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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุป ระสงคเ พื่อศึก ษา การตัดสินใจซื้ออาหารผานทางแอพพลิเ คชั่นออนไลนของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามาจากประชากรที่เปนผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยใชวิธีการดําเนินการวิจัยจากลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม โดยแบง
ประชากรตามเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใชแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ตัวแปรตนคือ สวนประสมทางการตลาด 7Ps ปจจัยความเชื่อมั่นผูบริโภค (Consumer Confidence)
และรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้ออาหารผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวาปจ จัยที่มีอิท ธิพลตอ การตัดสินใจซื้ออาหารผานทางแอพพลิเ คชั่นออนไลนของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องของสวนประสมทางการตลาด 7Ps มาก
ที่สุดในการตัดสินใจซื้ออาหารผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนและรองลงมาคือ ทฤษฎีของรูปแบบการดําเนิน
ชีวิต (Lifestyle) และปจจัยความเชื่อมั่นผูบริโภค (Consumer Confidence) ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติทรี่ ะดับ 0.05
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด 7Ps, ปจจัยความเชื่อมั่นผูบริโภค, รูปแบบการดําเนินชีวิต, การตัดสินใจซื้อ
ABSTRACT
The objective of this report is to study customer behavior online food delivery
application in Bangkok. Sampling group was from customers in Bangkok both men and
women using Cluster sampling. Divided population by district and sent our survey for 400
copies to collect data. Independent variables are Marketing Mix ‘7Ps, Consumer Confidence
and Lifestyle. Dependent variables are their decision to buy food from online application.
On analysis we use descriptive statistics which are percentage, average and standard
deviation and Inferential statistics using multivariate regression analysis.
The study shows that factors that dominant impact to customer’s decision on buying
food from online application from sample survey is Marketing Mix ‘7Ps followed by their
lifestyle and Consumer Confidence where statistical significance at 0.05.
Keywords: Marketing Mix 7Ps, Consumer Confidence, Lifestyle, Decision-Making.
~ 810 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

บทนํา
การดําเนินธุรกิจในปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วผูดําเนินธุรกิจจึงตองปรับตัวและพรอมรับมืออยู
เสมอ โดยเฉพาะยุคดิจิทัล (Digital) ที่ผูคนตางใหความสนใจและใชประโยชนจากระบบดิจิทัล (Digital) ได
อยางไรขีดจํากัด ผูประกอบการจึงตองปรับตัวใหเทาทันหรือมากกวาเพื่อเสนอสิ่งที่ผูบริโภคตองการหรือคาดวา
จะตองการในอนาคตไดอยางแมนยําและมีประสิท ธิภาพ ในป 2560 คือ การซื้อสินคาออนไลน (Online)
ขอมูลจาก กระทรวงดิจิทัล (Digital) เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ETDA) ไดกลาววากิจกรรมที่ผูบริโภคชาวไทย
นิยมมากขึ้น ติด 1 ใน 5 กิจกรรมยอดฮิตของผูใชอินเทอรเน็ต (Internet) คือ การใชโซเชียลมีเดีย (Social
Media) ถึงรอยละ 86จากขอมูลแสดงใหเห็นวาผูบริโภคชาวไทยเปดรับระบบดิจิทัล (Digital) และยังสงผล
อยางมากตอระบบเศรษฐกิจของไทยในหลายอุตสาหกรรม ดิจิทัล (Digital) ไดกลายเปนแรงขับเคลื่อนใหธุรกิจ
ของไทยเติบโตและสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคที่มีตอธุรกิจมากยิ่งขึ้นอันสงผลตอการซื้อขายมหาศาลใน
ระบบดิจิทัล (Digital) หรือออนไลน (Online) จากขอมูลของมูลคาตามลักษณะทางธุรกิจสะทอนใหเห็นวา
อิทธิพลของดิจิทัล (Digital) (ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูโภคนั้นไดกลายเปนแรงขับเคลื่อนมหาศาลที่แฝง
ผานผูบริโภคสูภาคธุรกิจที่มา: https://www.etda.or.th/content/thailand-internet-user-profile-2017and-value-of-e-commerce-survey-in-thailand-2017l-press-conference.html)
จากที่มาและความสําคัญของปญหาแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีและการตอบรับของ
ผูบริโภคดานธุรกิจสินคาบริโภคออนไลน (Online) ผูจัดทําจึงทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการซื้ออาหาร
ผานทาง Application (แอพพลิเคชั่น) ออนไลน (Online) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหองคกรหรือ
ธุรกิจที่เกี่ยวของสามารถนําผลไปประยุกต พัฒนาเพื่อวางแผนกลยุทธในการทําธุรกิจไดอยางเหมาะสมตอไป
ทบทวนวรรณกรรม
ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน. (2541). ไดใหความหมายวา สวนผสมทาง
การตลาด 7P ถือวาเปนแนวคิดสําหรับการประกอบการดําเนินธุรกิจดิจิทัล (Digital) เพราะประกอบไปดวย
ความสําคัญ 7 ขออันกลาวถึง 1. ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งซึ่งสนองความจําเปนและความตองการของ
มนุษย 2. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเลขที่แสดงมูลคาผลิตภัณฑ 3. ดานชองทางการ
จัดจําหนาย (Place) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการนําเสนอบริการใหแกผูบริโภค
เกิด ความรูสึ ก ประทั บ ใจ 4. ดา นสง เสริม การตลาด (Promotion) เปน เครื่ องมื อหนึ่ง ที่ สําคั ญ ในการ
ติดตอสื่อสารใหผูใชบ ริก าร โดยมีวัตถุป ระสงค ที่แจงขาวสารหรือชัก จูง ใหเ กิดทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูบริโภค 5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
แบบใกลชิดสรางความสนิทสนมเกิดความประทับใจที่แตกตางเหนือคูแขงขัน 6. ดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เปนการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพใหกับลูกคา โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม 7. ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมนําเสนอ
ใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ
Moorman, Deshpande & Zaltman (1992) ป จ จั ย ความเชื่ อ มั่ น ผู บ ริ โ ภค (Consumer
Confidence) ไดใหคําจํากัดความของความเชื่อมั่นวา ความเชื่อมั่น คือ ความเต็มใจที่จะวางใจตอหุนสวนการ
แลกเปลี่ยน ของคนคนหนึ่งดวยความเชื่อมั่นซึ่งมีกรอบแนวคิด คือการรับรูวาผูบริโภคต องมีความเชื่อมั่นตอ
องคกร ธุรกิจดวยความสนใจอยางที่สุดในระหวางการใชบริการอยูนั้น ความเชื่อมั่นจะปรากฏเมื่อผูบริโภค
พิจารณาผูใหบริการที่เปนทางเลือก 2 ประการ คือความนาเชื่อถือและมีความซื่อสัตย และยังกลาวไววา พันธะ
สัญญา (Commitment) ถูกกําหนดขึ้นมาเพื่อใชในการรักษาคุณคาของความสัมพันธกับลูกคา ดังนั้นผูดําเนิน
~ 811 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

ธุรกิจจึงตองสรางความเชื่อมั่นผูบริโภค (Consumer Confidence) ใหเกิดในใจของผูบริโภคใหไดและยั่งยืน
เพื่อสืบตอความเชื่อมั่นผูบริโภค (Consumer Confidence) นั้นตอไป
Solomon (1996) กลาววา รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) นั้นสามารถทําใหเห็นถึงคานิยมใน
การดําเนินชีวิตผานรูปแบบการจับจายใชสอย และคนนั้นเปนสัตวสังคมที่จะมีการใชชีวิตอยูรวมกันทํากิจกรรม
ตางๆ และสิ่งที่ชอบคลายๆ กันและเลือกที่จะซื้อของที่คลายกัน ซึ่งนั่นเปนโอกาสของนักการตลาดที่จะนํา
ขอมูลในจุดนี้มาใชในการวางแผนกลยุทธในการขาย หรือผลิตสินคาใหตรงกับความตองการ และลักษณะของ
กลุมลูกคา
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 53-55)ไดกลาวถึง พฤติกรรมซื้อ คือ การตัดสินใจ (Decision Making) ที่
หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกหรือขอสรุปตางๆที่มีอยูมากกวาหนึ่ง
ซึ่งผูบริโภคจําเปนตองตัดสินใจในทางเลือกทางใดทางหนึ่งของสินคาและบริการอยูเสมอ โดยที่เขาจะเลือก
สินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ การตัดสินใจจึงเป นกระบวนการที่สําคัญและอยู
ภายในจิตใจของผูบริโภคที่ธุรกิจตองสรางไวในใจผูบริโภคใหไดมากที่สุด
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

1. สวนประสมทางการตลาด 7Ps
2. ปจจัยความเชื่อมั่นผูบ ริโภค(Consumer
Confidence)
3. รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle)

การตัดสินใจซื้ออาหารผานทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 สวนประสมทางการตลาด 7Ps มีผลตอกระบวนการการตัดสินใจซื้ออาหารผานทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน ของประชากรกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ความเชื่อมั่นผูบ ริโภค (ConsumerConfidence) มีอิทธิพลตอกระบวนการการ
ตัดสินใจซื้ออาหารผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน ของประชากรกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) มีอิท ธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารผานทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงคของการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้คือ
1. เพื่อศึกษาเครื่องมือสวนประสมทางการตลาดรูปแบบ 7Ps ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหาร
ผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน
2. เพื่อศึกษาดานความเชื่อมั่นผูบริโภค (Consumer Confidence) ตอการตัดสินใจซื้ออาหารผาน
ทางแอพพลิเคชั่นออนไลน
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3. เพื่ อศึ ก ษารูป แบบการดํ าเนิ นชี วิต (Lifestyle) มีอิ ท ธิ พ ลต อการตั ดสิ นใจซื้อ อาหารผา นทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน
ขอบเขตการวิจัย
ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถามที่
สรางขึ้นและไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้คือ
1. ประชากรที่ใชศึกษา คือ ผูที่ประกอบอาชีพในยานธุรกิจในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต 23 ป
ขึ้นไป เนื่องจากมีอํานาจซื้อและอยูในชวงอายุของการใชดิจิตอลมากที่สุดของผูบริโภคชาวไทย (ETDA, ETDA
เผยผลสํารวจพฤติกรรมใชอินเทอรเน็ตและมูลคาอีคอมเมิรซ โชวความพรอมไทยกาวขึ้นเปนเจาอีค อมเมิรซ
อาเซียน, 2560: ออนไลน)
2. กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเลือกจากประชากร โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling)
หรือ (Area Sampling) คือ วิธีการสุมโดยใชความนาจะเปน (Probability Sampling) (นงลักษณ วิรัชชัย,
2543) และใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คนโดยใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane(1967) ในการคัดเลือกกลุม
ตัวอยาง
3. ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรตน คือ 1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
7Ps 2. ปจจัยความเชื่อมั่นผูบริโภค (Consumer Confidence) 3. รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ตัว
แปรตาม คือ กระบวนการการตัดสินใจซือ้ อาหารผานแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
4. ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มตั้งแต เดือน กุมภาพันธ 2561 ถึง ตุลาคม 2561
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถามที่
สรางขึ้นและไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไดดังนี้
1. ประชากรที่ใชศึกษา คือผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง
2. กลุมตัวอยางที่ใชศึกษากําหนดขนาดตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม ซึ่ง
เปนการสุมแบบโดยใชความนาจะเปนจํานวน 400 ชุด ซึ่งจํานวนนี้ไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane
(1967)
3. การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม ที่ผานการทดสอบความนาเชื่อถือโดย pre-test จํานวน
40 ไดคา Cronbach Alpha 0.993 และทดสอบความเที่ยงตรงโดยผูทรงคุณวุฒิและจัดแบงตัวอยางเปนกลุม
ยอยโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม แบงประชากรตามเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต และเลือก
ตัวอยางของแตละกลุมโดยใชวิธีแบบสุม โดยใชความนาจะเปน ไดจํานวน 4 เขต จากการจัดสัดสวนตัวอยาง
ตามเขตพื้นที่ดังนี้
3.1 เขตหวยขวาง 100 ชุด
3.2 เขตลาดพราว 100 ชุด
3.3 เขตคลองเตย 100 ชุด
3.4 เขตวัฒนา
100 ชุด
การเลือกตัวอยางของแตละกลุมโดยใชวิธีการสุมแบบความนาจะเปนที่ (1) เขตหวยขวาง(2) เขต
ลาดพราว (3) เขตคลองเตย(4) เขตวัฒนา เขตละ 100 ชุด เนื่องจากทั้ง 4เขต เปนยานธุรกิจและมีประชากร
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กลุมเปาหมายที่ใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน จึงมีแนวโนมสูง ที่เปนผูมีประสบการณก ารใชแอพพลิเคชั่น
ออนไลนในการสั่งอาหาร
4. สถิติที่ใชในการวิจัย คือ วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ
ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจํานวนดังกลาวโดยใชตารางของ Yamane (1967) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนที่ระดับรอยละ±5 ซึ่งตัวอยางที่ไดนั้น ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบ
ผลการวิจัย
จากผลการศึก ษา พบวากลุม ตัวอยางสวนใหญเ ปนเพศหญิง อายุ 20 – 30 ป มีร ายไดสวนใหญ
10,001 - 20,000 บาท การศึกษาปริญ ญาตรีหรือเทียบเทา อาชีพสวนใหญ พนัก งานหรือลูก จางเอกชนมี
ความถี่ในการซื้ออาหารผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนโดยเฉลี่ยชวง 1 เดือนที่ผานมาจํานวน 7-10 ครั้งตอ
เดือน เนื่องจากสะดวกตอการดําเนินชีวิตมากที่สุด โดยชองทางการสื่อสารผานทางเว็บไซตอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อมากที่สุดและเมื่อพูดถึงอาหารทางแอพพลิเคชั่นออนไลนนึกถึงอาหารฟาสตฟูตมากที่สุด
จากผลการศึก ษาในดานสวนประสมทางการตลาด7Psแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นโดยรวมตอสวนประสมทางการตลาด7Psในระดับมาก มีคาเฉลี่ยที่ 3.77 โดยเมื่อพิจ ารณาอยาง
ละเอียดพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุด คือ โดยผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือ การใช
สื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (สื่อออนไลน) ทําใหทานตัดสินใจใชบริการไดงายขึ้น (คาเฉลี่ยเทากับ 4.02) ความ
แมนยําในการจัดสง ตาม Location ของผูสั่ง มีผลตอการตัดสินใจในการซื้ออาหารผานทางแอพพลิเคชั่น
ออนไลน (คาเฉลี่ยเทากั บ 4.01)การบริก ารของพนัก งานจัดส ง มีผ ลตอการตั ดสินใจซื้ ออาหารผานทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน(คาเฉลี่ยเทากับ 3.99)การบริการของพนักงานรับ Order มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหาร
ผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน(คาเฉลี่ยเทากับ 3.99)สวนลดเพิ่มเติมสําหรับการซื้อผานแอพพลิเคชั่นออนไลน
มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.97)
จากผลการศึกษาในดานปจจัยความเชื่อมั่นของผูบริโภค (Consumer Confidence) แสดงใหเห็นวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นของผูบริโภคในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาอยางละเอียด
พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือการถูกพูดถึง (Comment) ในสื่อโซเชียลมีเดีย เชน Youtube,
Instargram มีผลตอความเชื่อมั่น ตอคุณภาพในการสั่งอาหารผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน (คาเฉลี่ยเทากับ
3.99)การแชร ใ นสื่ อ โซเชี ยลมี เ ดีย เช น Youtube, Instargram มี ผ ลตอ ความสนใจสั่ ง อาหารผ านทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน (คาเฉลี่ยเทากับ3.93) รีวิวของผูเคยใชบริการมีผลตอความเชื่อมั่นตอคุณภาพในการสั่ง
อาหารผานแอพพลิเคชั่นออนไลน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.91) การทําโปรโมชั่นรวมกับแบรนดที่ มีชื่อเสียง เชน
Youtube, Line มีผลตอความสนใจสั่งอาหารผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน(คาเฉลี่ยเทากับ 3.91)
จากผลการศึกษาในดานปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม
มีรูปแบบการดําเนินชีวิตในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยที่ 3.41 โดยเมื่อพิจารณาอยางละเอียดพบวา
ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุด คือ ทานสนใจหาสวนลดรานอาหารในการสั่งอาหารผานแอพพลิเคชั่น
ออนไลนเปนประจํา (คาเฉลี่ยเทากับ 3.61) ทานเลือกซื้ออาหารผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนเปนประจํา
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.60) ทานสนใจติดตามขาวสารการสั่งซื้ออาหารผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนเปนประจํา
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.50)ทานสนใจรับขอเสนอหรือบริการเสริมของแอพพลิเคชั่นการสั่งอาหารออนไลน (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.47 )
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ผลการศึกษาตามตารางที่1ในหนาถัดไปนั้นแสดงใหเห็นวาเครื่องมือสวนประสมทางการตลาด 7Ps
และปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน ของ
ประชากรกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยเครือ่ งมือสวนประสมทางการตลาด 7Ps
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน (Sig = .000)และปจจัยรูปแบบการดําเนิน
ชีวิต (Sig = .000)
เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ อาหารผาน
ทางแอพพลิเคชั่นออนไลน ของประชากรกรุงเทพมหานคร พบวา เครื่องมือสวนประสมทางการตลาด 7Ps
มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน ของประชากรกรุงเทพมหานคร
มากที่สุด (B = .261) รองลงมาคือปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารผาน
ทางแอพพลิเคชั่นออนไลน ของประชากรกรุงเทพมหานคร (B = .259)ตามลําดับ
นอกจากนี้สัมประสิทธิ์การกําหนด (R² = 0.201) พบวาตัวแปรอิสระไดแก เครื่องมือสวนประสมทาง
การตลาด 7Ps และปจ จัยรูป แบบการดําเนินชีวิตมีอิท ธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ อาหารผานทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน ของประชากรกรุงเทพมหานครคิดเปนรอยละ 20.1 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
ตัวแปรอิสระ
เครื่องมือสวนประสมทางการตลาด 7Ps
ปจจัยความเชื่อมั่นของผูบริโภค
ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต

B Std. Error
.389
.073
.097
.056
.262
.048

Beta
.261
.082
.259

t
5.297
1.744
5.439

Sig.
