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บทคดัย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ คุณภาพความสัมพันธ์ การรับรู้ถึงคุณภาพของ
สินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
ปัจจัยได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคล อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ คุณภาพความสัมพันธ์ และการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิต ิ
ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา่ ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้ออาหารเพือ่สุขภาพผา่นโมบายแอปพลิเคชั่นในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ20 – 29 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 
20,000 บาท มีอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และไม่มีโรคประจ าตัว อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการ

เปิดรับข่าวสารความคิดเห็นจากนักรีวิวของผู้บริโภค โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.70) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เฟซบุค (Facebook) อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.45) คุณภาพความสัมพันธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ม า ก  ( �̅� =3.96)  เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ร า ย ข้ อ  พ บ ว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย ม า ก ที่ สุ ด คื อ  ด้ า น ค ว า ม 

พึงพอใจในความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.05) การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.05) 

การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.15) เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการแสวงหาภายใน (�̅�=4.32)  
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มีอายุ อาชีพและโรคประจ าตัวต่างกัน ท าให้การ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมต่างกันอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) คุณภาพความสัมพันธ์
ด้านความผูกพัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (4)การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร
เพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจซื้อ 
Abstract 
 The purpose of this study is to examine the Social media influence, quality relationship percept of 
product quality affect consumers' purchase decision to healthy food through mobile application in 
Pathumwan District. Bangkok factors include demographic factors, social media influence, quality relationship, 
percept of product quality. The 400 sample were drawn from consumers' purchase decision to healthy food 
through mobile application in Pathumwan District. Bangkok. Data were analyzed by using the frequency, 
percentage, mean, and standard deviation and collected data from questionnaires with T-Test, F-Test (One 
way ANOVA), and Multiple Regression Analysis. 
 The study indicated that  the most consumers' purchase decision to healthy food through mobile 
application in Pathumwan District. Bangkok of the respondents were female, age 20-29 year, single, received 
Bachelor’s Degree, received monthly income of 10,001 – 20,000 bath, civil servant or state enterprise 
employees and no underlying disease.  social media influence, exposure to news, opinions from consumer 

reviewers were at high level (�̅� = 3.70). When each aspect, it was found that the aspect has the highest mean 

were facebook (�̅� = 4.45). Quality relationship were at high level (�̅� = 3.96). When each aspect, it was found 

that the aspect has the highest mean were relationship satisfaction (�̅� = 4.05 ). Percept of product quality 

were at highest level (�̅� = 4.05). Consumers' purchase decision to healthy food through mobile application 

were at high level (�̅� = 4.15). When each aspect,  it was found that the aspect has the highest mean were 

inner pursuit (�̅� =4.32). 
 The results of hypothesis test show that (1) consumers' purchase decision to healthy food through 
mobile application in Pathumwan District. Bangkok with different age, servant and congenital disease had 
different overall purchase decision to healthy food through mobile application at statistical significance of 0.05 
levels. (2)   Social media influence had effect the consumers' purchase decision to healthy food through 
mobile application in Pathumwan District. Bangkok at statistical significance of 0.05 levels. (3) Quality 
relationship, commitment had effect the consumers' purchase decision to healthy food through mobile 
application in Pathumwan District. Bangkok at statistical significance of 0.05 levels.And (4) Percept of product 
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quality had effect the consumers' purchase decision to healthy food through mobile application in 
Pathumwan District. Bangkok at statistical significance of  0.05 levels. 
Keyword: Purchase Decision 
บทน า 
 สภาวการณ์ทางสังคมและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทุกคนต่างก็ทุ่มเทให้กับงาน และหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 
จนมองข้ามสุขภาพ เพราะการมีสุขภาพที่ดีจะชว่ยให้มีความพร้อมในการท างาน และใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะการ
ด าเนินชีวิตในสังคมเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาที่มี ผู้บริโภคจึงให้ความสนใจกับอาหารพร้อมปรุงและอาหารส าเร็จรูป
พร้อมรับประทานมากขึ้น ประกอบกับกระแสการดูแลสุขภาพ ท าให้การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมมาก
ขึน้  
 ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเลือกผลิต เลือกซื้อและเลือกบริโภคอาหาร 
ให้พอเพียงและเหมาะสมกับที่ร่างกายของผู้บริโภคในวัยต่าง ๆ ต้องการ เพราะการมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ เป็นพื้นฐาน 
ของการมีสุขภาพที่ดีและเป็นจุดเร่ิมต้นของการมีชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งที่จะเปลี่ยนให้ชีวิตที่ดีได้ต้องเร่ิมที่ตัวเรา ด้วยการสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรงขึ้นหาวิธีการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี เพื่อให้ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง NCDs (Non-Communicable 
diseases) ซึ่งอาจเกิดจากพฤติกรรมที่เสี่ยง อาทิ ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน ์
(สุปรีดา อดุลยานนท์, 2560)   

