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พฤติกรรมในการใช้ บริการสั่ งอาหารทางโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
Customer Behavior in Food Order on Mobile Phone

นางสาวปิ ยวรรณ ประชุมพันธุ์

บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมในการใช้บริ การสั่งอาหารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การโปรแกรมต่างๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อศึกษาปั จจัย
ที่ มี ผ ลต่อ พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคในการใช้บ ริ ก ารโปรแกรมต่า งๆ บนโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ และเพื่ อ
เสนอแนะแนวทางในการเพิ่ ม การใช้ง านของผู้บ ริ โ ภคในการใช้บ ริ ก ารโปรแกรมต่ า งๆ บน
โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ โดยใช้ระเบี ย บวิธี วิจยั เชิ ง ปริ ม าณ ใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมื อในการวิจ ัย
ประชากรในการวิจยั คื อ ประชาชนที่ ใช้โทรศัพท์มือถื อแบบสมาร์ ท โฟนในเขตกรุ งเทพมหานคร
กําหนดขนาดตัวอย่างที่ 400 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยวิธีบงั เอิญ สถิติที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และไคว์สแควร์ (Chi-Square Test) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม และ ค่าสัมประสิ ทธิ์ Gamma เพื่อหาทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
.05
ผลการศึกษา พบว่า ระดับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการใช้แอพพลิเคชัน่ โทรศัพท์มือถือนั้น
เป็ นการใช้เพื่อสั่งซื้ ออาหารจานด่วนจํานวนมากที่สุด และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ ก ารสั่งอาหารทางโทรศัพ ท์มื อถื อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ ก ษา อาชี พ
ลักษณะการใช้โทรศัพท์ผา่ นอินเตอร์ เนต การรับรู้เทคโนโลยี และการซื้ อเมื่อมีการส่ งเสริ มการขาย
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านเพศ พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมี
จํานวน 246 คน มีอายุอยู่ในช่ วง 31-40 ปี เป็ นจํานวนมากที่สุด จํานวน 168 คน มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี เป็ นจํานวนมากที่สุด จํานวน 191 คน มีรายรับต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท เป็ น
จํานวนมากที่สุด จํานวน 127 คน ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการสั่งอาหารทาง
โทรศัพท์มือถือ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อออนไลน์ การส่ งเสริ มการขายเมื่อสั่งซื้ ออาหาร
ผ่านโทรศัพท์มือถือ
ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั บริ ษ ัทผูใ้ ห้บริ การแอพพลิ เคชั่นบนโทรศัพท์มื อถื อ ควรจะมี การ
ประชาสัมพันธ์ไปในสื่ อที่ประชาชนเพศชายใช้บ่อย ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผมู้ ีอายุมาก ทราบ
ว่า การใช้แอพพลิเคชัน่ บนมือถือเป็ นสิ่ งที่ใช้ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก และมีความสะดวกในการใช้งาน และมี
ความปลอดภัยในการการใช้งานควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผูม้ ี การศึกษาน้อย ทราบว่า การใช้
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แอพพลิ เคชัน่ บนมือถือเป็ นสิ่ งที่ใช้ง่าย ควรทําสื่ อเป็ นภาษาไทย และเป็ นภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ไม่
เป็ นทางการมากนัก ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผมู้ ีรายได้นอ้ ย ทราบว่า การใช้แอพพลิเคชัน่ บน
มือถือเป็ นสิ่ งที่ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และราคาถูกว่า การโทรศัพท์ หรื อเดินทางไปซื้ อด้วยตนเอง
ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผทู ้ ี่ยงั ไม่ได้ใช้สมาร์ ทโฟน ได้เข้ามาเริ่ มใช้สมาร์ ทโฟน เพราะสามารถ
อํานวยความสะดวกให้ผใู ้ ช้บริ การในด้านต่างๆ มากมาย ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผทู ้ ี่มีทกั ษะ
ในด้านเทคโนโลยีต่าํ ทราบว่า การใช้แอพพลิเคชัน่ บนมือถือเป็ นสิ่ งที่ใช้ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก และมีความ
สะดวกในการใช้งาน และมีความปลอดภัยในการการใช้ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผใู ้ ช้โทรศัพท์
ทราบว่า การใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ สั่งซื้ อสิ นค้าบนโทรศัพท์มือถือเป็ นบริ การเสริ ม
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การในแอพพลิเคชัน่ ประเภทต่างๆ
คําสําคัญ แอพพลิเคชัน่ , โทรศัพท์มือถือ , การสั่งอาหาร
ABSTRACT
This research entitled Customer Behavior in Food Order on Mobile phone had objectives
to to study the consumer behavior in the mobile application services to various factors that
influence consumer behavior in a variety of applications on mobile devices and to propose a way
to increase the usability of consumers to access programs on mobile phones, using quantitative
research methods in the study as a research tool. Population in this study was that people using
cell phones and smart phones in Bangkok with sample size of 400 samples and the sampling
method by accident. The statistics used in this study were frequency, percentage and chi-square
(Chi-Square Test) to examine the relationship between independent variables and the dependent
variable and the Gamma coefficient for the variable direction of the relationship was statistically
significant level. 05.