.000
.082
.000

R2 = 0.201, F = 34.488, N = 400, p < 0.01
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 พบวาสวนประสมทางการตลาด 7Ps มีผลตอกระบวนการการ
ตัดสินใจซื้ออาหารผานทางแอพพลิเ คชั่นออนไลน ของประชากรกรุงเทพมหานคร จากการแปลผลการ
วิเ คราะหขอมูลดังกลาวขางตนของกลุมตัวอยางมีความเห็นวาสวนประสมทางการตลาด 7Ps อิทธิพลตอ
กระบวนการการตัดสินใจซื้ออาหารผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน ของประชากรกรุงเทพมหานครอยูในระดับ
มากมีคาเฉลี่ยที่ 3.77 ซึ่งสอดคลองตามหลักแนวคิดของทฤษฎี Philip Kotler (2003) ที่กลาวไววาสวนประสม
ทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการเปนการพัฒนาตอยอดมาจากทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 4P เพื่อให
ธุรกิจบริการเปนที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยกลุมตัวอยางไดใหความสําคัญกับเรื่องความสุภาพในการใหคําแนะนํา
รูปแบบสงเสริมการขาย คุณภาพการบริการ ชองทางจัดจําหนายครอบคลุม ราคาคุมคา กระบวนการและ
ความกระตือรือรนในการบริการเปนหลัก แสดงใหเห็นวาสวนประสมทางการตลาด 7Ps ถือเปนเครื่องมือที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของกลุมผูบริโภค จึงทําใหสมมุติฐานนี้เปนที่ยอมรับ นอกจากนี้ผลที่ไดสอดคลองกับ
งานวิจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศเกาหลีของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร (2556) โดย สิริภา กิจ
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ประพฤทธิ์กุล ซึ่งพบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ และแรงจูงใจ ในการทองเที่ยวมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศเกาหลีของนักทองเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
2. จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 พบวาปจจัยความเชื่อมั่นของผูบริโภคไมมีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้ออาหารผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน ของประชากรกรุง เทพมหานครแตจ ากการแปลผลการ
วิเคราะหขอมูลดังกลาวของกลุมตัวอยางมีความเห็นวาปจจัยความเชื่อมั่นของผูบริโภคมีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้ออาหารผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน ของประชากรกรุงเทพมหานครอยูในระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ยที่ 3.92 ซึ่งไมสอดคลองตามหลักแนวคิดของทฤษฎี Parasuraman, Berry &Zeithaml, 1985 ที่ไดให
ความหมายไววา ความเชื่อมั่นผูบริโภค (Consumer Confidence) คือ ความสามารถใหเกิดความเชื่อมั่นให
เกิดขึ้นแกลูกคา ผูใหบริการจะตองมีศักยภาพที่บงบอกวามีความสามารถในการบริการที่ดี เพื่อใหผูรับ บริการ
บรรลุวัตถุประสงค โดยกลุมตัวอยางไดใหความสําคัญกับเรื่องความนาเชื่อถือ สินคาและบริการมีคุณภาพดี
การรักษาสัญญาหรือคําพูด ความปลอดภัยของขอมูล โดยมีสวนที่เพิ่มเติมคือ การรีวิวของผูเคยใชบริการและ
การถูกพูดถึง (Comment) ในสื่อโซเชียลมีเดีย เชน Youtube, Instargram และแสดงใหเห็นวาปจจัยความ
เชื่อมั่นของผูบริโภคมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยปจจัยความเชื่อมั่นและความ
ภั ก ดี ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารห า งสรรพสิ น ค า กรณี ศึ ก ษาห า งสรรพสิ น ค า ชั้ น นํ า ใน
กรุงเทพมหานคร (2556) โดย มะลิวัลย แสงสวัสดิ์ซึ่งพบวาปจจัยความเชื่อมั่นดานคุณภาพการใหบริการ ดาน
