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ความต้องการและการด าเนินงานของธรุกิจแอพพลิเคชัน่ 
ในการสัง่ซ้ืออาหารสขุภาพออนไลน์ 

To study demographic factors. Affecting the purchasing behavior of health 
food through the application 

นางสาววารญิญา ปูรานิธ ี
 
 

บทคดัย่อ 
 
  การศกึษาครัง้มวีตัถุประสงค์ดงันี้ 1) เพื่อศกึษาถงึปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ที่มผีล
ต่อพฤติกรรมการสัง่ซื้ออาหารสุขภาพผ่าน Application ในกรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อ
ศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมผู้บรโิภคที่มผีล 
ต่อการสัง่ซื้ออาหารสุขภาพผ่าน Application ในกรุงเทพมหานคร   ซึ่งกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครัง้นี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้ออาหารสุขภาพ ผ่าน 
Application ทัง้เพศชายและเพศหญงิ  จ านวน 220 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืใน
การเก็บขอ้มูล สถิติในการศกึษาได้แก่ ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ผลการศกึษาพบว่า  
  1) ความความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิแอพพลเิคชัน่ในการสัง่ซื้ออาหาร
สุขภาพออนไลน์ โดยใช้ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
59.5% และเพศชาย 40.5% โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็น 41.4% มี
สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั คดิเป็น 55.0% ทัง้นี้ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่าง 
คือ ปริญญาตรี คิดเป็น 50.9% อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่าง คือ รบัราชการ คิดเป็น 
38.6% และระดบัรายไดเ้ฉลีย่ส่วนตวัต่อเดอืนของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในระดบั 10,001-
20,000 บาท คดิเป็น 45.0% และระดบัรายได้เฉลี่ยทัง้ครอบครวัต่อเดอืนของกลุ่มตวัอย่าง 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบั 30,001 - 60,000 บาท คดิเป็น 53.2% 
  2) ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่มีผล 
ต่อการสัง่ซื้ออาหารสุขภาพผ่าน Application ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลติภณัฑ ์คอื ขัน้ตอนในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ท าไดง้่ายไม่ซบัซอ้น รอ้ยละ 42.3 ปัจจยั
ด้านการส่งเสรมิการตลาด คอื  แจ้งเตอืนเมื่อมตีวัอย่างสินค้าอาหารสุขภาพก าลงัจะไปส่ง 
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ร้อยละ 38.6 ปัจจยัด้านสถานที่และช่องทางการจดัจ าหน่าย คอื มช่ีองทางในการสัง่ซื้อได้
หลากหลายช่องทาง ร้อยละ 36.8 และปัจจยัด้านราคา คือ แอพพลิเคชัน่อาหารสุขภาพมี
ราคาเหมาะสมกบัการใหบ้รกิาร รอ้ยละ 35.0 
 
ค าส าคญั: การด าเนินงานของธุรกจิ, อาหารสุขภาพ, แอพพลเิคชัน่ออนไลน์ 
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ABSTRACT 
 
  The objectives of this study were 1) to study demographic factors. Affecting the 
purchasing behavior of health food through the application in Bangkok and 2) to study 
the relationship between the marketing mix factors and the effective consumer 
behavior To order healthy food through the application in Bangkok The sample group 
used in this study is a group of consumers in Bangkok who have purchased healthy 
food through the application of both males and females, using 220 questionnaires as 
a tool for data collection. Statistics in the study include Frequency table and percentage  
  The study found that: 
  1) The needs and operations of the application business in order to buy health 
food online Using demographic factors, it was found that 59.5% were female and 
40.5% were male. Most of them were between 20-29 years old, accounting for 41.4%. 
Their marital status was 55.0%. The sample group is 50.9% of the bachelor's degree. 
The majority of the sample is 38.6% of the sample and the average monthly income 
level of the sample group. Mostly in the level 10,001-20,000 baht, equivalent to 45.0% 
and the average income level for the whole family per month of the sample group Most 
of them are in the level of 30,001 - 60,000 baht or 53.2%. 
  3) The relationship between marketing mix factors and effective consumer 
behavior Towards ordering health food through the application in Bangkok, namely, 
product factors, namely the procedure for using the service, the application is simple, 
not complicated, 42.3 percent. Will go to send 38.6%. The location and distribution 
channels are various channels of purchase, 36.8% and factors Price is a healthy food 
application with a reasonable price for service 35.0%. 
 
Keywords: business operations, health food, online applications 
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บทน า 
 
 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในยุคปัจจุบันที่เรียกว่าเป็นยุคโลกาภิวฒัน์ (Globalization) ยุคของสงัคมที่เต็มไปด้วยขอ้มูล 
และขา่วสาร (Information society) ยุคทีโ่ลกของการตดิต่อสื่อสารทีไ่รพ้รมแดน เพราะว่าเทคโนโลยกีาร
ติดต่อสื่อสารมคีวามทนัสมยั ก้าวหน้า สามารถติดต่อสื่อสารกนัไดอ้ย่างรวดเรว็ มคีวามคล่องตวัสูง ใน
ยุคโลกาภิวฒัน์ ระบบการสื่อสารถือว่ามบีทบาทส าคญัอย่างยิง่และกลายเป็นส่วนหนึ่งในชวีติประจ าวนั
ของคนในยุคปัจจุบนัไปแลว้ จ านวนของผูใ้ชง้านมจี านวนเพิม่ขึน้ทุกวนั ท าใหต้ลาดของการสื่อสารมกีาร
แขง่ขนักนัสงูและรุนแรง และเนื่องจากรูปแบบการด าเนินชวีติของคนไทยทีเ่ปลีย่นไป การน าเสนอขอ้มูล
ขา่วสาร ตอ้งเขา้ถงึไดง้่าย สะดวก และรวดเรว็ขึน้  การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์และเทคโนโลยดีจิติอลใน
ปัจจุบันได้ท าให้รูปแบบการขาย และกลยุทธ์ทางการตลาดในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการ
เติบโตของการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ ที่มอีตัรา ในการด าเนินธุรกิจย่อมมกีารเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบ
ใหม่อย่างรวดเรว็ตลอดเวลา (วารนิทร ์สถาพร, 2552) 