The results showed that Level of consumer behavior in the use of mobile applications that
are used to entertain as many as possible. And factors related to consumer behavior in the use of
mobile applications, including gender, males are more active women ,Age by younger consumers
are more active older consumers. Education. Consumers with higher education are more active
employment with your phone via the Internet, Recognition technology, And buying on promotion
statistically significant at the .05 level.
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Findings from the research were Service companies apps length on a mobile phone
should be publicized in the media, public male often used the old company, provides application
length on a mobile phone should be public relations who is very much aware that the use of the
mobile application is easy to use is easy and convenient to use and are safe to use.
Service companies apps length on a mobile phone should be publicized to the less educated to
know that using an application on the phone is easy to use easy and convenient. to use and are
safe to use. The media should do is Thailand. The language is easy to understand much less
formal. Services companies with applications on a mobile phone should have a low income
advocates acknowledge that the application is now on your phone for free. No additional cost and
cheap phone call or a trip to the purchase. Services companies with applications on a mobile
phone should be publicized to those who have not used a smartphone. Have started using
smartphones. It can facilitate the use of the various services firms apps length on a mobile phone
should be publicized to those skilled in the low technological know how to use the app. length on
a mobile phone is easy to use is easy and convenient to use. And are safe to use. Services
companies with applications on a mobile phone should have a release that the phone user. To
access an application on a mobile phone in order to charge.
Recommendation for further research should be qualitative study on satisfaction of
service users in the application of various length.
KEYWORDS : APPLICATION, MOBILE PHONE, FOOD ORDER.
บทนํา

ปั ญหาการจราจรติดขัดในกรุ งเทพมหานคร ผูค้ นที่ประสบเหตุการณ์รถติดอยูท่ ุก ๆ วันจะ
ทราบว่าเป็ นความทุกข์ยาก ที่แสนสาหัสเพียงใด การจราจรที่ติดขัดอย่างมากนั้น เป็ นผลเสี ยต่อการ
ดํา เนิ นชี วิตของคนหลายล้า นคน ที่ จะต้องประสบกับ ความทุ ก ข์ย ากลํา บากทั้ง สุ ข ภาพกายและ
สุ ขภาพจิต เป็ นเหตุที่ทาํ ให้คุณภาพชี วิตของประชาชนตกตํ่าเป็ นอย่างมากกับการที่ตอ้ งทนอยู่กบั
อากาศเป็ นพิษ ซึ่ งเป็ นมลพิษที่เกิดมาจากปั ญหาการจราจรเป็ นหลัก และเป็ นเวลานานหลายปี ที่ไม่มี
ผูใ้ ดสามารถแก้ไขบรรเทา เบาบางปั ญหาได้ ทําให้การเดิ นทางในแต่ ละวันต้องใช้เวลาในการ
เดิ นทางมากทําให้สูญเสี ยทรั พยากรนํ้ามัน พลังงานและเวลาเป็ นจํา นวนมาก ประกอบกับการ
เจริ ญ เติ บ โต และความก้า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ท ํา ให้ ป ระชาชนหัน มาใช้บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ทาง
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โทรศัพท์มื อถื อมากขึ้ น ไม่ว่า จะเป็ นบริ การทางธนาคาร บริ ก ารอาหารส่ งด่ วน บริ การซื้ อสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาในด้านพฤติกรรมของประชาชนผูบ้ ริ โภคในการใช้
บริ ก ารต่ า ง ๆ ทางโทรศัพ ท์มื อถื อ (Mobile Application) เพื่อจะศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ต่า ง ๆ ที่ ท าํ ให้
ผูบ้ ริ โภคเลือกใช้บริ การต่าง ๆ บนโทรศัพท์มือถือ และ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การต่าง
ๆ บนโทรศัพท์มือถือ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การสั่งอาหารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภคในการใช้ บ ริ การสั่ ง อาหาร บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเพิม่ การใช้งานของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การสั่งอาหาร บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
