครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อ

ขยายผลการศึกษาใหกวางขวางมากข้ึน เพื่อนำผลมาเปรียบเทียบเพื่อใหไดความรูในมุมมองที่กวางขวางเพิ่มข้ึน

ซึ่งจะไดสรุปเปนภาพรวมของประชากรที่ใชแอปพลิเคชั่นในการสั่งอาหารตามสั่งไดชัดเจนเพิ่มมากข้ึน 

3.2 ควรศึกษากลุมผูบริโภคที่ยังไมเคยซื้อสินคาผานทางสื่อออนไลนโดยใชวิธีสัมภาษณเปนรายบุคคล

หรือแบบกลุม เพื่อที่จะไดนำขอมูลตางๆ มาปรับปรุงและใชพัฒนา ธุรกิจที่ดำเนินการในดานการผลิตและจัด

จำหนายอาหารตามสั่งโดยใชแอปพลิเคชั่นตอไป 

3.3 ผูวิจัยคร้ังตอไปควรพิจารณาเทคนิคในการวิจัยประเภทอ่ืน เชน การใชเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ

รวมดวยเพื่อประโยชนตอไปนี้ ไดแก 1.) เพื่อตองการความแมนยำของผลที่ไดรับไมวาผลที่ไดรับจะสอดคลอง

หรือไมสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่มีมากอนหนานั้น 2.) เพื่อคนหาเหตุในเชิงลึกถึงเหตุผลที่ผล

การศึกษาบางประเด็นไมสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยกอนหนานี ้

3.4 ผูวิจัยคร้ังตอไปอาจเลือกใชสถิติอ่ืนๆ ที่ทำใหผลการศึกษามีความชัดเจนมากข้ึน 
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