 แนวโน้มนวัตกรรมโลกทุกวันนี้ธุรกิจต้องพบเจอถึงการเปลี่ยนแปลงจากความไม่แน่นอน 
(Uncertainty) ทัง้จากความไม่แน่นอนทางการตลาดและความไม่แน่นอนทางเทคโนโลย ีท าใหธุ้รกจิเดมิ
ที่มอียู่แล้วเกดิความเสีย่งว่าจะสามารถน าพาธุรกจิไปรอดหรอืไม่ อีกทัง้ยงัส่งผลต่อการขยายขนาดทาง
ธุรกิจสตาร์ทอพัอีกด้วย ปัจจุบันยงัไม่มบีทเรียนไหนจากองค์ความรู้การควบคุมธุรกิจแบบเดมิ ๆ จะ
สามารถยนืยนัและน าไปสู่การประสบความส าเรจ็ของกจิการทีท่ าอยู่ไดอ้ย่างแน่นอน จงึถอืไดว้่าปัจจุบนั
ความทา้ทายและอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้มคีวามมากหลายและมคีวามซบัซอ้นเพิม่ขึน้อย่างทีไ่ม่เคยเกดิมา
ก่อน สิ่งเดียวที่เป็นจริงในโลกธุรกิจคือ “ท าให้เกิดความไม่แน่ไม่นอน” แต่ในการจดัรูปแบบในการ
นวัตกรรมที่เป็นศาสตร์ที่ผสมกันระหว่างโลกการจัดการทางธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business 
Management) กระบวนการแก้ปัญหาเชิงธุรกิจร่วมกับองค์กรความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วศิวกรรม และคณิตศาสตร ์(Science, Technology, Engineering and Mathematics STEM) รวมไปถึง
สรา้งวธิคีดิการเรยีนรูก้ารตอบสนองและความประทบัใจใหก้บัผู้บรโิภค (Customer Experience) รวมถงึ
การสรา้งชุดความคดิใหม่ (New Mindset) จงึเกดิสิง่ทีเ่รยีกว่า การยอมรบัสิง่ใหม่และสนิคา้ทีม่คีวามเป็น
ความทนัสมยั (ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ, 2559) 

 โลกของการแขง่ขนัทางธุรกจิ การใหค้วามส าคญักบัผู้บรโิภคเป็นจุดยุทธศ์าสตรใ์นการบ่งบอก
ถงึความส าเรจ็ถงึเป้าหมาย เนื่องจากผูบ้รโิภคมทีางเลอืกและพฤตกิรรมหลากหลาย ในการตดัสนิใจการ
เลือกใช้หรือเลือกซื้อ ดังนัน้ การที่จะท าให้องค์การธุรกิจใดๆ ประสบความส าเร็จได้ จึงจะต้องมี
นวตักรรมใหม่ๆ ที่สามารถสร้างความแตกต่างในตวัสนิคา้และการบรกิาร เพื่อน ามาใช้เพื่อความสรา้ง
ความไดเ้ปรยีบ เพื่อการสื่อสารกบัลูกคา้ โดยเฉพาะสิง่ทีข่าดไม่ไดใ้นการสื่อสารกบัลูกคา้ คอืการโฆษณา 
และประชาสมัพนัธ์ การให้สนิค้าทดลองเพื่อกระตุ้นการรบัรู้ต่อสนิค้าและบรกิาร ถือเป็นเครื่องมอืการ
สื่อสารกับลูกค้าที่มปีระสิทธภิาพที่สุด  รูปแบบของการสื่อสารในรูปแบบในเหมาะสมกบัองค์กรและ
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เหมาะสมกับสินค้า และต้องตรงกบัเป้าหมายในน าเสนอ สื่อสารให้เขา้ถึงความต้องการของลูกค้าได้
อย่างแม่นย าและต่อเนื่อง  (วริลัวทิย ์พฤฒยิานนท์, 2560) 

 การเจาะตลาดลูกค้าออนไลน์เป็นจุดเด่นของการสื่อสารธุรกรรมของสนิค้าและบริการ เนื่อง
เพราะช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทัว่โลก ไม่จ าเป็นต้องจ้างพนักงานจ านวนมาก 
สามารถขายสนิคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง แต่สิง่ตอ้งใหค้วามส าคญั คอื การท าใหลู้กคา้รูจ้กัอย่างกวา้งขวาง 
ย่อมเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจช่องทางนี้ได ้ กิจกรรมส่งเสรมิการขายเป็นการท ากิจกรรมการตลาดเชงิรุก 
เพื่อตอ้งการใหลู้กคา้รบัรู ้และช่วยเร่งเรา้ใหลู้กคา้ตดัสนิใจเรว็ขึน้  กลยุทธใ์นการสรา้งความพงึพอใจ การ
ท าธุรกิจต้องมกีระบวนการสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่การบรกิารก่อนการ
ขาย การบริการระหว่างการขาย และการบริการหลังการขาย จ าเป็นต้องสร้างความแตกต่าง จากคู่
แขง่ขนั และตอ้งดกีว่าคู่แขง่ขนั เนื่องจากการแขง่ขนัยุคใหม่ข้อมูลขา่วสารมคีวามรวดเรว็ในการรบัรู ้การ
ทีอ่งคก์ารมภีาพลกัษณ์ทีด่ ีหรอืภาพลกัษณ์แย่ การสื่อสารใชเ้วลาอย่างรวดเรว็ ดงันัน้ องคก์รจ าเป็นตอ้ง
เน้นการสรา้งความพงึพอใจแก่ลูกคา้ แต่สิง่ส าคญัทีสุ่ดคอื สรา้งการรบัรูเ้กีย่วกบัคุณภาพสนิคา้ และการ
วิจยัและพฒันาสินค้าให้ลูกค้ามีความพงึพอใจอย่างต่อเนื่อง น่าจะมีโอกาสในการขาย และสามารถ
แข่งขนัในตลาดได ้เนื่องจากพฤตกิรรมของลูกคา้ยงัคงเน้นเรื่องคุณภาพของสนิคา้อยู่เช่นกนั (วริลัวทิย์ 
พฤฒยิานนท,์ 2560) 