ความไววางใจ ดานภาพลักษณองคการและปจจัยความภักดี ดานพฤติกรรมผูบริโภค ดานความพึงพอใจ มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการหางสรรพสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. จากการทดสอบสมมติฐานขอที่3 พบวาทฤษฎีรูปแบบการดําเนินชีวิตมีผลตอกระบวนการตัดสินใจ
ซื้ออาหารผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน ของประชากรกรุงเทพมหานคร จากการแปลผลการวิเคราะหขอมูล
ดังกลาวขางตนของกลุมตัวอยางมีความเห็นวาทฤษฎีรูปแบบการดําเนินชีวิตมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
อาหารผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน ของประชากรกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยที่ 3.41ซึ่ง
สอดคลองตามหลักแนวคิดของทฤษฎี รูป แบบการดําเนินชีวิต ของAntonides&Raaij, 1998 วาลักษณะ
รูปแบบการดําเนินชีวิตไดถูกสรางขึ้นเปนผลของลักษณะตาง ๆ ของพฤติกรรม และทัศนคติตาง ๆ ทั้งที่มีความ
ขัดแยงและไมแนนอนในชีวิตของแตละบุคคล แบงกลุ มตามลักษณะรูป แบบการดําเนินชีวิตไดสามประการ
สําคัญคือกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ในลักษณะกวางๆ โดย
กลุมตัวอยางไดใหความสนใจกับเรื่อง คนหาสวนลด ติดตามขาวสารใหมๆ กระบวนการสั่ง Orderและความ
ปลอดภัยของขอมูล และแสดงใหเห็นวารูปแบบการดําเนินชีวิตมีผลตอกระบวนการตัดสินใจนอกจากนี้ผลที่ได
ยังสอดคลองกับงานวิจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตและแรงจูงใจที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานทีอ่ อกกําลัง
กายของกลุมผูบริโภคที่เคยใชบริการสถานที่ออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร (2558) โดย วรท แสงสวาง
วัฒนะ ผลการศึกษาพบวา แรงจูงภายใน และแรงจูงใจภายนอก สงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานที่ออก
กําลังกายของกลุมผูบริโภค ที่เคยใชบริการสถานที่ออกกําลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร และรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ดานการแสดงออกทางดานความคิด สงผลตอการสงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานที่ออกกําลัง
กาย ของกลุมผูบ ริโภคที่เคยใชบริการสถานทออกกําลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลไปใชทางธุรกิจ
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งการตั ด สิ น ใจซื้ อ อาหารผ า นทางแอพพลิ เ คชั่ น ออนไลน ข องผู บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานครสามารถนําไปใชในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวของไดดังตอไปนี้
จากผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง อายุ 20 – 30 ป มีรายไดสวนใหญ 10,001 20,000 บาท การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา อาชีพสวนใหญพนักงานหรือลูกจางเอกชนมีความถี่ในการซื้อ
อาหารผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนโดยเฉลี่ย 7-10 ครั้งตอเดือน เนื่องจากสะดวกตอการดําเนินชีวิตมาก
ที่สุ ด โดยชอ งทางการสื่ อสารผา นทางเว็ บ ไซต มี อิท ธิพ ลต อการตัด สิน ใจซื้อ มากที่ สุด ธุร กิจ อาหารทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลนจึงควรมีการใชสื่อที่หลากหลายโดยเนนทางสื่อโซเชี่ยลมีเดียเพราะเขาถึงกลุมผูบริโภค
เปาหมายไดดีที่สุดและทําโปรโมชั่นพิเ ศษสําหรับ เพศหญิง เนื่องจากเปนเพศที่ส นใจซื้ออาหารผานทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลนมากที่สุด
จากการศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาด7Ps ผูบริโภคสวนใหญจะใหความสําคัญในเรื่องรูปแบบ
สงเสริมการขาย ชองทางในการจัดจําหนายที่ครอบคลุม ความคุมคาของราคา เปนหลักโดยการที่จะทําให
