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ความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจแอพพลิเคชัน่
ในการสังซื
่ ้ออาหารสุขภาพออนไลน์
To study demographic factors. Affecting the purchasing behavior of health
food through the application
นางสาววาริญญา ปูรานิธี

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่มผี ล
ต่อพฤติกรรมการสังซื
่ ้อ อาหารสุขภาพผ่าน Application ในกรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อ
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มผี ล
ต่อการสังซื
่ ้ออาหารสุขภาพผ่าน Application ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึก ษาครัง้ นี้ คือ กลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่เ คยซื้อ อาหารสุ ขภาพ ผ่ า น
Application ทัง้ เพศชายและเพศหญิง จานวน 220 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล สถิติในการศึกษาได้ แก่ ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) ผลการศึกษาพบว่า
1) ความความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจแอพพลิเคชันในการสั
่
งซื
่ ้ออาหาร
สุ ข ภาพออนไลน์ โดยใช้ปั จจัย ทางด้า นประชากรศาสตร์ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง
59.5% และเพศชาย 40.5% โดยส่ ว นใหญ่ มีอ ายุ ร ะหว่ า ง 20-29 ปี คิด เป็ น 41.4% มี
สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน คิดเป็ น 55.0% ทัง้ นี้ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตัว อย่าง
คือ ปริญญาตรี คิดเป็ น 50.9% อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัว อย่าง คือ รับราชการ คิดเป็ น
38.6% และระดับรายได้เฉลีย่ ส่วนตัวต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 10,00120,000 บาท คิดเป็ น 45.0% และระดับรายได้เฉลี่ยทัง้ ครอบครัวต่อเดือนของกลุ่ มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 30,001 - 60,000 บาท คิดเป็ น 53.2%
2) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่มีผล
ต่ อ การสัง่ ซื้ อ อาหารสุ ข ภาพผ่ า น Application ในกรุ ง เทพมหานคร ได้ แ ก่ ปั จ จัย ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ คือ ขัน้ ตอนในการใช้บริการแอพพลิเคชันท
่ าได้ง่ายไม่ซบั ซ้อน ร้อยละ 42.3 ปั จจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ แจ้งเตือนเมื่อมีตวั อย่างสินค้าอาหารสุขภาพกาลังจะไปส่ ง
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ร้อยละ 38.6 ปั จจัยด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่ าย คือ มีช่องทางในการสังซื
่ ้ อ ได้
หลากหลายช่องทาง ร้อยละ 36.8 และปั จจัยด้านราคา คือ แอพพลิเคชันอาหารสุ
่
ขภาพมี
ราคาเหมาะสมกับการให้บริการ ร้อยละ 35.0
คาสาคัญ: การดาเนินงานของธุรกิจ, อาหารสุขภาพ, แอพพลิเคชันออนไลน์
่
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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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในยุคปั จจุบันที่เรียกว่าเป็ นยุคโลกาภิวฒ
ั น์ (Globalization) ยุค ของสังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูล
และข่าวสาร (Information society) ยุคทีโ่ ลกของการติดต่อสื่อสารทีไ่ ร้พรมแดน เพราะว่าเทคโนโลยีการ
ติดต่อสื่อสารมีความทันสมัย ก้าวหน้า สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัวสูง ใน
ยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ระบบการสื่อสารถือว่ามีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ และกลายเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจาวัน
ของคนในยุคปั จจุบนั ไปแล้ว จานวนของผูใ้ ช้งานมีจานวนเพิม่ ขึน้ ทุกวัน ทาให้ตลาดของการสื่อสารมีการ
แข่งขันกันสูงและรุนแรง และเนื่องจากรูปแบบการดาเนินชีวติ ของคนไทยทีเ่ ปลีย่ นไป การนาเสนอข้อมูล
ข่าวสาร ต้องเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึน้ การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดจิ ติ อลใน
ปั จจุบันได้ทาให้รูปแบบการขาย และกลยุทธ์ทางการตลาดในปั จจุบันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการ
เติบโตของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มอี ตั รา ในการดาเนินธุรกิจย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบ
ใหม่อย่างรวดเร็วตลอดเวลา (วารินทร์ สถาพร, 2552)
แนวโน้ ม นวัตกรรมโลกทุ กวันนี้ธุ ร กิจต้องพบเจอถึง การเปลี่ยนแปลงจากความไม่แน่ นอน
(Uncertainty) ทัง้ จากความไม่แน่นอนทางการตลาดและความไม่แน่ นอนทางเทคโนโลยี ทาให้ธุรกิจเดิม
ที่มอี ยู่แล้วเกิดความเสีย่ งว่าจะสามารถนาพาธุรกิจไปรอดหรือไม่ อีกทัง้ ยังส่งผลต่อการขยายขนาดทาง