ดังเห็นได้จากความนิยมในอาหารประเภทออแกนิกส์หรือ คลีนฟู้ด ซึ่งไม่ได้จ ากัดเฉพาะผู้สูงอายุหรือคนที่มีปัญหา
ด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังขยายไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ และคนที่อยู่ในวัยท างานที่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพแต่เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ หรืออาหารที่สร้างสมดุลให้กับร่างกาย นอกจากนี้ ช่องทางในการ 
จัดจ าหน่ายบนสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย
และสะดวกต่อการรับประทาน รวมไปถึงการแสดงรายละเอียดคุณค่าทางโภชนาการ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพได้ง่ายขึ้น อภิญญา สิริกุญชร (2560) 

ประกอบกับปัจจุบันมีการใช้อินเตอร์เน็ตส าหรับภาคธุรกิจอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ผู้บริโภคหรือผู้ที่สนใจในธุรกิจ 
นั้น ๆ เข้ามาติดต่อซื้อขาย หรือน าเสนอสินค้าและบริการของธุรกิจได้ง่ายและสะดวกมากขึน้ เป็นการเชื่อมโยงผู้ซื้อและผูข้าย
ด้วยการสร้างประสบการณ์การรับรู้ในตัวสินค้าร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสในการขาย (Jun & Shen, 2015)  

ธุรกิจประเภทอาหารเพื่อสุขภาพได้รับอิทธิพลจากสื่อสังคมออนไลน์ท าให้เป็นกลายเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจ 
และมีมูลค่าตลาดอยู่ในเกณฑ์สูงมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 5 - 10 ต่อปี และคาดว่าในปี พ.ศ. 2563 
มูลค่าตลาดจะสูงถึง 88,731 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 ถึง 1 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงถึง
ร้อยละ 2.4 ต่อปีเมื่อเทียบจากปี พ.ศ. 2561 (ธนาคารกรุงเทพ,2563) อีกทั้งรายงาน Digital 2020 Global Overview 
แสดงถึงพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2563 ทั่วโลก ว่าในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีผู้ใช้งาน 
สื่อสังคมออนไลน์ทั้งสิ้น 52 ล้านคน ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 2 หรือคิดเป็นจ านวน 1 ล้านคน ผู้ที่ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 
เป็นประจ า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.7 หรือคิดเป็นจ านวน 2.3 ล้านคน และมีผู้ใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์ผา่นโทรศัพท์มอืถอื 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 หรือ 827,000 ราย (WeAreSocial & Hootsuite, 2020) และในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2563 สื่อโซเชียล
มีเดียที่คนไทยใช้มากสุด คือ เฟซบุ๊ค อัตราการใช้ ร้อยละ 95 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดตามด้วย YouTube ร้อยละ 94 
ไลน์ ร้อยละ 85  อินสตาแกรมร้อยละ 65 และทวิตเตอร์ที่ร้อยละ 55 โดยกิจกรรมบันเทิงที่คนไทยค้นหามากที่สุด 
ใน YouTube ยังคงเกี่ยวกับเรื่องเพลงเป็นหลัก ส่วนกิจกรรมในกลุ่มธุรกิจ E-commerce ที่เติบโตมากที่สุด 5 อันดับแรก
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ได้แก่ ธุรกิจ อาหาร ของเล่น เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า และการท่องเที่ยว กิจกรรมการช าระเงินของธุรกิจ E-commerce ที่คนไทย
ใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ บัตรเครดิต, E-wallet, โอนเงิน ตามล าดับ (We are Social, 2020) ดังนั้นผู้ประกอบการอาหารเพื่อ
สุขภาพที่ต้องการประสบความส าเร็จและมียอดขายเพิ่มขึ้นควรที่จะสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็น
เครื่องมือในการท ากลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กร  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับ อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ คุณภาพ
ความสัมพันธ์ และการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภค
ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ผลที่ได้จากการศึกษาน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการตัดสนิใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และ
ยังสามารถน าไปเผยแพร่ให้เกิดความรู้แก่ผู้บริโภคให้ได้อย่างเหมาะสมของประชากรในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและน ามา
ซึ่งผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานครและจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยสื่อสังคมออนไลน์ คุณภาพความสัมพันธ์และการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ คุณภาพความสัมพันธ์ และการรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวจิยั 
ดังนี้ 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ที่ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ที่ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นในเขตปทุม
วัน กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก ่
  3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และโรคประจ าตัว (2) ปัจจัยสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ การ
เปิดรับข่าวสารความคิดเห็นจากนักรีวิวของผู้บริโภค (3) ปัจจัยด้านคุณภาพความสัมพันธ์  ได้แก่ ความพึงพอใจ 
ในความสัมพันธ์ความเชื่อใจ และ ความผูกพัน (4) ปัจจัยการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า 
  3.2 ตัวแปรตาม (dependent Variable) คือ การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น
ของผู้บริโภคในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมองเห็นปัญหา (2) ด้านการแสวงหาภายใน 
(3) ด้านการแสวงหาภายนอก 
สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันท าให้การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของ
ผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครต่างกัน 
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 สมมติฐานที่ 2 สื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคใน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 3 คุณภาพความสัมพันธ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของ
ผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น
ของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของ
ผู้บริโภคในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร  

