การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

พฤติกรรมการใชบริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Behavior of Customers Living in Bangkok in Ordering Food via an Online Application
พัชพรกานต ศรีบุญเพ็ง1
s.pachpornkan@gmail.com
รองศาสตราจารย ดร.ธนสุวิทย ทับหิรัญรักษ2
Sthabhiran@hotmail.com
1
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
อาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติการการใชEบริการสั่งอาหารผGานแอปพลิเคชันของผูEบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามขEอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ไดEแกG เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ รายไดE เ ฉลี่ ย ตG อ เดื อ น ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ปN น การวิ จั ย เชิ งปริ ม าณ มี ก ลุG ม ตั ว อยG า งคื อผูE บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชEการสุGมตัวอยGางแบบเจาะจง ใชEแบบสอบถามเปNนเครื่องมือในการ
รวบรวมขEอมูล สถิติที่ใชEในการวิเคราะห ไดEแกG สถิติ t-test, F-test
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวGา ปVจจัยดEานประชากรศาสตรมีผลตGอพฤติกรรมการใชEบริการสั่งอาหาร
ผGานแอปพลิเคชันของผูEบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวGา เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดEเฉลี่ยตGอ
เดื อ น มี ค วามสั ม พั น ธกั บ พฤติ ก รรมการใชE บ ริ ก ารสั่ ง อาหารผG า นแอปพลิ เ คชั น ของผูE บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดEานคGาใชEจGายในการสั่งอาหาร ความถี่ในการใชEบริการสั่งอาหาร ชGวงเวลาที่ใชEบริการสั่ง
อาหาร ประเภทอาหารที่สั่ง และการสั่งอาหารผGานแอปพลิเคชัน อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: พฤติกรรมการใชEบริการ, แอปพลิเคชัน
Abstract
The objective of this research was to examine behavior of customers living in
Bangkok in ordering food via an online application. Specifically, this study studied the
relationship between the customer behavior and their demographic background including
gender, age, educational level, occupation, and average income per month. This research
employed a quantitative method. The sample consisted customers living in Bangkok of 400
customers, obtained via purposive Sampling. Data were collected with the use of a
questionnaire and analyzed by t-test, F-test
The results of the hypotheses testing revealed that the demographic factors had an
effect on the behavior of the customers living in Bangkok in ordering food via an online
application. Specifically, it was found that gender, age, educational level, occupation, and
average income per month had a relationship with the customer behavior in terms of the
expenses paid for the food ordered, frequency of food ordering, period of time of food
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ordering, types of food ordered, and using an online application for food ordering, with a .05
level of statistical significance.
Keywords: Behavior in using services, Application
บทนํา
อาหารถือเปNน 1 ในปVจจัย 4 ที่ทุกคนจะตEองรับประทานเพื่อการดํารงชีวิต ซึ่งแตGเดิมในยุคที่บริการ
จัดสGงอาหารและอินเตอรเน็ตยังไมGแพรGหลาย ผูEบริโภคคุEนเคยกับการรับประทานอาหารที่รEานอาหารที่สามารถ
สั่งและนั่งรับประทานไดE แตGดEวยในปVจจุบันรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนไดEเปลี่ยนแปลงไปตาม