ธุรกิจสตาร์ทอัพอีกด้วย ปั จจุบันยังไม่มบี ทเรียนไหนจากองค์ความรู้การควบคุมธุรกิจแบบเดิม ๆ จะ
สามารถยืนยันและนาไปสู่การประสบความสาเร็จของกิจการทีท่ าอยู่ได้อย่างแน่นอน จึงถือได้ว่าปั จจุบนั
ความท้าทายและอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้มคี วามมากหลายและมีความซับซ้อนเพิม่ ขึน้ อย่างทีไ่ ม่เคยเกิดมา
ก่อน สิ่งเดียวที่เป็ นจริงในโลกธุรกิจคือ “ทาให้เกิดความไม่แน่ ไม่นอน” แต่ในการจัดรูปแบบในการ
นวัต กรรมที่เ ป็ น ศาสตร์ ท่ีผ สมกัน ระหว่ า งโลกการจัด การทางธุ ร กิ จ สมัย ใหม่ ( Modern Business
Management) กระบวนการแก้ปั ญ หาเชิง ธุ ร กิจ ร่ ว มกับ องค์ก รความรู้เ ชิง วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering and Mathematics STEM) รวมไปถึง
สร้างวิธคี ดิ การเรียนรูก้ ารตอบสนองและความประทับใจให้กบั ผู้บริโภค (Customer Experience) รวมถึง
การสร้างชุดความคิดใหม่ (New Mindset) จึงเกิดสิง่ ทีเ่ รียกว่า การยอมรับสิง่ ใหม่และสินค้าทีม่ คี วามเป็ น
ความทันสมัย (สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2559)
โลกของการแข่งขันทางธุรกิจ การให้ความสาคัญกับผู้บริโภคเป็ นจุดยุทธ์ศาสตร์ในการบ่งบอก
ถึงความสาเร็จถึงเป้ าหมาย เนื่องจากผูบ้ ริโภคมีทางเลือกและพฤติกรรมหลากหลาย ในการตัดสินใจการ
เลือ กใช้ห รือ เลือ กซื้อ ดัง นั น้ การที่จ ะท าให้อ งค์ก ารธุ ร กิจ ใดๆ ประสบความส าเร็จ ได้ จึง จะต้อ งมี
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าและการบริการ เพื่อนามาใช้เพื่อความสร้าง
ความได้เปรียบ เพื่อการสื่อสารกับลูกค้า โดยเฉพาะสิง่ ทีข่ าดไม่ได้ในการสื่อสารกับลูกค้า คือการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ การให้สนิ ค้าทดลองเพื่อกระตุ้นการรับรู้ต่อสินค้าและบริการ ถือเป็ นเครื่องมือการ
สื่อสารกับลูกค้าที่มปี ระสิทธิภาพที่สุด รูปแบบของการสื่อสารในรูปแบบในเหมาะสมกับองค์กรและ
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เหมาะสมกับสินค้า และต้องตรงกับเป้ าหมายในนาเสนอ สื่อสารให้เข้าถึงความต้ องการของลูกค้าได้
อย่างแม่นยาและต่อเนื่อง (วิรลั วิทย์ พฤฒิยานนท์, 2560)
การเจาะตลาดลูกค้าออนไลน์ เป็ นจุดเด่นของการสื่อสารธุรกรรมของสินค้าและบริการ เนื่อง
เพราะช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทวโลก
ั่
ไม่จาเป็ นต้องจ้างพนักงานจานวนมาก
สามารถขายสินค้าได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
แต่สงิ่ ต้องให้ความสาคัญ คือ การทาให้ลูกค้ารูจ้ กั อย่างกว้างขวาง
ย่อมเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจช่องทางนี้ได้ กิจกรรมส่งเสริมการขายเป็ นการทากิจกรรมการตลาดเชิงรุก
เพื่อต้องการให้ลูกค้ารับรู้ และช่วยเร่งเร้าให้ลูกค้าตัดสินใจเร็วขึน้ กลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจ การ
ทาธุรกิจต้องมีกระบวนการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่การบริการก่อนการ
ขาย การบริการระหว่างการขาย และการบริการหลังการขาย จาเป็ นต้องสร้างความแตกต่าง จากคู่
แข่งขัน และต้องดีกว่าคู่แข่งขัน เนื่องจากการแข่งขันยุคใหม่ข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็วในการรับรู้ การ
ทีอ่ งค์การมีภาพลักษณ์ทด่ี ี หรือภาพลักษณ์แย่ การสื่อสารใช้เวลาอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ องค์กรจาเป็ นต้อง
เน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า แต่สงิ่ สาคัญทีส่ ุดคือ สร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับคุณภาพสินค้า และการ
วิจยั และพัฒนาสินค้าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง น่ าจะมีโอกาสในการขาย และสามารถ
แข่งขันในตลาดได้ เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้ายังคงเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าอยู่เช่นกัน (วิรลั วิทย์
พฤฒิยานนท์, 2560)
ความสาคัญของนวัตกรรมทางการตลาดที่สามารถวัดผลของการบรรลุผลสาเร็จด้านการทา
รายได้ในการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ของธุรกิจ อันเป็ นสิ่งที่จุดประกายให้เกิดการค้นหาความส าเร็จ
ทางการตลาด (Shapiro, 2006) สิง่ ทีต่ อ้ งคานึงถึงทางด้านนวัตกรรมทางการตลาดมิได้มเี พียงเทคโนโลยี
เท่านัน้ แต่หากเป็ นการให้ความสาคัญทางด้านการจัดการนวัตกรรมภายในของธุรกิจที่เกิดจากความ
ร่ ว มมือ ของผู้บ ริห ารกับ ความพยายามที่จ ะพัฒ นานวัต กรรมภายในของกิจ การ (Cetindamar and
Ulusoy, 2007) รวมทัง้ การพัฒนาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ทม่ี ผี ลต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า
ทีแ่ ตกต่างกัน ความเชื่อมันในชื