 ความส าคญัของนวตักรรมทางการตลาดที่สามารถวดัผลของการบรรลุผลส าเร็จด้านการท า
รายได้ในการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจ อันเป็นสิ่งที่จุดประกายให้เกิดการค้นหาความส าเร็จ
ทางการตลาด (Shapiro, 2006) สิง่ทีต่อ้งค านึงถงึทางดา้นนวตักรรมทางการตลาดมไิดม้เีพยีงเทคโนโลยี
เท่านัน้แต่หากเป็นการให้ความส าคญัทางด้านการจดัการนวตักรรมภายในของธุรกิจที่เกิดจากความ
ร่วมมือของผู้บริหารกับความพยายามที่จะพัฒนานวัตกรรมภายในของกิจการ (Cetindamar and  
Ulusoy, 2007) รวมทัง้การพฒันาดา้นคุณภาพของผลติภณัฑใ์หม่ทีม่ผีลต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกค้า
ทีแ่ตกต่างกนั ความเชื่อมัน่ในชื่อเสยีงของธุรกจิจะส่งผลต่อการยอมรบัทางดา้นนวตักรรมทางการตลาด
ของธุรกจิไดอ้ย่างรวดเรว็ (Blomqvist and Puumalainen, 2008) ขณะทีค่วามส าคญัของการพฒันาดา้น
นวตักรรมทางการตลาดของธุรกิจ ก็คอื ผลก าไรที่ตอ้งเติบโตขึน้ และหากธุรกจิต้องการก าไรทีข่ยายตวั
เพิม่ขึน้ ธุรกจิกต็อ้งมคีวามสามารถในการพฒันาดา้นนวตักรรมการตลาดให้บรรลุผลส าเรจ็ แต่อย่างไรก็
ตาม ส าหรบัผู้บรหิารแล้ว ปัจจยัเหล่านี้กย็งัเป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาดา้นนวตักรรมทางการตลาด
ของธุรกจิ อนัจะท าใหม้ผีลกระทบต่อธุรกจิโดยตรงในดา้นของส่วนแบ่งทางการตลาด และก าไร ในขณะ
ทีคู่่แขง่ไม่มผีลกระทบต่อผลก าไรของธุรกจิโดยตรงเท่าไรนัก (Lyon and Ferrier, 2002) 

ศตวรรษที ่21 เป็นความเจรญิเตบิโตทางเทคโนโลยแีละโทรคมนาคม ซึง่ส่งผลใหเ้กดิการพฒันา
ทัว่ประเทศและทัว่โลก โดยสามารถส่งขอ้มูลขา่วสารถงึกนัในอกีซกีโลกหนึ่งไดเ้พยีงคลกิเดยีวผ่านระบบ
อนิเตอรเ์น็ตเท่านัน้ จงึท าใหเ้กดิสงัคมรูปแบบใหม่ทีเ่รียกว่าสงัคมแห่งขอ้มูลขา่วสาร โดยสงัคมดงักล่าวนี้
ไม่ว่าจะมเีหตุการณ์เกิดขึ้นที่มุมหนึ่งมุมใดของโลก จะสามารถกระจายขอ้มูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 
เป็นไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ผ่านรูปแบบของการสื่อสารแบบไรส้าย เป็นการสื่อสารผ่านดาวเทยีม และ
การสื่อสารผ่านเคเบิ้ลใยแก้ว โดยส่งผลต่อการส่งให้เกิดกระบวนการโลกาภิวตัน์และเป็นกระบวนการ
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หนึ่งที่จะช่วยเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของโลก ให้สามารถเขา้มาเป็นอนัหนึ่งอันเดยีวกนัได้อย่างแท้จรงิ 
โดยเฉพาะการเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ตามกระแสของโลก ที่ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัทางการคา้
แบบเสร ีและทุกภาคส่วนจงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องปรบัตวั โดยเฉพาะภาคเอกชนที่ถอืเป็นแกนกลางที่
จะได้รบัผลกระทบ เนื่องเพราะเศรษฐกจิถือหวัใจส าคญัของการพฒันาประเทศ และการด าเนินการต่าง 
ๆ ผ่านระบบเศรษฐกิจล้วนจ าเป็นต้องอาศัยธนาคาร โดยเฉพาะทางธนาคารภายในประเทศไทยที่มี
ความจ าเป็นจะต้องปรบัตัวให้สอดคล้องกับรูปแบบของเศรษฐกิจแบบใหม่มากขึ้น เพื่อรองรบักบัการ
เปลีย่นแปลงของการท าธุรกจิรูปแบบใหม่ จากเดมิทีมุ่่งเน้นเรื่องของขนาดและปรมิาณ ไดเ้ปลีย่นมาเป็น
มุ่งเน้นเรื่องของคุณภาพและบรกิารแทน วตัถุประสงค์หลกัคอืการลดต้นทุนในการด าเนินงาน และเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการท างาน โดยมหีวัใจของการปรบัปรุงพฒันา คอื การน าเอานวตักรรมและเทคโนโลยี
เขา้มาเพื่อช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน ซึง่จะส่งผลดตี่อการตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าที่
ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดลงได้ รวมไปถึงต้นทุนของการให้บริการของธนาคาร
พาณิชยท์ีจ่ะลดลงอกีประการหนึ่งดว้ย 