สมพงศ์ เกษมสิ น (2523: 5-6) ได้ให้ความหมายไว้วา่ คําว่า การบริ หารนิ ยมใช้กบั การ
บริ หารราชการ หรื อการจัดการเกี่ ยวกับนโยบาย ซึ่ งมีศพั ท์บญั ญัติวา่ รัฐประศาสนศาสตร์ (Public
Administration) และคําว่า การจัดการ (Management) นิ ยมใช้กบั การบริ หารธุ รกิจเอกชนหรื อการ
ดําเนินการตามนโยบายที่กาํ หนดไว้ ซึ่ งการบริ หารมีลกั ษณะเด่นเป็ นสากลอยูห่ ลายประการ ดังนี้
1. การบริ หารย่อมมีวตั ถุประสงค์
2. การบริ หารอาศัยปั จจัยบุคคลเป็ นองค์ประกอบ
3. การบริ หารต้องใช้ทรัพยากรการบริ หารเป็ นองค์ประกอบพื้นฐาน
4. การบริ หารมีลกั ษณะการดําเนินการเป็ นกระบวนการ
5. การบริ หารเป็ นการดําเนินการร่ วมกันของกลุ่มบุคคล
6. การบริ หารอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจของบุคคล กล่ าวคือ ความร่ วมใจ (Collective
Mind) จะก่อให้เกิดความร่ วมมือของกลุ่ม (Group Co-operation) อันจะนําไปสู่ พลังของกลุ่ม (Group
Effort) ที่จะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์
7. การบริ หารมีลกั ษณะการร่ วมมือกันดําเนินการอย่างมีเหตุผล
8. การบริ หารมีลกั ษณะเป็ นการตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานกับวัตถุประสงค์
9. การบริ หารไม่มีตวั ตน (Intangible) แต่มีอิทธิ พลต่อความเป็ นอยูข่ องมนุษย์
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กระบวนการบริหารจัดการ (Management Process)
ธงชัย สันติวงศ์ (2541 : 18) ได้ให้ความเห็นไว้วา่ การบริ หารจัดการเป็ นการกําหนดทิศทาง
ของหน่วยงานให้ใช้ทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยูอ่ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficient) ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาด เหมาะสม และ
คุม้ ค่า (Cost-Effective) ส่ วนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ผล (Effective) หมายถึง การตัดสิ นใจ
ได้อย่างถูกต้อง (Right Decision) และมีการปฏิบตั ิการสําเร็ จตามแผนที่กาํ หนดไว้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2545 : 18-19)ได้ให้ความเห็นไว้ว่ากระบวนการบริ หารจัดการ เป็ น
กลไกและตัวประสานที่สําคัญที่สุดในการควบคุ มกํากับให้ปัจจัยต่างๆ ที่เป็ นทรัพยากรการบริ หาร
ดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพบรรลุเป้ าหมายตามที่ตอ้ งการ การเข้าใจถึงกระบวนการบริ หารและ
การฝึ กฝนพนักงานให้มีทกั ษะสู งขึ้ น จะช่วยให้งานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นได้ นัน่ หมายถึงการ
ดําเนิ นงานของการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนฯ จําเป็ นที่จะต้องมีปรับปรุ งงานและควบคุ มอย่างเป็ น
ระบบ หรื อมีการดําเนิ นงานเป็ นไปตามวงจร PDCA ของ Deming เริ่ มจากการวางแผน (Plan) การ
นําแผนปฏิบตั ิ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุ ง (Action)
กิ จกรรมพื้นฐาน 4 ประการที่ทาํ ให้เกิดกระบวนการบริ หารจัดการที่ดีตามวงจร Deming
(ธงชัย สันติวงษ์ : 2541 19-21) ได้แก่
1. การวางแผน (Planning) หมายถึ ง กระบวนการในการกําหนดเป้ าหมาย
แผนงาน และตัดสิ นใจหาวิธีการที่ดีที่สุดที่ทาํ ให้เป้ าหมายนั้นบรรลุผลสําเร็ จ
2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง กระบวนการในการจัดตั้ง และจัดวาง
ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรที่ไม่ใช่บุคคล โดยวางแผนให้สามารถบรรลุผลสําเร็ จขององค์การ
3. การนําและสั่งการ (Leading and Directing) หมายถึง กระบวนการของการมี
อิทธิ พลเหนื อบุคคลอื่น ต้องการให้บุคคลอื่นมีพฤติกรรมการทํางานที่ตอ้ งการ และทําให้บรรลุ
เป้ าหมายขององค์การ
4. การควบคุ ม (Controlling) หมายถึง กระบวนการในการกําหนดกิ จกรรมต่างๆ
ขององค์การให้เป็ นไปตามมาตรฐาน และเป้ าหมายที่องค์การคาดหวัง และกําหนดไว้

ทฤษฎีการศึกษาการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Management Approach)

ทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้องการ(Hierarchy of needs theory) หรื อทฤษฎีการจูงใจของ มาส
โลว์(Maslow's theory of motivation)Abraham Maslow (1908-1970) Maslow เชื่ อว่าพฤติกรรม
ของมนุ ษย์เป็ นจํานวนมากสามารถอธิ บายโดยใช้แนวโน้มของบุคคลในการค้นหาเป้ าหมายที่จะทํา