่ ่อเสียงของธุรกิจจะส่งผลต่อการยอมรับทางด้านนวัตกรรมทางการตลาด
ของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว (Blomqvist and Puumalainen, 2008) ขณะทีค่ วามสาคัญของการพัฒนาด้าน
นวัตกรรมทางการตลาดของธุรกิจ ก็คอื ผลกาไรที่ตอ้ งเติบโตขึน้ และหากธุรกิจต้องการกาไรทีข่ ยายตัว
เพิม่ ขึน้ ธุรกิจก็ตอ้ งมีความสามารถในการพัฒนาด้านนวัตกรรมการตลาดให้บรรลุผลสาเร็จ แต่อย่างไรก็
ตาม สาหรับผู้บริหารแล้ว ปั จจัยเหล่านี้กย็ งั เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการตลาด
ของธุรกิจ อันจะทาให้มผี ลกระทบต่อธุรกิจโดยตรงในด้านของส่วนแบ่งทางการตลาด และกาไร ในขณะ
ทีค่ ู่แข่งไม่มผี ลกระทบต่อผลกาไรของธุรกิจโดยตรงเท่าไรนัก (Lyon and Ferrier, 2002)
ศตวรรษที่ 21 เป็ นความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีและโทรคมนาคม ซึง่ ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ทัวประเทศและทั
่
วโลก
่
โดยสามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันในอีกซีกโลกหนึ่งได้เพียงคลิกเดียวผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตเท่านัน้ จึงทาให้เกิดสังคมรูปแบบใหม่ทเ่ี รียกว่าสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร โดยสังคมดังกล่าวนี้
ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มุมหนึ่งมุมใดของโลก จะสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
เป็ นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านรูปแบบของการสื่อสารแบบไร้สาย เป็ นการสื่อสารผ่านดาวเทียม และ
การสื่อสารผ่านเคเบิ้ลใยแก้ว โดยส่งผลต่อการส่งให้เกิดกระบวนการโลกาภิวตั น์และเป็ นกระบวนการ
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หนึ่งที่จะช่วยเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของโลก ให้สามารถเข้ามาเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างแท้จริง
โดยเฉพาะการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ตามกระแสของโลก ที่ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการค้า
แบบเสรี และทุกภาคส่วนจึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องปรับตัว โดยเฉพาะภาคเอกชนที่ถอื เป็ นแกนกลางที่
จะได้รบั ผลกระทบ เนื่องเพราะเศรษฐกิจถือหัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศ และการดาเนินการต่าง
ๆ ผ่านระบบเศรษฐกิจล้วนจาเป็ นต้องอาศัยธนาคาร โดยเฉพาะทางธนาคารภายในประเทศไทยที่มี
ความจาเป็ นจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับรูปแบบของเศรษฐกิจแบบใหม่มากขึ้น เพื่อรองรับกับการ
เปลีย่ นแปลงของการทาธุรกิจรูปแบบใหม่ จากเดิมทีม่ ุ่งเน้นเรื่องของขนาดและปริมาณ ได้เปลีย่ นมาเป็ น
มุ่งเน้นเรื่องของคุณภาพและบริการแทน วัตถุประสงค์หลักคือการลดต้นทุนในการดาเนินงาน และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน โดยมีหวั ใจของการปรับปรุงพัฒนา คือ การนาเอานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เข้ามาเพื่อช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน ซึง่ จะส่งผลดีต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดลงได้ รวมไปถึงต้นทุนของการให้บริการของธน าคาร
พาณิชย์ทจ่ี ะลดลงอีกประการหนึ่งด้วย
อาหารคลีน (Clean Food) เป็ นอาหารทีไ่ ม่ผ่านกระบวนการผลิต ในการปรุงแต่ง และขัดสีดว้ ย
สารเคมีต่าง ๆ หรือผ่านการแปรรูป อาหารเหล่านี้จะ เป็ นอาหารที่สดสะอาดไม่ผ่านกระบวนการหมัก
ดองหรือปรุงรสใด ๆ มากจนเกินไป เช่น เค็มจัดหรือ หวานจัดรวมถึงอาหารขยะ และอาหารสาเร็จรูปทีม่ ี
ปริมาณแป้ ง ผงชรูส และโซเดียมในปริมาณสูงซึ่ง อาหารประเภทคลีน (Clean Food) เป็ นอาหารที่คน
กินคิดเสมอว่าเป็ นการกินให้ถูกหลักโภชนาการ และจะไม่ยดึ ติดกับรสชาติของอาหาร แต่จะเน้นความ
เป็ นธรรมชาติ ผ่านการปรุงแต่งเล็กน้อยหรื อ อาจจะไม่ผ่านการปรุงแต่งใด ๆ ก็เป็ นได้ (สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2558)
Indie Dish เป็ นแอพพลิเคชันที
่ ร่ วบรวมอาหารเพื่อสุขภาพ เป็ นบริการสังอาหารสุ
่
ขภาพ/อาหาร
คลีน ผ่านแอพพลิเคชัน่ โดยรวมร้านสุขภาพชัน้ นามากกว่า 70 ร้านค้า แบ่งหมวดหมู่เป็ นร้านข้าว, น้ า,
ขนม ให้ลูกค้าสังซื
่ ้อได้ง่าย สามารถเลือกซื้อแบบสังแยกเป็
่
นครัง้ ๆ หรือเป็ นคอร์สรายสัปดาห์ก็ได้ ทุก
เมนูมรี ูปภาพชัดเจน ระบุแคลอรีเอาไว้อย่างชัดเจน บอกราคา และสามารถเลือกเมนูอาหารข้ามร้านได้
อย่างง่ายดาย ตัวแอพพลิเคชันจะแสดงรายละเอี
่
ยดของร้านค้าว่า เปิ ดทาการวันไหนบ้าง ตัง้ แต่กโี่ มงถึง
กี่โมง และไม่เปิ ดให้บริการวันไหน แอพพลิเคชันจะแจ้
่
งให้ทราบโดยอัตโนมัติ ทาให้ผู้บริโภคสะดวกต่อ
การสังอาหารมากขึ
่
น้ นอกจากนี้ พฤติกรรมของคนทีท่ านอาหารคลีนคือ มักจะสังอาหารเป็
่
นรายสัปดาห์