อาหารคลนี (Clean Food) เป็นอาหารทีไ่ม่ผ่านกระบวนการผลติ ในการปรุงแต่ง และขดัสดีว้ย
สารเคมตี่าง ๆ หรอืผ่านการแปรรูป อาหารเหล่านี้จะ เป็นอาหารที่สดสะอาดไม่ผ่านกระบวนการหมกั
ดองหรอืปรุงรสใด ๆ มากจนเกนิไป เช่น เคม็จดัหรอื หวานจดัรวมถงึอาหารขยะ และอาหารส าเรจ็รูปทีม่ี
ปรมิาณแป้ง ผงชรูส และโซเดยีมในปรมิาณสูงซึ่ง อาหารประเภทคลนี (Clean Food) เป็นอาหารที่คน
กินคดิเสมอว่าเป็นการกนิใหถู้กหลกัโภชนาการ และจะไม่ยดึติดกบัรสชาติของอาหาร แต่จะเน้นความ
เป็นธรรมชาติ ผ่านการปรุงแต่งเล็กน้อยหรือ อาจจะไม่ผ่านการปรุงแต่งใด ๆ ก็เป็นได้ (ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.), 2558)   

Indie Dish เป็นแอพพลเิคชัน่ทีร่วบรวมอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นบรกิารสัง่อาหารสุขภาพ/อาหาร
คลนี ผ่านแอพพลเิคชัน่ โดยรวมร้านสุขภาพชัน้น ามากกว่า 70 ร้านค้า แบ่งหมวดหมู่เป็นร้านขา้ว, น ้า, 
ขนม ให้ลูกค้าสัง่ซื้อได้ง่าย สามารถเลอืกซื้อแบบสัง่แยกเป็นครัง้ๆ หรอืเป็นคอร์สรายสปัดาห์ก็ได้ ทุก
เมนูมรีูปภาพชดัเจน ระบุแคลอรเีอาไว้อย่างชดัเจน บอกราคา และสามารถเลอืกเมนูอาหารขา้มรา้นได้
อย่างง่ายดาย ตวัแอพพลเิคชัน่จะแสดงรายละเอยีดของร้านคา้ว่า เปิดท าการวนัไหนบา้ง ตัง้แต่กีโ่มงถึง
กี่โมง และไม่เปิดให้บรกิารวนัไหน แอพพลเิคชัน่จะแจ้งใหท้ราบโดยอตัโนมตัิ ท าให้ผู้บรโิภคสะดวกต่อ
การสัง่อาหารมากขึน้นอกจากนี้ พฤตกิรรมของคนทีท่านอาหารคลนีคอื มกัจะสัง่อาหารเป็นรายสปัดาห์ 
คอืสัง่ซื้อเป็นคอรส์ มกีารวางแผนล่วงหน้าว่าจะทานอะไร เมื่อไหร่บา้ง สัง่เป็นเซต โดยลูกคา้กลุ่มทีท่าน
อาหารคลีนในปัจจุบันเป็นกลุ่มลูกค้าที่ออกก าลังกาย และต้องการลดน ้าหนัก อีกทัง้กลุ่มพนักงาน
ออฟฟิศที่ไม่อยากออกไปไหน ด้วยสภาพอากาศทีร่้อนและฝนตก อย่างในปัจจุบนั ท าให้สามารถขยาย
ฐานลูกคา้ไปสู่กลุ่มนี้เพิม่ดว้ย ท าใหอ้าหารคลนีเขา้ถงึไดง้่ายกบัคนทุกกลุ่ม Indie  Dish มยีอดการดาวน์
โหลดแอพอยู่ที ่30,000 คน ลงทะเบยีน 4,000 คน ใชบ้รกิารสัง่ซื้อประมาณ 1,500-2,000 คน รายไดอ้ยู่
ที ่2.5 ลา้นบาท และยอดขายมอีตัราการเตบิโต 30% ต่อเดอืน โดยลูกคา้ 40-50% เป็นกลุ่มลูกคา้เดมิ ที่
เคยใชบ้รกิารแลว้ และกลบัมาใชซ้ ้าอกี (วชัร ีภูรกัษา, 2560) 
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จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจในการท าการศึกษาเรื่อง  “ความต้องการและการ
ด าเนินงานของธุรกิจแอพพลิเคชนัในการสัง่ซื้ออาหารสุขภาพออนไลน์ ”  เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง น า
ผลการวจิยัไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคอาหารในยุคปัจจุบนั  

 
 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศกึษาถึงปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ที่มผีลต่อพฤติกรรมการสัง่ซื้ออาหารคลนีฟู้ดสผ์่าน 
Application ในกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมผู้บรโิภคที่มี
ผล ต่อการสัง่ซื้ออาหารคลนีฟู้ดสผ์่าน Application ในกรุงเทพมหานคร  

 
 สมมติฐานการวิจยั  

1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ที่มผีลต่อพฤติกรรมการสัง่ซื้ออาหารคลนีฟู้ดส์ผ่าน Application 
ในกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการสัง่ซื้ออาหารคลนีฟู้ดสผ์่าน 
Application ในกรุงเทพมหานคร  

 
 ขอบเขตการวิจยั   
  1. ประชากรที่ใช้ศึกษา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้ออาหารคลีนฟู้ ดส์ ผ่าน 
Application  ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ผู้วจิยัจงึใช้การก าหนดขนาดตวัอย่าง ที่ระดบัความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดตวัอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1976) กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใช้ ในการวจิยั เท่ากบั 385 ตวัอย่าง โดยท าการเกบ็ขอ้มูลทัง้สิ้นจ านวน 400 ชุด เพื่อป้องกนั
การผดิพลาดของขอ้มูล    
  2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาเลอืกจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยซื้ออาหารคลนี
ฟู้ดส ์ผ่าน Application  โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Sampling) และเกบ็จ านวน 400 คน 
ซึง่จ านวนนี้ไดจ้ากการใชต้ารางส าเรจ็รูปของ Taro Yamane (1976) 
  3. ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา ประกอบดว้ย 
   3.1 ตวัแปรอสิระ คอื   
     3.1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
     3.1.2 ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด   