2. ท าให้ทราบถึงการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

3.  ท าให้ทราบถึงปัจจัย สื่อสังคมออนไลน์ คุณภาพความสัมพันธ์ และการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

4. น าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่ผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในการปรับปรุงการบริโภค ตลอดจน
การจัดกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 
แนวคิดและทฤษฎ ี
1.แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ 
 วรพรรณ เรืองโชติช่วง (2560) กล่าวว่า อาหารเพื่อสุขภาพ สามารถสื่อได้ 2 ความหมาย ความหมายแรก 
คือ“อาหารที่ไม่เจือปนหรือปนเปื้อน” คือ บริโภคเข้าไปแล้วร่างกายได้รับคุณประโยชน์ ไม่มีสารพิษเข้าสู่ร่างกาย หรือท าให้
เกิดพิษ ซึ่งการเจือปนหรือปนเปื้อน ส่วนความหมายที่สอง หมายถึง “อาหารที่ถูกหลักโภชนาการ” คือ อาหารที่บริโภคเข้าไป
แล้วร่างกายสามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือท าหน้าที่ได้อย่างปกติ และท าหน้าที่เสริมสร้างการเจริญเติบโตหรือซ่อมแซมส่วน
ที่สึกหรอของร่างกาย 
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 Kriengsak Chareonwongsak (2007) กล่าวว่า การมองเห็นปัญหา (Perceived problem) คือ การรับรู้ว่าอะไร 
คือปัญหา สามารถก าหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างครบถ้วน  

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Buyer’s Decision Process) แบ่งได้เปน็ 
5 ล าดับขั้นตอนส าคัญ คือ (1) การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) (2) การเสาะแสวงหาข่าวสาร 
(Information Search (3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) (4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 
(5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)  
3.แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ 
 อภิญญา สิริกุญชร (2560) กล่าวว่า การแสวงหาข่าวสารจะเป็นไปตามความคาดหวังหรือความต้องการของบุคคล 
ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีกระบวนการเลือกสรร 3 ขั้นตอน ได้แก่(1) การเลือกเปิดรับข่าวสารที่สนใจ (Selective Attention) 
(2) การเลือกตีความ (Selective Interpretation) (3) การเลือกจดจ า (Selective Retention)  
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 ศรันถ์ ยี่หลั่นสุวรรณ (2559) กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารที่สนใจของบุคคลไว้ 8 ประการ
คือ (1) ความต้องการ (2) ทัศนคติ (3) เป้าหมาย (4) ความสามารถ (5) การใช้ประโยชน์ (6) ลีลาในการสื่อสาร (7) สภาวะ 
และ (8) ประสบการณ์และนิสัยส่วนบุคคล   

วรพรรณ เรืองโชติช่วง (2560) กล่าวว่า การเปิดรับ หมายถึง การเปิดประสาทสัมผัสของผู้บริโภค โดยผู้บริโภค 
จะเป็นผู้เลือกรับสาร ว่าสิ่งใดที่ตรงกับความสนใจหรือความต้องการของตนเอง และสิ่งใดที่ไม่สนใจหรือไม่ต้องการ ซึ่งการ
เลือกรับสารนี้ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ ความสนใจ และความเกี่ยวข้องระหว่างผู้รับสารและสารนั้นด้วย 
4.แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพความสัมพันธ์ 
 Balaji et al. (2017) ศึกษาเร่ือง ความแตกต่างของภาษาในการบริการหน้าเคาน์เตอร์มีอิทธิพลต่อการบอกต่อ 
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพความสัมพันธ์ส่งผลทางบวกต่อการบอกต่อ ส่วนHudson et al. (2015) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบ
ของสื่อสังคมต่ออารมณ์ คุณภาพความสัมพันธ์ของแบรนด์ และการบอกต่อ ในการศึกษาเชิงประจักษ์ของผู้เข้าร่วมงาน
เทศกาลดนตรีผลการศึกษาพบว่า คุณภาพความสัมพันธ์ของแบรนด์ส่งผลต่อการบอกต่อ 
 Taylor et al. (2018) ศึกษาเรื่อง การเพิ่มคุณค่าเชิงประสบการณ์และคุณภาพความสัมพันธ์ในการวิจัยเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการรับประทานอาหารแบบที่เปิดให้จ าหน่ายแบบชั่วคราว ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพความสัมพันธ์ส่งผล
ทางบวกต่อการบอกต่อและการซื้อซ้ า 
5.แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