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และดEวยรูปแบบการใชEชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการใชEชีวิตอยGางเรGงรีบ มีขEอจํากัดดEาน
เวลา ตEองการความสะดวกสบาย รวมถึงตEองการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด สGงผลใหEผูEคนมีแนวโนEมเลือกใชE
บริการจัดสGงอาหาร (Delivery) เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ก็เนื่องจากเปNนบริการที่อํานวยความสะดวกใหEกับผูEที่ตEองการ
รับประทานอาหาร ทําใหEไมGตEองเดินทางมาที่รEานดEวยตนเอง และในสGวนของผูEประกอบการรEานอาหารเองก็หัน
มาใหEความสําคัญกับการขยายชGองทางการขายเพื่อใหEครอบคลุมและสรEางรายไดEเพิ่มเติมจากบริการสั่งอาหาร
แบบเดลิเวอรี่ในหลายๆ ชGองทางมากยิ่งขึ้น (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2562)
แอปพลิเคชันสั่งอาหาร (Food Delivery Application) ซึ่งเปNนสGวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงจาก
ทางดEานเทคโนโลยี หรือที่เรียกวGา Digital Disruption ไมGเพียงแตGทําใหEพฤติกรรมของผูEบริโภคเปลี่ยนไป แตG
ยังกGอใหEเกิด การเปลี่ยนแปลงในหGว งโซGธุ รกิจรE านอาหาร รวมไปถึงเปN นสGวนสําคัญ ที่ชGวยใหEธุร กิจการจัดสG ง
อาหารไปยังแหลGงที่พัก (Food Delivery) มีการขยายตัวอยGางตGอเนื่อง โดยมีการขยายตัวเฉลี่ยตGอปkในชGวงปk
2557 – 2561 อยูGที่ประมาณรEอยละ 10 สูงกวGาการขยายตัวของธุรกิจรEานอาหารโดยรวมที่มีคGาเฉลี่ยอยูGที่
เพี ย งรE อยละ 3-4 ตG อปk และความนิ ย มของผูE บ ริ โ ภคตG อธุ ร กิ จ การจั ด สG งอาหารไปยั งแหลG งที่ พัก (Food
Delivery) สะทEอนใหEเห็นไดEจากผลสํารวจโดย ศูนยวิจัยกสิกรไทย พบวGากลุGมตัวอยGางรEอยละ 63 คิดวGาการมี
บริการสั่งอาหารผGาน Application ประเภทตGาง ๆ สGงผลตGอพฤติกรรมการบริโภคของตน โดยทําใหEเปลี่ยนมา
สั่งอาหารผGาน Application มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงทําใหEมีการออกไปนั่งรับประทานอาหารนอกบEานนEอยลงอีก
ดEวย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2562)
ดังนั้น ผูE วิจั ย จึงมี ความสนใจในการศึ กษาพฤติ กรรมการใชE บริ การสั่งอาหารผG า นแอปพลิ เคชั นของ
ผูEบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใชEเปNนแนวทางในการสรEางยอดขายของธุรกิจรEานอาหารวGาควรมีการ
ปรับตัวใหEสอดคลEองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูEบริโภคในยุคปVจจุบัน
วัตถุประสงคHของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชEบริการสั่งอาหารผGานแอปพลิเคชันของผูEบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามขEอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ไดEแกG เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดEเฉลี่ยตGอเดือน
การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีวิเคราะหHพฤติกรรมผูบริโภค
วิเคราะหพฤติกรรมของผูEบริโภคโดยใชEคําถาม 6Ws และ 1H ใครอยูGในตลาดเปpาหมาย (Who?)
ผูEบริโภคซื้ออะไร (What?) ทําไมผูEบริโภคจึงซื้อ (Why?) ใครมีสGวนรGวมในการตัดสินใจซื้อ (Whom?) ผูEบริโภค
ซื้อเมื่อใด (When?) ผูEบริโภคซื้อที่ไหน (Where?) และผูEบริโภคซื้ออยGางไร (How?) เพื่อคEนหาคําตอบเกี่ยวกับ
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ลักษณะกลุGมเปpาหมาย (Occupants) สิ่งที่ผูEบริโภคตEองการซื้อ (Objects) วัตถุประสงคในการซื้อ (Objects)
บทบาทของกลุGม (Operations) สามารถอธิบายไดEดังตารางที่ 1 (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538)
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เสรี วงษมณฑา (2540) กลGาววGา ผูEบริโภค คือ ผูEที่มีความตEองการซื้อ (Needs) ผูEที่มีอํานาจในการซื้อ
(Purchasing Power) ผูEที่ทําใหEเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing Behavior) และผูEที่ทําใหEเกิดพฤติกรรมใน