ธุรกิจยืนอยูไดในยุคของเศรษฐกิจปจจุบันได คือการสงเสริมการขายใหมๆ ซื่อตรง ครอบคลุม รักษาคุณภาพให
เปนที่ยอมรับ จากขอมูลฐานลูกคาอยางเขาใจวาผูบริโภคตองการสิ่งไหนและสามารถนําเสนอขายใหตรงกับ
ความตองการได ซึ่งสวนประสมทางการตลาด7Ps สามารถชวยวิเคราะหไดอยางตรงจุด ดังนั้นธุรกิจควร7Ps
เพื่อดูสัดสวนความตองการเพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพและประทับใจที่สุด
จากการศึกษาเรื่องปจจัยความเชื่อมั่นของผูบริโภค แสดงใหเห็นวาปจจัยความเชื่อมั่นของผูบริโภคมี
อิท ธิพลตอการเลือกซื้อของผูบ ริโ ภคในปจ จุบันจากการทดลองจากกลุม ตัวอยางผูบ ริโภคสวนใหญจ ะให
ความสําคัญในเรื่องความนาเชื่อถือของบริษัท สินคาและบริการมีคุณภาพดี การรักษาสัญญาหรือคําพูด ความ
ปลอดภัยของขอมูล โดยมีสวนที่เพิ่มเติมคือ การรีวิวของผูเคยใชบริการและการถูกพูดถึง (Comment) ในสื่อ
โซเชียลมีเดีย เชน Youtube, Instargram เมื่อผูบริโภคเริ่มเกิดทัศนคติที่ดีมีความเชื่อมั่นตอเรื่องซื้ออาหาร
ผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนจะชวยสงผลดีในการประกอบการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคได
จากการศึกษาเรื่องทฤษฎีรูปแบบการดําเนินชีวิต ถือเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ของผูบ ริโ ภค ฉะนั้นบริษัท ควรมีการพิจารณารูป แบบการดําเนินชีวิตตั้งแตตัวพนัก งานจนถึง กระบวนการ
ใหบริการตางๆเพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคซึ่งสวนใหญมีความเห็นดวยกับการ
ใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว โดยสอดคลองความสนใจในการหาสวนลด ติดตามขาวสารใหมๆ กระบวนการสั่ง
Orderและความปลอดภัย ของขอ มูล ดั ง นั้ นพนัก งานผู ใหบ ริก ารตอ งคํ านึ ง เรือ งการรั ก ษาเวลา มีค วาม
กระตือรือรนในใหขอมูล สุภาพ มีทักษะการรับมือและแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี ใหไปในทิศทางเดียวกันเพื่อ
สรางภาพลักษณที่ดีใหกับธุรกิจ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งไป
เพื่อใหผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตอไปในทัศนะที่กวางมากขึ้นอันจะเปนประโยชนในการ
อธิบายปรากฏการณปญหาอื่นที่มีความเกี่ยวของกัน ผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นตอไปดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อที่มากขึ้น เนื่องจากปจจุบัน
ตนทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนใจของผูบริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงงายขึ้น (Switching Cost) เพื่อเปนขอมูลที่จะทําให
ผูประกอบการธุรกิจประเภทแอพพลิเคชั่นออนไลนมาศึกษาขอมูลเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงและนําไปปรับปรุง
พัฒนาตอยอดธุรกิจในอนาคต
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2. การศึกษาของผูวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาของกลุมประชากรและกลุมตัวอยางในกรุงเทพมหานคร ซึง่
การวิเคราะหผลออกมาอาจจะยังไมครอบคลุมทุกจัง หวัด ไมเพียงพอตอการตัดสินใจขยายสาขาของธุรกิจ
แอพพลิเคชั่นออนไลนไปยังตางจังหวัดไดดังนั้น ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาเพราะเนื่องจากผูบริโภคแต
ละจังหวัดมีความตองการที่หลากหลายเพื่อนําไวเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจขยายสาขาไปยังตางจังหวัดได
3. การศึกษาของผูทําวิจัยครั้งนี้มีการใชเครือ่ งมือเชิงปริมาณในการเก็บขอมูล ควรจะมีการเก็บขอมูล
เชิงคุณภาพควบคู เชน การสัมภาษณแบบเชิงลึกถึงการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารทางแอพพลิเคชั่นออนไลน
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