  3.2 ตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมการสัง่ซื้ออาหารคลนีฟู้ดสผ์่าน Application 
  4. ระยะเวลาในการศกึษา รวมจ านวนทัง้สิน้ 6 เดอืน 
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 วิธีด าเนินการวิจยั  
ผู้วิจ ัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในครัง้นี้  โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจด้วย

แบบสอบถามที ่สรา้งขึน้และไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัไดด้งันี้  
1. ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้ออาหารคลีนฟู้ดส์ ผ่าน  

Application ทัง้เพศชายและเพศหญงิ  
2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษา ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นการสุ่มแบบโดยใช้ความน่าจะ

เป็น ใน เขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ชุด ซึ่งจ านวนนี้ได้จากการใช้ตารางส าเร็จรูปของ Taro 
Yamane (1976) 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม ที่ผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือโดย pre-test 
จ านวน 40 ไดค้่า Cronbach Alpha 0.936 และทดสอบความเทีย่งตรงโดยผูท้รงคุณวุฒ ิ 

4. สถิติที่ใช้ในการวจิยั คอื วเิคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วน เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
 ประโยชน์ของการวิจยั  
  1. ไดท้ราบถงึลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการสัง่ซื้ออาหารคลนีฟู้ดส์ผ่าน 
Application 
  2. ได้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสัง่ซื้ออาหารคลนีฟู้ดส์ผ่าน 
Application 
 
 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวความคดิแสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
และ ส่วนประสมทางการตลาด ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสัง่ซื้ออาหารคลนีฟู้ดสผ์่าน Application 
 

 นิยามศพัท์เฉพาะ   
ประชากรศาสตร ์(Demographic) หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ที่ เป็นหลกัเกณฑ์ในการบ่งบอกถงึ

ลกัษณะทางประชากรที่อยู่ในตวับุคคลนัน้ๆ ได้แก่ อายุเพศ ขนาด ครอบครวั รายได้ การศกึษาอาชพี 
วฏัจกัรชวีติ ครอบครวั ศาสนา เชือ้ชาต ิสญัชาตแิละสถานภาพ ทางสงัคม (Social class) 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

ส่วนประสมทางการตลาด 

 
พฤตกิรรมการสัง่ซือ้อาหาร
คลนีฟู้ดสผ์่าน Application 

 



9 
 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึง มตีวั แปรที่ควบคุมทางการตลาดได้ ทาง
บริษัทจะใช้การประสมกนัเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายโดยการใช้เครื่องมอื
ต่างๆ พืน้ฐานการ ใช ้4P’s ประกอบไปดว้ย (1) ผลติภณัฑ ์(2) ราคา (3) การส่งเสรมิการตลาด และ (4) 
สถานทีแ่ละช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 แอพพลิเคชัน่ (Application) หมายถึง โปรแกรม หรือชุดสัง่ ที่ใช้ควบคุมการท างานของ
คอมพวิเตอร์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ เพื่อให้ท างานตามค าสัง่ และตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ช ้โดยแอพพลเิคชัน่ (Application) จะตอ้งมสีิง่ทีเ่รยีกว่า ส่วนตดิต่อกบัผูใ้ช ้ (User Interface หรอื 
UI) เพื่อเป็นตวักลางการใชง้านต่างๆ 

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สนิค้าและบรกิาร ทัง้นี้หมายรวมถึง กระบวนการ
ตดัสนิใจ และการกระท าของบุคคลทีเ่กีย่วกบัการซื้อและการใชส้นิคา้ 

 
วิธีการวิจยั 

 
จะเป็นส่วนของวธิกีารด าเนินงานวจิยั ซึง่ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาในหวัขอ้ “ความตอ้งการและการ

ด าเนินงานของธุรกิจแอพพลเิคชนัในการสัง่ซื้ออาหารสุขภาพออนไลน์ ” โดยท าการศกึษาตามขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ 

1. การออกแบบงานวจิยั  
2. ลกัษณะของประชากร การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง และการเลอืกสุม่ ตวัอย่าง  
3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั  
4. วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
5. การวเิคราะหข์อ้มูล 
 

 การออกแบบงานวิจยั  
งานวจิยันี้ศกึษาขอ้ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิแอพพลเิคชนัในการสัง่ซื้ออาหาร

สุขภาพออนไลน์โดยการวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative  Research) และใชว้ธิวีจิยัเชงิ
ส ารวจ (Survey) ซึ่งใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใช้การประมวลผลจากโปรแกรมส าเรจ็รูป จากนัน้จงึ ท าการสรุปผลการวจิยั เพื่อ
น าเสนอผลการวจิยัในรูปแบบของตารางและการบรรยายประกอบ โดยปัจจยัที่ท าการศกึษา คอื ปัจจยั
ทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน นอกจากนี้
ยงัได้ท าการศกึษาพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกใช้แอพพลเิคชัน่สัง่ซื้ออาหารสุขภาพ  และ ปัจจยัมผีล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชแ้อพพลเิคชนัสัง่ซื้ออาหารสุขภาพ 
 
 ลกัษณะของประชากร การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง และการเลือกสุ่มตวัอย่าง 
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1. ประชากรเป้าหมาย  
ประชากรที่ใช้ในงานวิจยัครัง้นี้ คือ กลุ่มคนที่เคยใช้แอพพลเิคชนัในการสัง่ซื้ออาหารสุขภาพ

ออนไลน์ 
 2. การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง   
เนื่องจากผู้วิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรที่เคยใช้แอพพลิเคชนัในการสัง่ซื้ออาหารสุขภาพ

ออนไลน์ในการศกึษาในครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึก าหนดกลุ่ม ตวัอย่างอา้งองิสตูรของ Taro Yamane โดยมขีนาด
ตวัอย่างของประชากร ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และมคี่าความคลาดเคลื่อนที ่+/- 5% สามารถค านวณ
ไดด้งันี้  
   