การใชE (Using Behavior) และอดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) กลGาววGา ผูEบริโภคเปNนบุคคล
ที่มีความานึกคิดสลับซับซEอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยูGตลอดเวลา นักการตลาดจึงประสบปVญหาในการจัดทํา
แผนการตลาด ซึ่งแผนการตลาดอาจใชEไมGไดEเหมือนกันทุกปk นักการตลาดจึงตEองปรับกลยุทธทางการตลาดใหE
เหมาะสมอยูGตลอดเวลา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธนรัตน ศรีสาอางค (2558) ไดEศึกษาพฤติกรรมผูEบริโภคในกรุงเทพมหานครตGอการใชEบริการสั่งอาหาร
เดลิเวอรี่ผGานเว็บไซต จากกลุGมตัวอยGางจํานวน 400 คน ผูEตอบแบบสอบถามสGวนใหญGเปNนเพศหญิง อายุ 2630 ปk พบวGา ผูEตอบแบบสอบถามใหEความสําคัญดEานสGวนประสมทางการตลาดในระดับมาก โดยมีปVจจัยที่มีผล
อันดับแรก คือ คุณภาพอาหาร ราคาประหยัด ชําระเงินไดEงGาย และการโฆษณาผGานเว็บไซต
ธิติมา พัดลม (2559) ไดEศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูpดสผGานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเขต
กรุงเทพมหานคร จากกลุGมตัวอยGางจํานวน 390 ราย ผูEตอบแบบสอบถามสGวนใหญGเปNนเพศหญิง อายุระหวGาง
26-35 ปk พบวG า ผูEต อบแบบสอบถามใหEความสํ าคัญดE านสGว นประสมทางการตลาดในระดับ มากทุ กดEา น
โดยดEานผลิตภัณฑมีผลมากที่สุด รองลงมาไดEแกG ดEานราคา ดEานการสGงเสริมการตลาด และดEานชGองทางการจัด
จําหนGายตามลําดับ
ทิวาพร สําเนียงดี (2558) ไดEศึกษาปVจจัยที่มีผลตGอพฤติกรรมการเลือกสั่งอาหารจาก เดอะ พิซซGา
คอมปะนี ผGานชGองทางออนไลนของผูEบริโภคในกรุงเทพมหานคร จากกลุGมตัวอยGางจํานวน 400 ราย ผูEตอบ
แบบสอบถามสGวนใหญG อายุระหวGาง 35-42 ปk พบวGา ผูEตอบแบบสอบถามใหEความสําคัญดEานสGวนประสมทาง
การตลาดในระดับมาก ปVจจัยดEานสGวนประสมทางการตลาดที่มีผลตGอการตัดสินใจมากที่สุด คือ ดEานผลิตภัณฑ
ธาวินี จันทรคง. (2561) ไดEศึกษาเรื่องปVจจัยที่มีผลตGอพฤติกรรมการใชEโมบายแอพในการสั่งอาหาร
ของผูEบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวGา ผูEตอบแบบสอบถามสGวนใหญGเปNนเพศหญิง มีอายุ 3140 ปk มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เปNนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดEเฉลี่ยตGอเดือน 25,001-35,000
บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวGา ปVจจัยสGงผลตGอความตั้งใจในการใชEงานโมบายแอพในการสั่งอาหารของ
ผูE บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร อยG า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ไดE แ กG ความคาดหวั ง ดE า น
ประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม และอิทธิพลทางสังคม สGวนสภาพแวดลEอมที่สนับสนุน ไมGสGงผล
ตGอความตั้งใจในการใชEงานโมบายแอพในการสั่งอาหารของผูEบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยัง
พบวGา ความตั้งใจในการใชEงานสGงผลตGอพฤติกรรมการใชEงานโมบายแอพในการสั่ง อาหารของผูEบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยมุGงเนEนศึกษาถึงของพฤติการการใชEบริการสั่งอาหารผGานแอปพลิเคชัน
ของผูEบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชEในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูEที่เคยซื้อสินคEาและบริการสั่งอาหารผGานแอปพลิเคชันในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมGทราบจํานวนประชากรที่แนGนอน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุG ม ตั ว อยG า งที่ ใ ชE ในการวิ จั ย คื อ ผูE ที่เ คยซื้ อสิ น คE า และบริ การสั่ ง อาหารผG า นแอปพลิ เ คชั น ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมGทราบจํานวนประชากรที่แนGนอน ดังนั้นผูEวิจัยจึงตEองใชEสูตรการหาขนาดตัวอยGางที่ไมG