Oliver (1997) เชื่อว่า ความพึงพอใจของโลกไซเบอร์มีมากกว่าหนึ่งมิติ เนื่องจากสิ่งที่เป็นความเข้าใจที่มีความ
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการบริโภคว่า สุดท้ายมีความพึงพอใจระดับใด ขึ้นอยู่กับความคดิ
ของผู้บริโภคปัจจุบัน สามารถแยกมิติของความพึงพอใจได้ 3 มิติ ดังนี้ (1) ความพึงพอใจ เกิดขึ้นหลังจากได้รับสินค้าหรือ
บริการ (2) ความพึงพอใจ เกิดขึ้นในระหว่างทีไ่ดร้ับ การท างานร่วมกันกับผู้ให้บริการ (3) ความพึงพอใจ เกิดจากการไดร้ับการ
ให้บริการของผู้ให้บริการที่เกิดขึ้นจริง เมื่อมีการเปรียบเทียบกับการใช้บริการของผู้ให้บริการรายอ่ืน ๆ ในขณะที่ Zhonghua 
and Xuejun (2015) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า คือ ประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับทางตรงจากการใช้สินค้า และบริการ 
โดยความพึงพอใจของลูกค้าจะเกิดขึ้นได้เมื่อความคาดหวังที่ลูกค้าตั้งไว้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 Samar and Rajbir (2018) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ 3PL พบว่า 
ความพึงพอใจของลูกค้าจะมีความยั่งยืน หากลูกค้าได้รับสินค้า หรือบริการที่ตรงตามความคาดหวัง ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้า 
ยังจะมีการซื้อซ้ า และบอกต่อเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการในทางที่ดีท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้ในด้านการมีผลก าไร 
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งFarooq et al. (2018) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้บริโภคจากคุณภาพการให้บริการของ
พนักงาน ผลการวิจัยพบว่า หากผู้บริโภคมีความพึงพอใจจะสามารถสร้างความผูกพันกับผู้บริโภค น าไปสู่การบอกต่อ แนะน า
ผู้บริโภครายอ่ืน และเพิ่มยอดขายให้กับองค์กรได้  
6.แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อใจ 

Sirdeshmukh et al. (2002) ให้ความหมาย ความไว้เนื้อเชื่อใจคือ ความคาดหวังของผู้บริโภค ที่สร้างขึ้นโดยผู้
ให้บริการ โดยที่ผู้ให้บริการมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ เป็นการสร้างความนา่เชือ่ถือให้แก่ผู้บริโภคไดเ้ปน็
อย่างดี ส่วน Nurhanan et al. (2013) ศึกษาความไว้เนื้อเชื่อใจ และการกลับมาใช้บริการซ้ าของนักท่องเที่ยวออนไลน์ใน
ประเทศมาเลเซีย ผลการวิจัยพบว่า ความไว้เนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการกลับมาใช้บริการซ้ า 

Taylor et al. (2018) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มมูลค่าด้านประสบการณ์และคุณภาพ
ความสัมพันธ์ ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม และความรู้สึกทางบวกของอุตสาหกรรมร้านอาหารแบบปอปอัพ ผลการวิจัยพบว่า 
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ความเชื่อใจเป็นตัวแปรส าคัญตัวหนึ่งที่ก่อให้เกิดคุณภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างร้านค้าและผู้บริโภค ก่อให้เกิดอิทธิพล
ทางบวกต่อการบอกต่อ ความตั้งใจจะซื้อสินค้าซ้ าอีกในอนาคต และความเต็มใจจ่ายค่าสินค้าในราคาที่แพงกว่าร้านอาหารทั่วไป 
7.แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพัน 

Purnasari and Yuliando (2015) กล่าวว่า ในงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพความสัมพนัธ ์ในส่วนความผูกพัน มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการบอกต่อในสื่อสังคมออนไลน์  
 ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 (คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2562) 
ได้กล่าวถึงความผูกพันต่อตราสินค้าว่า ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ คือการที่ลูกค้าเกิดความผูกพันทางด้านเหตุผล และ
ระดับผูกพันทางด้านอารมณ์ ซึ่งพัฒนามาจากความภักดีเชิงเหตุผล ระดับความผูกพันของลูกค้ามีการพัฒนา ไปตามล าดบัขัน้ 
คือการมีความรักในตราสินค้า รู้สึกเป็นเจ้าของ มีแนวโน้มที่จะใช้ตลอดไป และหาลูกค้าเพิ่มให้ด้วยความเต็มใจ โดยท าให้
ลูกค้ามีส่วนร่วมในการก าหนดสินค้าและบริการ ท าให้เกิดการหลงใหลในสินค้าและบริการ  
8.แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า  

Marakanon and Panjakajornsak (2016) ศึกษาหัวข้อการรับรู้ถึงคุณภาพ ความเสี่ยง และความไว้เนื้อเชื่อใจมีผล
ต่อความภักดี ในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของลูกค้า ผลการวิจัยพบว่า คุณค่าที่รับรู้ด้าน
คุณภาพมีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ 