คือสังซื
่ ้อเป็ นคอร์ส มีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะทานอะไร เมื่อไหร่บา้ ง สังเป็
่ นเซต โดยลูกค้ากลุ่มทีท่ าน
อาหารคลีนในปั จจุบันเป็ นกลุ่ มลูกค้า ที่ออกก าลัง กาย และต้อ งการลดน้ าหนัก อีก ทัง้ กลุ่มพนักงาน
ออฟฟิ ศที่ไม่อยากออกไปไหน ด้วยสภาพอากาศทีร่ ้อนและฝนตก อย่างในปั จจุบนั ทาให้สามารถขยาย
ฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มนี้เพิม่ ด้วย ทาให้อาหารคลีนเข้าถึงได้ง่ายกับคนทุกกลุ่ม Indie Dish มียอดการดาวน์
โหลดแอพอยู่ท่ี 30,000 คน ลงทะเบียน 4,000 คน ใช้บริการสังซื
่ ้อประมาณ 1,500-2,000 คน รายได้อยู่
ที่ 2.5 ล้านบาท และยอดขายมีอตั ราการเติบโต 30% ต่อเดือน โดยลูกค้า 40-50% เป็ นกลุ่มลูกค้าเดิม ที่
เคยใช้บริการแล้ว และกลับมาใช้ซ้าอีก (วัชรี ภูรกั ษา, 2560)
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จากข้อ มู ล ข้า งต้น ผู้วิจ ัย จึง มีค วามสนใจในการท าการศึก ษาเรื่อ ง “ความต้อ งการและการ
ดาเนินงานของธุรกิจแอพพลิเคชันในการสังซื
่ ้ออาหารสุขภาพออนไลน์ ” เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นา
ผลการวิจยั ไปใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริโภคอาหารในยุคปั จจุบนั
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่มผี ลต่อพฤติกรรมการสังซื
่ ้ออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่าน
Application ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มี
ผล ต่อการสังซื
่ ้ออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่าน Application ในกรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่มผี ลต่อพฤติกรรมการสังซื
่ ้ออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่าน Application
ในกรุงเทพมหานคร
2. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสังซื
่ ้ออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่าน
Application ในกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิ จยั
1. ประชากรที่ใ ช้ศึก ษา ประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครที่เ คยซื้อ อาหารคลีน ฟู้ ดส์ ผ่ า น
Application ซึ่งไม่ทราบจานวนที่แน่ นอน ผู้วจิ ยั จึงใช้การกาหนดขนาดตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 โดยใช้สูตรการคานวณหาขนาดตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1976) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เท่ากับ 385 ตัวอย่าง โดยทาการเก็บข้อมูลทัง้ สิ้นจานวน 400 ชุด เพื่อป้ องกัน
การผิดพลาดของข้อมูล
2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาเลือกจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่ คยซื้ออาหารคลีน
ฟู้ดส์ ผ่าน Application โดยใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) และเก็บจานวน 400 คน
ซึง่ จานวนนี้ได้จากการใช้ตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane (1976)
3. ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ
3.1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
3.1.2 ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
3.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการสังซื
่ ้ออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่าน Application
4. ระยะเวลาในการศึกษา รวมจานวนทัง้ สิน้ 6 เดือน

8

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ผู้ วิจ ัย ใช้ ก ารวิจ ัย เชิง ปริม าณส าหรับ การศึก ษาในครัง้ นี้ โดยเลือ กใช้ วิธีก ารส ารวจด้ ว ย
แบบสอบถามที่ สร้างขึน้ และได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้ออาหารคลีนฟู้ดส์ ผ่าน
Application ทัง้ เพศชายและเพศหญิง
2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ศกึ ษา ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ซึ่งเป็ นการสุ่มแบบโดยใช้ความน่าจะ
เป็ น ใน เขตกรุงเทพมหานครจานวน 400 ชุด ซึ่งจานวนนี้ได้จากการใช้ตารางสาเร็จรูปของ Taro
Yamane (1976)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม ที่ผ่ านการทดสอบความน่ าเชื่อถือโดย pre-test
จานวน 40 ได้ค่า Cronbach Alpha 0.936 และทดสอบความเทีย่ งตรงโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
4. สถิติท่ใี ช้ในการวิจยั คือ วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วน เบีย่ งเบนมาตรฐาน
ประโยชน์ของการวิ จยั
1. ได้ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่สี ่งผลต่อพฤติกรรมการสังซื
่ ้ออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่าน
Application
2. ได้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสังซื
่ ้ออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่าน
Application
กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ส่วนประสมทางการตลาด

พฤติกรรมการสังซื
่ อ้ อาหาร
คลีนฟู้ดส์ผ่าน Application

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะทางประชากรศาสตร์
และ ส่วนประสมทางการตลาด ทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการสังซื
่ ้ออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่าน Application
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
ประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึง ปั จจัยต่างๆ ที่ เป็ นหลักเกณฑ์ในการบ่งบอกถึง
ลักษณะทางประชากรที่อยู่ในตัวบุคคลนัน้ ๆ ได้แก่ อายุเพศ ขนาด ครอบครัว รายได้ การศึกษาอาชีพ
วัฏจักรชีวติ ครอบครัว ศาสนา เชือ้ ชาติ สัญชาติและสถานภาพ ทางสังคม (Social class)
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ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึง มีตวั แปรที่ควบคุมทางการตลาดได้ ทาง
บริษัทจะใช้การประสมกันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่ม ลูกค้าเป้ าหมายโดยการใช้เครื่องมือ
ต่างๆ พืน้ ฐานการ ใช้ 4P’s ประกอบไปด้วย (1) ผลิตภัณฑ์ (2) ราคา (3) การส่งเสริมการตลาด และ (4)
สถานทีแ่ ละช่องทางการจัดจาหน่าย
แอพพลิ เคชั ่น (Application) หมายถึง โปรแกรม หรือ ชุ ด สัง่ ที่ใ ช้ค วบคุ ม การท างานของ
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ เพื่อให้ทางานตามคาสัง่ และตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้ โดยแอพพลิเคชัน่ (Application) จะต้องมีสงิ่ ทีเ่ รียกว่า ส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface หรือ
UI) เพื่อเป็ นตัวกลางการใช้งานต่างๆ
พฤติ กรรมผู้บริ โภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สนิ ค้าและบริการ ทัง้ นี้หมายรวมถึง กระบวนการ
ตัดสินใจ และการกระทาของบุคคลทีเ่ กีย่ วกับการซื้อและการใช้สนิ ค้า

วิ ธีการวิ จยั
จะเป็ นส่วนของวิธกี ารดาเนินงานวิจยั ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาในหัวข้อ “ความต้องการและการ
ดาเนินงานของธุรกิจแอพพลิเคชันในการสังซื
่ ้ออาหารสุขภาพออนไลน์ ” โดยทาการศึกษาตามขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
1. การออกแบบงานวิจยั
2. ลักษณะของประชากร การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกสุม่ ตัวอย่าง
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั
4. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การออกแบบงานวิ จยั
งานวิจยั นี้ศกึ ษาข้อความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจแอพพลิเคชันในการสังซื
่ ้ออาหาร
สุขภาพออนไลน์โดยการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้วธิ วี จิ ยั เชิง
สารวจ (Survey) ซึ่งใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมู ล และ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้การประมวลผลจากโปรแกรมสาเร็จรูป จากนัน้ จึง ทาการสรุปผลการวิจยั เพื่อ
นาเสนอผลการวิจยั ในรูปแบบของตารางและการบรรยายประกอบ โดยปั จจัยที่ทาการศึกษา คือ ปั จจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน นอกจากนี้
ยังได้ทาการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชันสั
่ งซื
่ ้ออาหารสุขภาพ และ ปั จจัยมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชันสังซื
่ ้ออาหารสุขภาพ
ลักษณะของประชากร การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกสุ่มตัวอย่าง
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1. ประชากรเป้ าหมาย
ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุ่มคนที่เคยใช้แอพพลิเคชันในการสังซื
่ ้ออาหารสุขภาพ
ออนไลน์
2. การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากผู้วิจยั ไม่ทราบจานวนประชากรที่เคยใช้แอพพลิเคชันในการสังซื
่ ้ออาหารสุ ข ภาพ
ออนไลน์ในการศึกษาในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดกลุ่ม ตัวอย่างอ้างอิงสูตรของ Taro Yamane โดยมีขนาด
ตัวอย่างของประชากร ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ +/- 5% สามารถคานวณ
ได้ดงั นี้
n=

N
1 + Ne 2

เมื่อ

n คือ ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
N คือ ขนาดประชากร
e คือ คลาดคลาดเคลือ่ นของกลุม่ ตัวอย่าง เช่น
ระดับความเชื่อมัน่ 90% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10
ระดับความเชื่อมัน่ 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 (ปกตินยิ มระดับความ
เชื่อมัน่ 95%)
ระดับความเชื่อมัน่ 99% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.01
3. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ วิจ ัย ใช้ วิ ธีก ารเลือ กตั ว อย่ า งโดยใช้ วิธีก ารเลือ กกลุ่ ม เป้ า หมาย แบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิ จยั
ง า น วิ จ ั ย นี้ เป็ น ก า รวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม า ณ ( Quantitative Research) โด ย ใ ช้ แ บบส อ บถา ม
(Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการแบ่งแบบสอบถาม ออกเป็ น
3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกีย่ วกับปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชันสั
่ งซื
่ ้อ
อาหารสุขภาพ
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชันสังซื
่ ้ออาหาร
สุขภาพ
แบบสอบถามงานวิจยั นี้ก่อนนาไปใช้งานจริง ผูว้ จิ ยั ได้ทาการตรวจสอบคาถามใน แบบสอบถาม
ให้ค รอบคลุ ม วัต ถุ ป ระสงค์ของงานวิจ ัย จากนั น้ ผู้วิจยั ได้จ ัดส่ง แบบสอบถามให้อาจารย์ท่ี ปรึก ษา
โครงการ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา การจัดเรียงคาถาม ลักษณะของคาถาม รวมถึง
ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม พร้อมทัง้ ได้มกี ารปรับปรุง แก้ไขและเพิม่ เติมคาถามใน แบบสอบถามให้
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สามารถวัดในประเด็นที่ตอ้ งการและให้มคี วามสอดคล้องกับทฤษฎีท่เี กีย่ วข้องก่อน จัดส่งแบบสอบถาม
ไปยังกลุ่มเป้ าหมายเป็ นขัน้ ตอนสุดท้าย
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษางานวิจยั เรื่องความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจแอพพลิเคชันในการสังซื
่ ้อ
อาหารสุขภาพออนไลน์ ผู้วิจยั ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยรวบรวมจากให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยตรง หรือให้ตอบแบบสอบถามผ่าน ทาง Google docs และส่งไปให้กลุ่ม
ตัวอย่างผ่านทางสังคมออนไลน์ ช่องทางต่างๆ ได้แก่ เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็ นต้น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่ าง
เข้า ถึง ช่ อ งทางนี้ ได้สะดวก และเป็ น วิธีท่ีผู้วิจ ัย จะได้ตัว อย่า งจานวน มากในระยะเวลาจากัด ซึ่ง มี
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือนมิถุนายน–กรกฏาคม 2562
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่อง ความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจแอพพลิเคชันในการสังซื
่ อ้
อาหารสุขภาพออนไลน์ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สาหรับการอธิบาย
ลัก ษณะทางด้ า นประชากรศาสตร์ข องกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ลัก ษณะพฤติ ก รรมในการตัด สิน ใจเลือ กใช้
แอพพลิเคชันสั
่ งซื
่ ้ออาหารสุขภาพ และ ปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเ คชันสังซื
่ ้ออาหาร
สุขภาพ ดังนี้
1. เชิงพรรณนา (descriptive statistic) ซึง่ ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
2. สถิ ติ เ ชิง อนุ ม าน (inferential statistic) ได้ แ ก่ Multiple Regression และ Correlation ใช้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ได้แก่ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P's) มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
เลือกใช้แอพพลิเคชันสังซื
่ ้ออาหารสุขภาพของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร

สรุปผล วิ จารณ์และข้อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ทีม่ ีผลต่อพฤติกรรมการสังซื
่ ้อ
อาหารคลีนฟู้ดส์ผ่าน Application ในกรุงเทพมหานคร และ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มผี ล ต่อการสังซื
่ ้ออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่าน Application
ในกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษานี้มรี ายละเอียดดังนี้
5.1 สรุปข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
5.2 สรุปข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชันสั
่ งซื
่ อ้ อาหารสุขภาพ
5.3 สรุปข้อมูลเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชันสั
่ งซื
่ ้ออาหารสุขภาพ
5.4 วิจารณ์
5.5 ข้อเสนอแนะ
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โดยการศึกษาเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวคิดเรื่องโมบายแอพพลิเคชัน่ และแนวคิดแอพพลิ เคชันสั
่ ่งอาหารออนไลน์
สาหรับการวิจยั ครัง้ นี้ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่ม ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้ออาหารคลีน
ฟู้ดส์ ผ่าน Application ทัง้ เพศชายและเพศหญิง จานวน 220 ชุด โดยแบบสอบถาม ออกเป็ น 3 ส่วน
ดังนี้ ส่วนที่1 เป็ นคาถามเกีย่ วกับปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ส่วนที่2 เป็ นคาถามเกีย่ วกับลักษณะ
พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชันสั
่ งซื
่ อ้ อาหารสุ ขภาพ ส่วนที3่ เป็ นคาถามเกีย่ วกับปั จจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชันสั
่ งซื
่ ้ออาหารสุขภาพ
ผู้วิจ ัย ใช้แ บบสอบถามเก็บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง โดยรวบรวมจากให้ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งตอบ
แบบสอบถามโดยตรง หรือให้ตอบแบบสอบถามผ่าน ทาง Google docs และส่งไปให้กลุ่มตัวอย่างผ่าน
ทางสังคมออนไลน์ ช่องทางต่างๆ ได้แก่ เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็ นต้น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเข้าถึงช่องทางนี้ได้
สะดวก และเป็ นวิธีท่ผี ู้วิจยั จะได้ตัวอย่างจานวน มากในระยะเวลาจากัด ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือนมิถุนายน–กรกฏาคม 2562 จากนัน้ ได้นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อหาความต้องการของผูบ้ ริโภคโดยวิธกี ารแจกแจงความถี่ และ ค่าร้อยละ

อภิ ปรายสรุปผล
จากการศึกษาศึกษาวิจยั “ความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจแอพพลิเคชันในการสังซื
่ ้อ
อาหารสุขภาพออนไลน์” โดยสรุปผลดังนี้

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่ง ออกเป็ นเพศหญิง 59.5% และเพศ
ชาย 40.5% โดยส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็ น 41.4% มีสถานภาพสมรส / อยู่ดว้ ยกัน คิดเป็ น
55.0% ทัง้ นี้ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ปริญญาตรี คิดเป็ น 50.9% อาชีพส่วนใหญ่
ของกลุม่ ตัวอย่าง คือ รับราชการ คิดเป็ น 38.6% และระดับรายได้เฉลีย่ ส่วนตัวต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 10,001-20,000 บาท คิดเป็ น 45.0% และระดับรายได้เฉลีย่ ทัง้ ครอบครัวต่อเดือนของ
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ 30,001 - 60,000 บาท คิดเป็ น 53.2%

สรุป ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ พฤติ กรรมในการตัดสิ น ใจเลื อกใช้ แอพพลิ เคชัน่ สั ่งซื้อ อาหาร
สุขภาพ
ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชันสั
่ งซื
่ อ้ อาหารสุขภาพ
งานวิจยั ครัง้ นี้มรี ายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. สินค้าประเภทใดทีส่ นใจสังซื
่ ้อจากแอพพลิเคชันสั
่ งซื
่ ้ออาหารสุขภาพ คือ อาหารเพือ่ สุขภาพ
ร้อยละ 38.6
2. รับสื่อโฆษณาผ่านช่องทางใด คือ เฟสบุ๊ค ร้อยละ 34.1
3. ใช้ระบบปฎิบตั กิ ารใดในการใช้แอพพลิเคชันสั
่ งซื
่ ้ออาหารสุขภาพส่งถึงบ้าน คือ Android
ร้อยละ 74.1
4. ต้องการให้ทางแอพพลิเคชันสั
่ งซื
่ อ้ อาหารสุขภาพ จัดโปรโมชันแบบใด
่
ให้มากทีส่ ุด คือ
จัดเป็ นคูปองส่วนลดพิเศษ ร้อยละ 37.7
5. ผูใ้ ห้บริการสังซื
่ อ้ อาหารออนไลน์ทเ่ี ลือกใช้บริการบ่อยทีส่ ดุ คือ FOODPANDA ร้อยละ 42.7
6. ส่วนใหญ่ประเภทอาหารในการซื้ออาหารออนไลน์ คือ อาหารแห้ง ร้อยละ 46.4
7. วัตถุประสงค์หลักในการซื้ออาหารออนไลน์ คือ ประหยัดเวลาในการเดินทาง ร้อยละ 37.7
8. ช่วงเวลาในการซื้ออาหารออนไลน์ คือ ช่วงเย็น (16.00 – 21.59 น.) ร้อยละ 38.2
9. สถานทีใ่ นการจัดส่งของการซือ้ อาหารออนไลน์ คือ สถานทีท่ างาน/ออฟฟิ ต ร้อยละ 73.6
10. มูลค่าในการซื้ออาหารออนไลน์โดยเฉลีย่ ในแต่ละครัง้ คือ ต่ากว่า 500 บาท ร้อยละ 41.4
11. ความถีใ่ นการซื้ออาหารออนไลน์ตอ่ เดือน คือ 2 สัปดาห์ครัง้ ร้อยละ 32.3
12. รูจ้ กั แอพพลิเคชันสังซื
่ อ้ อาหารสุขภาพจากช่องทางใด คือ facebook / IG ร้อยละ 39.5
13. ปั จจัยทีท่ าให้ซ้อื สินค้าเพื่อสุขภาพ คือ เพื่อน/คนในครอบครัว ร้อยละ 32.7

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ แอพพลิ เคชั ่นสั ่งซื้ออาหาร
สุขภาพ
ข้อมูลเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชันสั
่ งซื
่ ้ออาหารสุขภาพในงานวิจยั
ครัง้ นี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชันสังซื
่ ้ออาหารสุขภาพ คือ
ขัน้ ตอนในการใช้บริการแอพพลิเคชันท
่ าได้ง่ายไม่ซบั ซ้อน ร้อยละ 42.3
2. ปั จจัย ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชันสังซื
่ ้ออาหาร
สุขภาพ คือ แจ้งเตือนเมื่อมีตวั อย่างสินค้าอาหารสุขภาพกาลังจะไปส่ง ร้อยละ 38.6
3. ปั จจัยด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่ าย ที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน
สังซื
่ ้ออาหารสุขภาพ คือ มีช่องทางในการสังซื
่ ้อได้หลากหลายช่องทาง ร้อยละ 36.8
4. ปั จ จัย ด้า นราคา ที่มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กใช้แ อพพลิเ คชัน สังซื
่ ้ อ อาหารสุ ข ภาพ คือ
แอพพลิเคชันอาหารสุ
่
ขภาพมีราคาเหมาะสมกับการให้บริการ ร้อยละ 35.0