ทราบจํานวนประชากร กําหนดคGาความเชื่อมั่นที่ 95% คGาความผิดพลาดไมGเกิน 5% คํานวณไดEจากสูตรของ
กัลยา วานิชยบัญชา และคณะ (2561) ดังนี้
จากสูตรการคํานวณกลุGมตัวอยGาง
n
= Z2 /4E2
ในที่นี้
Z1- α / 2 = Z.975 = 1.96, E = 0.05
n
= (1.96)2 = 384.16
4(0.5)2
ดังนั้นจากการคํานวณจํานวนกลุGมตัวอยGางในการวิจัยครั้งนี้เทGากับ 385 คน และเพิ่มตัวอยGาง
ไวEอีก 15 ตัวอยGาง รวมทั้งสิ้น จํานวนกลุGมตัวอยGางคือ 400 ตัวอยGาง โดยใชEการสุGมตัวอยGางแบบเจาะจง
ขอบเขตตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดEวย
- ปVจจัยดEานประชากรศาสตร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดEเฉลี่ย
ตGอเดือน
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2.2 ตัวแปรตาม ประกอบดEวย
- พฤติการการใชEบริการสั่งอาหารผGานแอปพลิเคชัน
ขอบเขตเวลา
เดือนมกราคม 2562 – เดือนสิงหาคม 2562
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปNนการวิจัยเชิงปริมาณ และเก็บรวบรวมขEอมูลภาคสนาม ใชEเครื่องมือการวิจัย
เปNนแบบสอบถาม (Questionnaire) แลEวทําการวิเคราะหขEอมูลดEวยวิธีทางสถิติ ประชากรที่ใชEในการวิจัยครั้ง
นี้ คือ ผูEที่ใชEบริการสั่งซื้ออาหารกลางวัน แบบเดลิเวอรี่ผGานสื่อ ออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนกลุGม
ตัวอยGาง 400 คน โดยใชEการสุGมตัวอยGางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชEในการวิจัย ประกอบดEวยแบบสอบถาม
แบบปลายเป•ดและป•ด โดยมีรายละเอียดประกอบดEวย
สวนที่ 1 ขE อ มู ล สG ว นบุ ค คลของผูE ต อบแบบสอบถาม เปN น คํ า ถามที่ เ กี่ ย วขE อ งกั บ ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร ไดEแกG เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดEเฉลี่ยตGอเดือน มีจํานวนขEอ คําถามทั้งหมด 5
ขEอ ประกอบดEวย คําถามในลักษณะคําถามปลายป•ดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) กําหนดใหEผูEตอบ
แบบสอบถามเลือกเพียง 1 คําตอบ
สวนที่ 2 พฤติกรรมการใชEบริการสั่งอาหารผGานแอปพลิเคชัน มีจํานวนทั้งหมด 5 ขEอ คือ
(1) ดEานคGาใชEจGายในการสั่งอาหาร (2) ความถี่ในการใชEบริการสั่งอาหาร (3) ชGวงเวลาที่ใชEบริการสั่งอาหาร
(4) ประเภทอาหารที่สั่ง และ (5) การสั่งอาหารผGานแอปพลิเคชัน
2. ขั้นตอนการวิจัย
การกําหนดประชากรและกลุGมตัวกลุGม : ผูEวิจัยกําหนดตัวอยGางดEวยวิธีการกําหนดขนาดตัวอยGาง (n)
จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชEในการวิจัย : ผูEวิจัยใชEแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขEอมูล
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ : ผูEวิจัยไดEทําการทดสอบหาคGาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) และการทดสอบคGาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขE อมูลที่ใชEในการศึกษาครั้งนี้ ผูEวิจัยไดE เก็บรวบรวมขEอมูล จากแบบสอบถาม มี
วิธีการดําเนินการดังนี้
3.1 ผูEวิจัยขอความรGวมมือในการกรอกแบบสอบถาม
3.2 ทําการรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจความเรียบรEอยของแบบสอบถาม และนําไปวิเคราะห
เพื่อหาคGาสถิติในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
4. การวิเคราะหHขอมูล
การวิเคราะหขEอมูลดEวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
4.1 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ไดEแกG คGาสถิติ t – test, คGาสถิติ F – test
ผลการวิจัย
ผลการทดสอบสมมติฐาน ปVจจัยดEานประชากรศาสตรมีผลตGอพฤติกรรมการใชEบริการสั่งอาหารผGาน
แอปพลิเคชันของผูEบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวGา เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดEเฉลี่ยตGอเดือน