Singh and Srivastava (2018) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานธุรกรรมทางการเงิน 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ผลการวิจัยพบว่า คุณค่าที่รับรู้เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อการใช้งานธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 

วุฒิกร ตุลาพันธุ์ (2560) กล่าวว่า การรับรู้คุณภาพของสินค้า เป็นการรับรู้โดยรวมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้านั้นๆ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความส าเร็จของธุรกิจในด้านการเงิน กลยุทธ์ และด้านอ่ืนๆ โดยโจทย์ที่ท้าทายคือการสร้างการ
รับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่ดีในผู้บริโภคแต่ละกลุ่มที่มีวัฒนธรรมต่างกัน จนผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า 
วิธีด าเนินการวิธีวิจัย 
1. การออกแบบการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพ 
ที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง 
(Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลใดช่วงระยะเวลาในเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เคร่ืองมือการวิจัย 
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครที่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
ซึ่งไม่สามารถรู้จ านวนประชากรที่แน่นอนได ้ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการสุม่ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling) เนื่องจาก
ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงได้จากสูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร โดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษา 
ซึ่งการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะเปิดตารางที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดท้ี่ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาด
เคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุม่
ตัวอย่างจ านวน 400 คน 
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3. เครื่องมือใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ที่เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจะน าเอาข้อมูล 
ที่ได้หลังจากการเก็บรวบรวม มาวิเคราะห์เพื่อการตอบปัญหาการวิจัยหรือเรื่องที่ต้องการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหาความรู้ 
ค้นคว้า ทบทวน วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดของ
งานวิจัยที่แสดงให้เห็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ และน าไปสู่ขั้นตอนของการให้ความหมายของนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการสร้างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยก าหนด โดยการตั้งข้อคาถามใน
แบบสอบถามต้องเป็นค าถามที่มีความครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะอีกด้วย ซึ่งการวิจัยนี้เป็นวิธีวิจัยเชิงส ารวจที่ใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิด ซึ่งมีตัวเลือกค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 
5 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยส่วนบุคล มีจ านวนข้อค าถาม
ทั้งหมด 7 ข้อ  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุขภาพผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 8 ข้อ 

ส่วนที่ 3 คุณภาพ ความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคใน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จ านวนข้อค าถามทั้งหมด 10 ข้อ  

ส่วนที่ 4 การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของ
ผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 4 ข้อ 

ส่วนที่ 5 การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 9 ข้อ 
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้มีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้มีการน าแบบสอบถามมาใช้เปน็เครื่องมือในการ
วิจัย ซึ่งการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  
 การสร้างเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการด าเนินการ
วิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตาม วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีล าดับของขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลแนวคิดทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล 
อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ คุณภาพความสัมพันธ์ การรับรู้ถึงคุณภาพสินค้าและกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหาร 
เพื่อสุขภาพ 
 2. นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ท าขึ้นเพื่อท าให้ความหมาย ของตัวแปรต่างๆ สามารถวัดผล
ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
 3. น านิยามศัพท์เฉพาะที่ได้มาสร้างเป็นข้อค าถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธ์ กับนิยามศัพท์ของตัวแปร
ทั้งหมดที่จะใช้ในการด าเนินการวัดผล 
 4. จัดท าร่างแบบสอบถาม 

5. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่จัดสร้างขึ้นให้อาจารย์ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
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5.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  
 1. ผู้วิจัยด าเนินการการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความน่าเชื่อถือ ก่อนน าแบบสอบถามไปด าเนินการ
วิจัยใช้งานจริง โดยน าร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบค าถาม การใช้ภาษาในแบบสอบถาม เพื่อความ
ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา โดยใช้วิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตามตารางตรวจสอบคุณภาค
วามครอบคลุมด้านเนือ้หาการวิจัย รวมไปถึงใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยจะน าค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรกึษา
มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ก่อนน าไปใช้งานจริง  
 2. ผู้วิจัยได้มีการจัดท าแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทางผู้วิจัยใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย จ านวน 34 คน เพื่อท าการตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) (Cronbach,1974) อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการเปิดรับข่าวสารความ
คิดเห็นจากนักรีวิวของผู้บริโภคเท่ากับ0.781 ปัจจัยคุณภาพ ความสัมพันธ์ ด้านความพึงพอใจในความสัมพันธ์ เท่ากับ0.827 
ด้านความเชื่อใจ เท่ากับ 0.942 และด้านความผูกพัน เท่ากับ0.847 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าเท่ากับ 0.874 
และค่าความเชื่อมั่นของการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ด้านการมองเห็นปญัหา เท่ากับ 0.840 ด้านการแสวงหาภายใน เท่ากับ 0.849 และด้านการแสวงหาภายนอก 
เท่ากับ 0.707 
 3. เมื่อผู้วิจัยน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไข โดยขอค าปรึกษาและผ่านความคิดเห็นและความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง จนได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ จึงน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้
ก าหนดไว้ในงานวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษามาด าเนินการ
จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน 400 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มที่
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มแบบ
บังเอิญหรือแบบสะดวก ซึ่งหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลครบ 400 ชุด จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป คือ การน าข้อมูลที่ได้มา
ไปวิเคราะห์ค านวณผลโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่
ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนอาชีพและโรคประจ าตัว  
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการวัด
เชิงปริมาณ ได้แก่ อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ คุณภาพ ความสัมพันธ์ การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า และการตัดสินใจซื้อ
อาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