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วิ จารณ์
ผูว้ จิ ยั จะทาการวิจารณ์ผลของการศึกษาวิจยั เรือ่ งความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจ
แอพพลิเคชันในการสังซื
่ อ้ อาหารสุขภาพออนไลน์โดยมีรายละเอียดด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติ กรรมในการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิ เคชันสั
่ ่งซื้ออาหารสุขภาพ
ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชันสั
่ งซื
่ อ้ อาหารสุขภาพ
งานวิจยั ครัง้ นี้มรี ายละเอียดดังต่อไปนี้
ผูบ้ ริโภคมีความสนใจสินค้า อาหารเพื่อสุขภาพ เป็ นอย่างมากเนื่องจากกลุ่มผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ เป็ นเพศ
หญิง อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน ส่วนส่วนเปิ ดรับข้อมูลจาก เฟสบุ๊ค มากทีส่ ดุ และชอบสังซื
่ ้ออาหาร
สุขภาพ ทีม่ กี ารจัดโปรโมชัน่ เป็ นคูปองส่วนลดพิเศษ พบมากในแอพพลิเคชัน FOODPANDA
เนื่องจากแอพพลิเคชันดังกล่าวจะจะแจ้ง คูปองออนไลน์บ่อยครัง้ ทาให้ผบู้ ริโภคสนใจและอยากลองซือ้
อาหารเพื่อสุขภาพดูบา้ ง
ส่วนใหญ่ประเภทอาหารในการซื้อ ส่วนใหญ่เป็ นอาหารแห้ง โดยกลุ่มผูบ้ ริโภคจะซื้ออาหารช่วง
เย็น (16.00 – 21.59 น.) เนื่องจากช่วงเย็นส่วนใหญ่รถติดจึงต้องการประหยัดเวลาในการเดินทาง และ
ให้ทางแอพพลิเคชันจัดส่งอาหารที่ สถานทีท่ างานหรือออฟฟิ ต เลยโดยมูลค่าในการซือ้ อาหารออนไลน์
โดยเฉลีย่ ในแต่ละครัง้ ต่ากว่า 500 บาท และจะซื้อ 2 สัปดาห์/ครัง้ ร้อยละ
ซึง่ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่จะรูจ้ กั แอพพลิเคชันสังซื
่ อ้ อาหารสุขภาพจาก facebook / IG และเพือ่ น
หรือคนในครอบครัว แนะนาว่าอาหารสุขภาพกินแล้วดีต่อสุขภาพ
2. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิ เคชันสั
่ งซื
่ ้ออาหาร
สุขภาพ
ข้อมูลเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชันสั
่ งซื
่ ้ออาหารสุขภาพในงานวิจยั
ครัง้ นี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ในด้านผลิตภัณฑ์ผบู้ ริโภคส่วนใหญ่ตดั สินใจเลือกใช้แอพพลิเคชันสังซื
่ ้ออาหารสุขภาพ เนื่องจาก
แอพพลิเคชันมีขนั ้ ตอนในการใช้บริการแอพพลิเคชันท
่ าได้ง่ายไม่ซบั ซ้อน และมีการส่งเสริมการตลาด
อยู่เสมอ เช่น การแจกคูปองออนไลน์ และจะแจ้งเตือนทุกครัง้ เมื่อมีตวั อย่างสินค้าอาหารสุขภาพ หรือ
กาลังจะไปส่ง ทาให้ผบู้ ริโภคกาลังเวลาในความเร่งรีบในการใช้ชวี ติ ได้อย่างลงตัวมากยิง่ ขึน้
ส่วนด้านสถานทีแ่ ละช่องทางการจัดจาหน่าย ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชันสังซื
่ อ้
อาหารสุขภาพ พบว่าแอพพลิเคชันสังซื
่ ้ออาหารสุขภาพ นัน้ มีช่องทางในการสังซื
่ ้อได้หลากหลาย
ช่องทาง ทาให้ผบู้ ริโภคสะดวกในการสังซื
่ ้อ และราคาสินค้าไม่แพงเหมาะสมกับการให้บริการ
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ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจยั นี้มขี อ้ เสนอแนะดังนี้
1. ควรพัฒนาอาหารสุขภาพทีม่ หี ลากหลายขนาด หลากหลายเมนู เพื่อให้ผบู้ ริโภคได้เลือกมาก
ขึน้
2. ความรวดเร็วในการส่ง ควรมีกาหนดการที่ชดั เจน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ผู้บริโภค
อย่างต่อเนื่อง
3. ควรพัฒนาแอพพลิเคชัน่ อยู่เสมอ เพื่ออานวยความสะดวกในการใช้งาน และสร้างความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าอย่างยังยื
่ น
4. ควรเพิ่ม เครื่อ งมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล อื่น ๆ เช่ น การสัม ภาษณ์ เ จาะลึก (Indepth
Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ให้ได้รบั รู้ถึงข้อมูลเชิงลึก และความต้องการที่แท้จริงของ
กลุ่มผูบ้ ริโภค เพื่อจะนามาพัฒนาแอพพลิเคชันให้
่ เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ และตอบโจทย์ความต้องการ
ของกลุ่มผูบ้ ริโภคมากยิง่ ขึน้ ต่อไปในอนาคต
กิ ตติ กรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระนี้สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุณาจาก ดร. พรมนัส สิรธิ รังศรี อาจารย์ทป่ี รึกษาทีไ่ ด้ให้
คาแนะนา แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆมาโดยตลอด จนการค้นคว้าอิสระเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์
ผูศ้ กึ ษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ทีเ่ ป็ นกาลังใจทีด่ ี
เสมอมา ขอบคุณเพือ่ นๆทีช่ ่วยให้คาแนะนาดีๆเกีย่ วกับงานวิจยั ชิน้ นี้ สุดท้ายขอขอบพระคุณผูต้ อบ
แบบสอบถามทุกท่านทีท่ าการตอบแบบสอบถามเกีย่ วกับงานวิจยั ชิน้ นี้ รวมถึงผูเ้ กีย่ วข้องทุกคนทีใ่ ห้
ข้อมูลความรูแ้ ละทาให้เล่มงานวิจยั นี้เสร็จลุล่วงด้วยดี
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