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ที่แตกตGางกัน มีพฤติกรรมการใชEบริการสั่งอาหารผGานแอปพลิเคชันของผูEบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ดEานคGาใชEจGายในการสั่งอาหาร ความถี่ในการใชEบริการสั่งอาหาร ชGวงเวลาที่ใชEบริการสั่งอาหาร ประเภทอาหาร
ที่สั่ง และการสั่งอาหารผGานแอปพลิเคชัน แตกตGางกัน อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานไดEดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบปVจจัยดEานประชากรศาสตรมีผลตGอพฤติกรรมการใชEบริการสั่งอาหารผGาน
แอปพลิเคชันของผูEบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ลักษณะ
พฤติกรรมการใชEบริการสั่งอาหารผGานแอปพลิเคชันของผูEบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ประชากรศาสตร
คGาใชEจGายใน ความถี่ในการใชE ชGวงเวลาที่ใชE ประเภทอาหาร การสั่งอาหารผGาน
การสั่งอาหาร บริการสั่งอาหาร บริการสั่งอาหาร
ที่สั่ง
แอปพลิเคชัน
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายไดEเฉลี่ยตGอเดือน
**อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
1. ปVจจัยดEานประชากรศาสตรมีผลตGอพฤติกรรมการใชEบริการสั่งอาหารผGานแอปพลิเคชันของผูEบริโภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบวG า เพศ อายุ การศึ ก ษา อาชี พ และรายไดE เ ฉลี่ ย ตG อเดื อน ที่ แ ตกตG า งกั น มี
พฤติกรรมการใชEบริการสั่งอาหารผGานแอปพลิเคชันของผูEบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดEานคGาใชEจGายใน
การสั่งอาหาร ความถี่ในการใชEบริการสั่งอาหาร ชGวงเวลาที่ใชEบริการสั่งอาหาร ประเภทอาหารที่สั่ง และการสั่ง
อาหารผGานแอปพลิเคชัน แตกตGางกัน อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลEองกับงานวิจัยของ ธิติมา
พัดลม (2558) ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูpดสผGานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบวG า ปV จ จั ย ดE า นประชากรศาสตร ประกอบดE ว ย เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดE เฉลี่ยตGอเดือน ที่แตกตGางกัน มีผลตGอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูpดสผGานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตGางกัน อยGางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลEองกับงานวิจัยของภณิษา เพ็งอิ่ม (2554) ไดEศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรม
ผูEบริ โภคเพศหญิงที่ซื้อสิ นคEา ผGา นทางเว็บ เครือขGาย สั งคมออนไลนเฟสบุ„ค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวG า
ลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดEวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดEเฉลี่ยตGอเดือน ที่
แตกตGา งกันมี ผลตGอพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสินคE า ออนไลนผG านทางเว็บ เครือขG ายสังคมออนไลนเฟสบุ„ ค
โดยรวมแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลตGอพฤติกรรมการใชEบริการสั่งอาหารผGานแอปพลิเคชัน ของผูEบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร เชGน รูปแบบการดําเนินชีวิต กระบวนการตัดสินใจใชEบริการสั่งอาหารผGานแอปพลิเคชัน
เปNนตEน
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2. การศึกษาครั้งนี้เปNนการศึกษาเฉพาะผูEใชEบริการในเขตกรุงเทพมหานคร เทGานั้น ดังนั้นเพื่อใหEไดE
ผลการวิจัยที่หลากหลายขึ้น ควรขยายขอบเขตดEานประชากรที่ใชE ในการศึกษาใหEครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิ
เชG น ผูE ใชE บ ริ การในเขตปริ มณฑล เพื่ อศึ กษาความแตกตG า งทาง ความคิ ด คG า นิ ย ม สั งคม ของประชากรที่
ทําการศึกษา
เอกสารอางอิง
ฐากร ป•ยะพันธ. (2559). พฤติกรรมผูบริโภคยุคใหมและแนวโนมในอนาคต. Retrieved from
http://forbestthailand.com/commentaries-detail.php?did=817.