 2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคใน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ t-test 

 2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคใน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครจ าแนกตามอาย ุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และโรคประจ าตวั 
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จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 

 2.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ คุณภาพ ความสัมพันธ์ การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า 
และการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จะใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis  
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ คุณภาพความสมัพันธ์ และการรับรูถ้งึ
คุณภาพสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 
– 29 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท อาชีพรับราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และไม่มีโรคประจ าตัว 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับความส าคัญมาก โดยเรียงตามล าดับดังนี้ เฟซบุค (Facebook) ยูทูป (YouTube) และกูเกิ้ล (Google) 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพ ความสัมพันธ์ ของผู้บริโภคในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
ความส าคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญมาก โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านความพึงพอใจใน
ความสัมพันธ์ ด้านความเชื่อใจ และด้านความผูกพันตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า ของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับความส าคัญมาก 
 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีด้านที่อยู่ในระดับส าคัญมากที่สุด
โดย เรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านการแสวงหาภายใน ด้านการมองเห็นปัญหา และ ด้านการแสวงหาภายนอก 
 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
อาชีพ และโรคประจ าตัว สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ ผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ อาชีพ และโรค
ประจ าตัว ท าให้การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นโดยภาพรวมต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ ปัจจัยอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ 
ด้านการเปิดรับข่าวสารความคิดเห็นจากนักรีวิวของผู้บริโภค มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครในภาพรวม 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพความสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ ความเชื่อใจ 
และความผูกพันมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วย ด้านการมองเห็นปัญหา  ด้านการมองแสวงหาภายใน และด้านการแสวงหาภายนอก 
สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ ปัจจัยปัจจัยด้านคุณภาพความสัมพันธ์ ด้านความผูกพัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร 
เพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย ด้านการมองเห็นปัญหา ด้านการมองแสวงหา
ภายใน และด้านการแสวงหาภายนอก สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครในด้านการมองเห็น
ปัญหา ด้านการแสวงหาภายใน และด้านการแสวงหาภายนอก 
บทสรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านการแสวงหา
ภายนอก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริโภครับรู้และมองเห็นถึงปัญหา รวมทั้งสามารถแสวงหาหนทางส าหรับการแก้ไขปัญหาจาก
ภายในได้ และมีกระบวนการตัดสินใจที่แน่วแน่ในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้มากพอจนไม่ต้องแสวงหาหนทางจากภายนอก 
ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ชุดา วิละรัตน์ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจในการเลือก
ซื้ออาหารเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทานของผู้หญิงวัยท างาเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่ากระบวนการตัดสินใจใน
การเลือกซื้อภาพรวมอยู่ในระดับมากในด้านการแสวงหาภายใน 
 2. ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และ
โรคประจ าตัว สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  2.1 ผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศและสถานภาพต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซื้ออาหาร
เพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นโดยภาพรวมไม่ต่างกัน แสดงว่าเพศและสถานภาพไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อ
สุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ดังนั้น ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงและไม่ว่าจะโสดหรือสมรสมีการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อ
สุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นโดยภาพรวมที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุดา วิละรัตน์ (2560) ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทานของผู้หญิงวัยท างานเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้หญิงวัยท างานที่มีเพศต่างกันและสถานภาพต่างกันไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2.2 ผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ
ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นโดยภาพรวมต่างกัน แสดงว่าอายุมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชัน่ 
ท าให้การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นไม่เหมือนกัน โดยอายุต่างกันสามารถบอกได้ว่าระดับการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ชุดา วิละรัตน์ (2560) ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทานของผู้หญิงวัยท างานเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้หญิงวัยท างานที่มีอายุต่างกันมีการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ
ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  2.3 ผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้
การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นโดยภาพรวมไม่ต่างกัน แสดงว่าระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ อภิญญา สิริกุญชร (2560) ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคลีนผ่านทางเฟซบุ๊คของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