 
เมื่อ n คอื  ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 
 N คอื  ขนาดประชากร   
 e คอื   คลาดคลาดเคลือ่นของกลุม่ตวัอยา่ง  เชน่ 
  ระดบัความเชื่อมัน่ 90% สดัส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.10 
  ระดบัความเชื่อมัน่ 95% สดัส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.05 (ปกตนิยิมระดบัความ
เชื่อมัน่ 95%) 

 ระดบัความเชื่อมัน่ 99% สดัส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.01 
3. การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง  
ในการวิจัยครัง้นี้ผู้วิจ ัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย แบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
 
 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจยั   

ง านวิจัยนี้ เ ป็ นกา รวิจัย เ ชิ งปริม าณ (Quantitative Research) โดย ใช้ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยผูว้จิยัไดท้ าการแบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 
3 ส่วน ดงันี้   

ส่วนที ่1 เป็นค าถามเกีย่วกบัปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์ 
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่สัง่ซื้อ

อาหารสุขภาพ  
ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชนัสัง่ซื้ออาหาร

สุขภาพ   
แบบสอบถามงานวจิยันี้ก่อนน าไปใชง้านจรงิ ผูว้จิยัไดท้ าการตรวจสอบค าถามใน แบบสอบถาม

ให้ครอบคลุม วัตถุประสงค์ของงานวิจัย จากนัน้ผู้วิจยัได้จัดส่งแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ ปรึกษา
โครงการ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา การจดัเรียงค าถาม ลักษณะของค าถาม รวมถึง
ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม พร้อมทัง้ได้มกีารปรบัปรุง แก้ไขและเพิม่เติมค าถามใน แบบสอบถามให้

2Ne1

N
n

+
=
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สามารถวดัในประเด็นที่ตอ้งการและใหม้คีวามสอดคล้องกบัทฤษฎทีี่เกีย่วขอ้งก่อน จดัส่งแบบสอบถาม
ไปยงักลุ่มเป้าหมายเป็นขัน้ตอนสุดทา้ย  
 
 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล    

ในการศกึษางานวจิยัเรื่องความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิแอพพลเิคชนัในการสัง่ซื้อ
อาหารสุขภาพออนไลน์ ผู้วิจยัใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยรวบรวมจากให้กลุ่ม
ตวัอย่างตอบแบบสอบถามโดยตรง หรอืใหต้อบแบบสอบถามผ่าน ทาง Google docs และส่งไปใหก้ลุ่ม
ตัวอย่างผ่านทางสงัคมออนไลน์  ช่องทางต่างๆ ได้แก่ เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่ าง
เข้าถึงช่องทางนี้ได้สะดวก และเป็นวิธีที่ผู้วิจ ัยจะได้ตัวอย่างจ านวน มากในระยะเวลาจ ากัด ซึ่งมี
ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลระหว่าง เดอืนมถิุนายน–กรกฏาคม 2562 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวเิคราะหข์อ้มูลเรื่อง ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิแอพพลเิคชนัในการสัง่ซือ้
อาหารสุขภาพออนไลน์ ใช้การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรบัการอธบิาย
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้
แอพพลเิคชัน่สัง่ซื้ออาหารสุขภาพ และ ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้แอพพลเิคชนัสัง่ซื้ออาหาร
สุขภาพ ดงันี้ 

1. เชงิพรรณนา (descriptive statistic) ซึง่ประกอบดว้ย ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

2. สถิติเชิงอนุมาน ( inferential statistic)  ได้แก่ Multiple Regression และ Correlation ใช้
วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ ได้แก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P's) มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ
เลอืกใชแ้อพพลเิคชนัสัง่ซื้ออาหารสุขภาพของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 
สรปุผล วิจารณ์และข้อเสนอแนะ 

 
  งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถงึปัจจยัทางประชากรศาสตร ์ทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการสัง่ซื้อ
อาหารคลนีฟู้ดส์ผ่าน Application ในกรุงเทพมหานคร และ เพื่อศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผู้บรโิภคที่มผีล ต่อการสัง่ซื้ออาหารคลนีฟู้ดส์ผ่าน Application 
ในกรุงเทพมหานคร  โดยการศกึษานี้มรีายละเอยีดดงันี้   
  5.1 สรุปขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

5.2 สรุปขอ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกใชแ้อพพลเิคชัน่สัง่ซือ้อาหารสขุภาพ 
  5.3 สรุปขอ้มูลเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชแ้อพพลเิคชัน่สัง่ซื้ออาหารสขุภาพ 
  5.4 วจิารณ์ 
  5.5 ขอ้เสนอแนะ 
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โดยการศึกษาเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ 
แนวคดิเรื่องโมบายแอพพลเิคชัน่ และแนวคดิแอพพลิเคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ 

ส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ไดเ้กบ็ขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้ออาหารคลนี
ฟู้ดส์ ผ่าน Application ทัง้เพศชายและเพศหญิง  จ านวน 220 ชุด โดยแบบสอบถาม ออกเป็น 3 ส่วน 
ดงันี้  ส่วนที่1 เป็นค าถามเกีย่วกบัปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนที่2 เป็นค าถามเกีย่วกบัลกัษณะ
พฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกใชแ้อพพลเิคชัน่สัง่ซือ้อาหารสุขภาพ ส่วนที3่ เป็นค าถามเกีย่วกบัปัจจยัที่
มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชแ้อพพลเิคชัน่สัง่ซื้ออาหารสุขภาพ  

ผู้วิจ ัยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยรวบรวมจากให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามโดยตรง หรอืให้ตอบแบบสอบถามผ่าน ทาง Google docs และส่งไปใหก้ลุ่มตวัอย่างผ่าน
ทางสงัคมออนไลน์ ช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นตน้ เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างเขา้ถงึช่องทางนี้ได้
สะดวก และเป็นวิธีที่ผู้วิจยัจะได้ตัวอย่างจ านวน มากในระยะเวลาจ ากัด ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลระหว่าง เดอืนมถิุนายน–กรกฏาคม 2562 จากนัน้ได้น ามาวเิคราะหข์อ้มูลด้วยโปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูปเพื่อหาความตอ้งการของผูบ้รโิภคโดยวธิกีารแจกแจงความถี ่และ ค่ารอ้ยละ  