ทิวาพร สําเนียงดี. (2558). ปYจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกสั่งอาหารจาก เดอะ พิซซา คอมปะนี ผาน
ชองทางออนไลนHของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ
: มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด.
ธิ ติ ม า พั ด ลม. (2559). พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ อาหารคลี น ฟู[ ด สH ผ านสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สH ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร. วารสารการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยบรูพา คณะการจัดการและการทGองเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา. 4(2), 6-21.
ธนรัตน ศรีสาอางค. (2558). พฤติกรรมผูบริโภคในกรุงเทพมหานครตอการใชบริการสั่งอาหารจัดสงผาน
เว็บไซตH. วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหมG. 1(3), 354-371.
ธาวินี จันทรคง. (2561). ปYจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชโมบายแอพในการสั่งอาหารของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร.ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
บริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด. (2560). นีลเส็นเผย 4 เทรนดHหลัก พฤติกรรมการทาน
อาหารนอกบานชาวไทย. สืบคEนเมื่อ 15 มีนาคม 2562, จาก
https://www.nielsen.com/th/th/press-room/2017/nielsen-food-trips.html
ภณิษา เพ็ งอิ่ม. (2554). การศึกษาพฤติ กรรมผูบริโภคเพศหญิงที่ซื้อสิ นคาผานทางเว็บเครือขายสังคม
ออ น ไ ล นH เ ฟ ส บุ^ ค ใ น เ ข ต ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร . วิ ท ยา นิ พ น ธ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จม ห า บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแกGน.
มารยาท โยทองยศ. (2557). การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเพื่องานวิจัย. ศูนยบริการวิชาการสถาบัน
สGงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม.
ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2538). พฤติกรรมผูบริโภค ฉบับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : วิสิทธิพัฒนา.
ศูนยวิจัยกสิกรไทย. (2560). จับตาปa’ 60 สั่งอาหารออนไลนHหนุนตลาด Delivery โตรอยละ 11-15
สวนทางภาพรวมธุรกิจรานอาหารที่เติบโตเพียงเล็กนอย. กรุงเทพฯ : ธนาคารกสิกรไทย
ศูนยวิจัยกสิกรไทย. (2562) การแขงขันของแอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร ดันธุรกิจ Food Delivery เติบโต
ตอเนื่องคาดมีมูลคาสูงถึง 33,000 – 35,000 ลานบาท ในปa 2562 (กระแสทรรศน ฉบับที่ 2995)
สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. (2560). พฤติกรรมการรับประทานอาหารของคน
กรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.
เสรี วงษมณฑา. (2540). การโฆษณาและการสงเสริมการขาย. กรุงเทพฯ: ธีระฟ•ลมและไซเท็กซ.
อดุ ล ย จาตุ ร งคกุ ล และดลยา จาตุ ร งกุ ล . (2550). พฤติ ก รรมผู บริ โ ภค. กรุ ง เทพมหานคร: โรงพิ ม พ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Engel, J.F., Blackwell, R.D., &Miniard, P.W. (1995). Consumer Behavior (8th ed.). Orlado, FL:
Dryden Press.
399

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

Kotler, P. (1997). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control
(14th Global ed.). Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall.
Kotler, P. (2003). Marketing Management. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

400