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การศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2.4 ผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ
ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นโดยภาพรวมต่างกัน แสดงว่าอาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่น ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยอภิญญา สิริกุญชร (2560) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคลีน
ผ่านทางเฟซบุ๊คของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผา่นโมบาย
แอปพลิเคชั่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  2.5 ผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่มีโรคประต าตัวต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซื้ออาหาร 
เพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชัน่โดยภาพรวมต่างกัน แสดงว่าโรคประจ าตัวมีผลต่อการตัดสนิใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผา่น
โมบายแอปพลิเคชัน่ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ชุดา วิละรัตน์ (2560) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมและกระบวนการตัดสนิใจ
ในการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทานของผู้หญิงวัยท างานเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีโรคประจ าตัวต่างกันมีการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นโดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. ผลการศึกษาอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น
ของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  3.1 อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของ
ผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อ
อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ ในระดับมาก มีความเห็นว่า การเปิดรับข่าวสารความคิดเห็นจากนักรีวิวของผู้บริโภคมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น เนื่องจากนักรีวิวมีความรู้อย่างลึกซึ้งในสินค้านั้นๆ สอดคล้อง
กับงานของ กษมรัตน์ มะลูลีม (2558) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยสื่อสังคมออนไลน์ความสัมพันธ์กับลูกค้าคุณภาพ
ความสัมพันธ์และการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเบเกอรี่คาเฟ่ของผู้บริโภคชาวมุสลิม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ของผู้บริโภคชาวมุสลิม
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. ผลการศึกษาคุณภาพความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของ
ผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  4.1 คุณภาพความสัมพันธ์ด้านความผูกพัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
ให้ความส าคัญต่อปัจจัยคุณภาพ ความสัมพันธ์ด้านความผูกพัน ในระดับมาก มีความเห็นว่าการมีโปรโมชั่นและให้ส่วนลด 
ท าให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการโมบายแอปพลิเคชั่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมากกว่าการเลือกเข้าใช้งานโมบายแอปพลิเคชั่นอ่ืน 
และผู้บริโภคเต็มใจและยินดีที่จะเลือกใช้งานโมบายแอปพลิเคชั่นเดิมอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กษมรัตน์ 
มะลูลีม (2558) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยสื่อสังคมออนไลน์ความสัมพันธ์กับลูกค้าคุณภาพความสัมพันธ์และการรับรู้ถึง
คุณภาพของสินค้า ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเบเกอรี่คาเฟ่ของผู้บริโภคชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ 
ความผูกพันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเบเกอรี่คาเฟ่ของผู้บริโภคชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5. ผลการศึกษาการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น
ของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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  5.1 การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของ
ผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญต่อ
การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าในระดับมาก มีความเห็นว่าผู้บริโภคคิดว่าสินค้าที่เลือกมีคุณภาพดี ส่งผลที่ดีต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค การเลือกสินค้าที่มีความแตกต่างในเรื่องคุณภาพมีมากกว่าสินค้าประเภทเดียวกันแต่ต่างยี่ห้อ และผู้บริโภครับรู้ถึง
คุณภาพของสินค้าและการให้บริการที่ดี ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กษมรัตน์ 
มะลูลีม (2558) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยสื่อสังคมออนไลน์ความสัมพันธ์กับลูกค้าคุณภาพความสัมพันธ์และการรับรู้ถึง
คุณภาพของสินค้า ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเบเกอรี่คาเฟ่ของผู้บริโภคชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ 
การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเบเกอรี่คาเฟ่ของผู้บริโภคชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากร้านเบเกอรี่คาเฟ่ที่ผู้บริโภคเลือกใช้บริการคุณภาพของสินค้าและการให้บริการที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ อีกทั้งทางร้านยังมีความแตกต่างในเรือ่งของคุณภาพซึ่งมีมากกว่าร้านอ่ืน 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร 
เพื่อสุขภาพ และสามารถน าไปเผยแพร่ให้เกิดความรู้แก่ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม น ามาซึ่งประโยชน์ต่อผู้ประกอบการขาย
สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ดังต่อไปนี้ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มีเพศต่างกัน ท าให้ระดับ
การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม 
ไม่ต่างกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ขายอาหารเพื่อสุขภาพผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์จึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับ
เรื่องปัจจัยด้านเพศของผู้บริโภค เพราะปัจจุบันค่านิยมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการรักษารูปร่างในสังคมไทยเปลี่ยนไป 
ไม่เพียงแต่เพศหญิงเท่านั้นที่มีความกังวลเรื่องการรักษารูปร่างและหันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น จนท าให้มีการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นที่เหมือนกัน 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มีอายุต่างกัน ท าให้ระดับการตัดสินใจซื้ออาหาร 
เพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น โดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ขายอาหารเพื่อสุขภาพควรเน้นประเด็น
ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้านอายุของผู้บริโภค เพราะอาจเนื่องจากผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพส่วนมากมีอายุระหว่าง 
20 -39 ปี จึงส่งผลให้มีการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นต่างกัน 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสของผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน ท าให้ระดับการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ขายอาหารเพื่อสุขภาพ
ไม่ควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัจจัยด้านสถานภาพสมรสของผู้บริโภค อาจเป็นเพราะการตัดสินใจซื้ออาหาร 
เพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นมีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพทุกสถานภาพ 
 4. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้ระดับ 
การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ขายอาหารเพื่อ
สุขภาพไม่ควรให้เน้นประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านระดับการศึกษาของผู้บริโภค และมีระดับการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ
ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นที่ไม่แตกต่างกัน  
 5. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้
ระดับการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ขายอาหาร
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เพื่อสุขภาพไม่ควรเน้นประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภค เนื่องจากราคาต่อมื้อของอาหาร 
เพื่อสุขภาพในปัจจุบัน เป็นราคาที่ผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันสามารถรับประทานได้ทุกมื้อ 
 6. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มีอาชีพต่างกัน ท าให้
ระดับการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ขายอาหาร
เพื่อสุขภาพจึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้านอาชีพของผู้บริโภค เพราะอาจเนื่องด้วยปัจจุบัน
ความส าคัญของการดูแลรักษาสุขภาพของแต่ละสายอาชีพมีความส าคัญไม่แตกต่างกัน ส่งผลท าให้มีระดับการตัดสินใจซื้อ
อาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นที่ไม่แตกต่างกัน  
 7. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านโรคประจ าตัว จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มีโรคประจ าตัว
ต่างกัน ท าให้ระดับการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นโดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการ 
ที่ขายอาหารเพื่อสุขภาพจึงควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้านโรคประจ าตัวของผู้บริโภค เพราะผู้บริโภค 
บางกลุ่มอาจมีข้อจ ากัดในเรื่องของโรคประจ าตัว ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น 
ที่แตกต่างกัน  
อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารความคิดเห็นจากนักรีวิว
ของผู้บริโภค มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ขายอาหารเพื่อสุขภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า เพื่อให้แนวโน้มการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคตเป็นการซื้ออาหารเพื่อ
สุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น และผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการมีความยั่งยืน 
คุณภาพ ความสัมพันธ์ 
 1. ด้านความพึงพอใจในความสัมพันธ์ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า คุณภาพความสัมพันธ์ ด้านความพึงพอใจใน
ความสัมพันธ์ มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ดังนั้น ผู้ประกอบการ ฯ ควรให้
ความส าคัญด้านความพึงพอใจในความสัมพันธ์เป็นอย่างมาก ควรมีการจัดอบรม สัมมนาผู้ดูแลระบบให้มีอัธยาศัยที่ดี มีความ
เป็นมิตรกับผู้บริโภค ให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร มีความเต็มใจที่จะให้ดูแลผู้บริโภคอย่างดีที่สุด 
 2. ด้านความเชื่อใจ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า คุณภาพความสัมพันธ์ ด้านความเชื่อใจ มีผลต่อระดับการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ดังนั้น ผู้ประกอบการ ฯ ควรให้ความส าคัญด้านความเชื่อใจเป็นอยา่ง
มาก ควรรักษาระดับการดูแลและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับโมบายแอปพลิเคชั่น เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกประทับใจ และไว้วางใจ
ในการใช้งานโมบายแอปพลิเคชั่น 
 3. ด้านความผูกพัน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า คุณภาพความสัมพันธ์ด้านความผูกพัน มีผลต่อระดับการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสขุภาพผ่านโมบายแอปพลเิคชั่น ดังนั้น ผู้ประกอบการ ฯ ควรให้ความส าคัญด้านความผกูพันเป็นอยา่ง
มาก ควรท าให้ผู้บริโภคมีความเต็มใจและยินดีที่จะเลอืกใช้งานโมบายแอปพลิเคชั่นอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดให้มีโปรโมชัน่และ
การส่งเสริมการขายเพื่อให้ผู้บริโภคไม่คิดจะใช้บริการโมบายแอปพลิเคชั่นอ่ืน 
การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ
ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ประกอบการ ฯ ควรให้ความส าคัญด้านการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าเป็น
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อย่างมาก ควรใช้สินค้าที่มีคุณภาพ มีความแตกต่างที่มากกว่าสินค้าประเภทเดียวกันแต่ต่างยี่ห้อ ท าให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึง
คุณภาพของวัตถุดิบที่มีความสดใหม่ และความใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. เนื่องจากการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติของบุคคล 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมและกาลเวลา ดังนั้นการวิจัยซ้ าในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่น่ากระท า โดยมีระยะเวลาห่าง
กันพอสมควร ทั้งนี้ควรศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการท าการตลาด
เกี่ยวกับธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
 2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เท่านั้น ในการวิจัย ครั้งต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้น เช่น ศึกษา
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแบบพร้อมรับประทานและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแบบปรุงสด เพื่อให้ทราบถึงระดับการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพในภาพรวม 
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