 
อภิปรายสรปุผล   
 
  จากการศกึษาศกึษาวจิยั “ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิแอพพลเิคชนัในการสัง่ซื้อ
อาหารสุขภาพออนไลน์” โดยสรุปผลดงันี้  
 
 ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

 
ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่างสามารถแบ่ง ออกเป็นเพศหญงิ 59.5% และเพศ

ชาย 40.5% โดยส่วนใหญม่อีายุระหว่าง 20-29 ปี คดิเป็น 41.4% มสีถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั คดิเป็น 
55.0% ทัง้นี้ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่าง คอื ปรญิญาตร ี คดิเป็น 50.9% อาชพีส่วนใหญ่
ของกลุม่ตวัอยา่ง คอื รบัราชการ คดิเป็น 38.6% และระดบัรายไดเ้ฉลีย่ส่วนตวัต่อเดอืนของกลุ่มตวัอย่าง 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบั 10,001-20,000 บาท คดิเป็น 45.0% และระดบัรายไดเ้ฉลีย่ทัง้ครอบครวัต่อเดอืนของ
กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั 30,001 - 60,000 บาท คดิเป็น 53.2% 

 
 สรุปข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่สัง่ซ้ืออาหาร
สุขภาพ 

 
  ขอ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกใชแ้อพพลเิคชัน่สัง่ซือ้อาหารสุขภาพ 

งานวจิยัครัง้นี้มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 
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  1. สนิคา้ประเภทใดทีส่นใจสัง่ซื้อจากแอพพลเิคชัน่สัง่ซื้ออาหารสุขภาพ คอื อาหารเพือ่สุขภาพ 
รอ้ยละ 38.6  
  2.  รบัสื่อโฆษณาผ่านช่องทางใด คอื เฟสบุ๊ค รอ้ยละ 34.1 
  3.  ใชร้ะบบปฎบิตักิารใดในการใชแ้อพพลเิคชัน่สัง่ซื้ออาหารสุขภาพส่งถงึบา้น คอื Android 
รอ้ยละ 74.1 
   4.  ตอ้งการใหท้างแอพพลเิคชัน่สัง่ซือ้อาหารสขุภาพ จดัโปรโมชัน่แบบใด ใหม้ากทีสุ่ด คอื 
จดัเป็นคูปองส่วนลดพเิศษ รอ้ยละ 37.7 
   5.  ผูใ้หบ้รกิารสัง่ซือ้อาหารออนไลน์ทีเ่ลอืกใชบ้รกิารบ่อยทีส่ดุ  คอื FOODPANDA รอ้ยละ 42.7 
   6.  ส่วนใหญ่ประเภทอาหารในการซื้ออาหารออนไลน์ คอื อาหารแหง้ รอ้ยละ 46.4 
   7.  วตัถุประสงคห์ลกัในการซื้ออาหารออนไลน์ คอื ประหยดัเวลาในการเดนิทาง รอ้ยละ 37.7 
  8.  ช่วงเวลาในการซื้ออาหารออนไลน์  คอื ช่วงเยน็ (16.00 – 21.59 น.) รอ้ยละ 38.2 
  9. สถานทีใ่นการจดัสง่ของการซือ้อาหารออนไลน์  คอื สถานทีท่ างาน/ออฟฟิต รอ้ยละ 73.6 
 10. มูลค่าในการซื้ออาหารออนไลน์โดยเฉลีย่ในแต่ละครัง้ คอื ต ่ากว่า 500 บาท รอ้ยละ 41.4 
 11. ความถีใ่นการซื้ออาหารออนไลน์ตอ่เดอืน คอื 2 สปัดาหค์รัง้ รอ้ยละ 32.3 
 12. รูจ้กัแอพพลเิคชนัสัง่ซือ้อาหารสขุภาพจากช่องทางใด คอื facebook / IG รอ้ยละ 39.5 
 13. ปัจจยัทีท่ าใหซ้ื้อสนิคา้เพื่อสขุภาพ คอื เพื่อน/คนในครอบครวั รอ้ยละ 32.7 
 
 สรุปข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่สัง่ซ้ืออาหาร
สุขภาพ 

 
ขอ้มูลเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชแ้อพพลเิคชัน่สัง่ซื้ออาหารสุขภาพในงานวจิยั

ครัง้นี้ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
  1. ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์  ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้แอพพลเิคชันสัง่ซื้ออาหารสุขภาพ คอื 
ขัน้ตอนในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ท าไดง้่ายไม่ซบัซอ้น รอ้ยละ 42.3 
  2. ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้แอพพลเิคชนัสัง่ซื้ออาหาร
สุขภาพ คอื  แจง้เตอืนเมื่อมตีวัอย่างสนิคา้อาหารสุขภาพก าลงัจะไปส่ง รอ้ยละ 38.6 
  3. ปัจจยัด้านสถานที่และช่องทางการจดัจ าหน่าย ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้แอพพลเิคชนั
สัง่ซื้ออาหารสุขภาพ คอื มชี่องทางในการสัง่ซื้อไดห้ลากหลายช่องทาง รอ้ยละ 36.8 
  4. ปัจจัยด้านราคา ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชันสัง่ซื้ออาหารสุขภาพ คือ 
แอพพลเิคชัน่อาหารสุขภาพมรีาคาเหมาะสมกบัการใหบ้รกิาร รอ้ยละ 35.0 
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  วิจารณ์   
 
  ผูว้จิยัจะท าการวจิารณ์ผลของการศกึษาวจิยัเรือ่งความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิ
แอพพลเิคชนัในการสัง่ซือ้อาหารสุขภาพออนไลน์โดยมรีายละเอยีดดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 
 

1. ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่สัง่ซ้ืออาหารสุขภาพ 
ขอ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกใชแ้อพพลเิคชัน่สัง่ซือ้อาหารสุขภาพ

งานวจิยัครัง้นี้มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 
   
ผูบ้รโิภคมคีวามสนใจสนิคา้ อาหารเพื่อสขุภาพ เป็นอย่างมากเนื่องจากกลุ่มผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญงิ อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน ส่วนส่วนเปิดรบัขอ้มูลจาก เฟสบุ๊ค มากทีส่ดุและชอบสัง่ซื้ออาหาร
สุขภาพ ทีม่กีารจดัโปรโมชัน่ เป็นคูปองส่วนลดพเิศษ  พบมากในแอพพลเิคชนั FOODPANDA 
เนื่องจากแอพพลเิคชนัดงักล่าวจะจะแจง้ คูปองออนไลน์บ่อยครัง้ ท าใหผู้บ้รโิภคสนใจและอยากลองซือ้
อาหารเพื่อสขุภาพดูบา้ง  
   ส่วนใหญ่ประเภทอาหารในการซื้อ ส่วนใหญ่เป็นอาหารแหง้ โดยกลุ่มผูบ้รโิภคจะซื้ออาหารช่วง
เยน็ (16.00 – 21.59 น.) เนื่องจากช่วงเยน็ส่วนใหญ่รถตดิจงึตอ้งการประหยดัเวลาในการเดนิทาง  และ
ใหท้างแอพพลเิคชนัจดัสง่อาหารที่ สถานทีท่ างานหรอืออฟฟิต เลยโดยมูลค่าในการซือ้อาหารออนไลน์
โดยเฉลีย่ในแต่ละครัง้  ต ่ากว่า 500 บาท และจะซื้อ 2 สปัดาห/์ครัง้ รอ้ยละ  
  ซึง่ผูบ้รโิภคส่วนใหญจ่ะรูจ้กัแอพพลเิคชนัสัง่ซือ้อาหารสขุภาพจาก facebook / IG และเพือ่น
หรอืคนในครอบครวั แนะน าว่าอาหารสุขภาพกนิแลว้ดตี่อสุขภาพ 
 

2.  สรปุข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่สัง่ซ้ืออาหาร
สุขภาพ 

ขอ้มูลเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชแ้อพพลเิคชัน่สัง่ซื้ออาหารสขุภาพในงานวจิยั
ครัง้นี้ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 ในดา้นผลติภณัฑผ์ูบ้รโิภคส่วนใหญ่ตดัสนิใจเลอืกใชแ้อพพลเิคชนัสัง่ซื้ออาหารสุขภาพ เนื่องจาก
แอพพลเิคชนัมขีัน้ตอนในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ท าไดง้่ายไม่ซบัซอ้น  และมกีารส่งเสรมิการตลาด
อยู่เสมอ เช่น การแจกคูปองออนไลน์ และจะแจง้เตอืนทกุครัง้เมื่อมตีวัอย่างสนิคา้อาหารสขุภาพ หรอื
ก าลงัจะไปสง่ ท าใหผู้บ้รโิภคก าลงัเวลาในความเร่งรบีในการใชช้วีติไดอ้ย่างลงตวัมากยิง่ขึน้ 
  ส่วนดา้นสถานทีแ่ละช่องทางการจดัจ าหน่าย ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชแ้อพพลเิคชนัสัง่ซือ้
อาหารสขุภาพ พบว่าแอพพลเิคชนัสัง่ซื้ออาหารสุขภาพ นัน้มชี่องทางในการสัง่ซื้อไดห้ลากหลาย
ช่องทาง ท าใหผู้บ้รโิภคสะดวกในการสัง่ซื้อ และราคาสนิคา้ไม่แพงเหมาะสมกบัการใหบ้รกิาร 
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ข้อเสนอแนะ  
 
  ในการศกึษาวจิยันี้มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. ควรพฒันาอาหารสุขภาพทีม่หีลากหลายขนาด หลากหลายเมนู เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกมาก
ขึน้ 

2. ความรวดเรว็ในการส่ง ควรมีก าหนดการที่ชดัเจน เพื่อสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้บรโิภค
อย่างต่อเนื่อง 

3. ควรพฒันาแอพพลิเคชัน่อยู่เสมอ เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้งาน และสร้างความ
จงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้อย่างยัง่ยนื 

4. ควรเพิ่มเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก ( Indepth 
Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ให้ได้รบัรู้ถึงขอ้มูลเชงิลกึ และความต้องการที่แท้จรงิของ
กลุ่มผูบ้รโิภค เพื่อจะน ามาพฒันาแอพพลเิคชัน่ใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึน้และตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ของกลุ่มผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ต่อไปในอนาคต 

  
กิตติกรรมประกาศ 

การคน้ควา้อสิระนี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรณุาจาก ดร. พรมนัส สริธิรงัศร ีอาจารยท์ีป่รกึษาทีไ่ดใ้ห้
ค าแนะน า แนวคดิ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพรอ่งตา่งๆมาโดยตลอด จนการคน้ควา้อสิระเล่มนี้เสรจ็สมบูรณ์ 
ผูศ้กึษาจงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่ คุณแม่ ทีเ่ป็นก าลงัใจทีด่ี
เสมอมา ขอบคุณเพือ่นๆทีช่่วยใหค้ าแนะน าดีๆ เกีย่วกบังานวจิยัชิน้นี้ สุดทา้ยขอขอบพระคุณผูต้อบ
แบบสอบถามทุกทา่นทีท่ าการตอบแบบสอบถามเกีย่วกบังานวจิยัชิน้นี้ รวมถงึผูเ้กีย่วขอ้งทุกคนทีใ่ห้
ขอ้มูลความรูแ้ละท าใหเ้ล่มงานวจิยันี้เสรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
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