ให้ชีวติ ของเขาได้รับความต้องการ ความปรารถนา และได้รับสิ่ งที่มีความหมายต่อตนเอง เป็ นความ
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จริ งที่จะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจเป็ นหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อ
ว่ามนุษย์เป็ น “สัตว์ที่มีความต้องการ” และเป็ นการยากที่มนุษย์จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่าง
สมบูรณ์ ในทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้องการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจ
และเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่ งหนึ่ งแล้วก็จะยังคงเรี ยกร้องความพึงพอใจสิ่ งอื่นๆ ต่อไป
ซึ่ งถือเป็ นคุณลักษณะของมนุ ษย์ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีความต้องการจะได้รับสิ่ งอยู่เสมอ Maslow กล่าวว่า
ความปรารถนาของมนุ ษย์น้ นั ติดตัวมาแต่กาํ เนิ ดและความปรารถนาเหล่ านี้ จะเรี ยงลําดับขั้นของ
ความปรารถนา ตั้งแต่ข้ นั แรกไปสู่ ความปรารถนาขั้นสู งขึ้นไปเป็ นลําดับ ลําดับขั้นความต้องการของ
มนุษย์ ( The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation )
Maslow เรี ยงลําดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็ น
ลําดับดังนี้
1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย ( Physiological Needs )
2. ความต้องการความปลอดภัย ( Safety Needs )
3. ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ ( Belongingness and love Needs )
4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Esteem Needs )
5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง ( Self-actualization Needs )
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริ การทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสิ นใจที่มี
ผลต่อการแสดงออก (ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท 2538 : 86)
ประโยชน์ ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
นักการตลาดวิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพื่อจะได้รู้จกั และเข้าใจผูบ้ ริ โภคและ
สามารถใช้เครื่ องมือทางการตลาดให้เป็ นไปได้โดยมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และหาหนทางแก้ปัญหา
ทางการตลาดต่าง ๆ ให้ประสบผลสําเร็ จอย่างดี ที่สุด ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคจําแนกได้เป็ นข้อ ๆ ดังนี้
1. ช่วยให้นกั การตลาดเข้าใจถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคและ
แนวโน้มความต้องการสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในอนาคตเพื่อการปรับโปรแกรมการตลาดหรื อส่ วน
ประสมการตลาด
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2. ช่ วยให้ผูเ้ กี่ ยวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โ ภคในสั ง คมได้ถู ก ต้อ งและสอดคล้องกับ ความสามารถในการตอบสนองของธุ รกิ จมาก
ยิง่ ขึ้น ซึ่ งเป็ นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
3. ช่ วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถทําได้ดีข้ ึ น โดยการศึกษา
รู ปแบบความต้องการ การกระตุน้ และการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
4. เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่ วนตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้
ตรงกับชนิ ดของสิ นค้าที่ตอ้ งการ ตรงกับปริ มาณที่ตอ้ งการ ตรงกับเวลาและสถานที่ ๆ ต้องการ
รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ
5. ช่วยในการปรับปรุ งกลยุทธ์การตลาดของธุ รกิจต่าง ๆ เพื่อความได้เปรี ยบคู่แข่งขัน
กระบวนการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ
ขั้นที่ 1 การรับรู ้ถึงปั ญหา กระบวนการซื่ อจะเกิดขึ้นเมื่อผูซ้ ้ื อตระหนักถึงปั ญหาหรื อความ
ต้องการของตนเอง
ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมูล ในขั้นนี้ ผูบ้ ริ โภคจะแสวงหาข้อมูลเพื่อตัดสิ นใจ ในขั้นแรกจะ
ค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายในก่อน เพื่อนํามาใช้ในการประเมินทางเลือก หากยังได้ขอ้ มูลไม่เพียงพอ
ก็ตอ้ งหาข้อมูลเพิ่มจากแหล่งภายนอก
ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบ้ ริ โภคจะนําข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มาจัดเป็ นหมวดหมู่
และวิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ย ทั้งในลักษณะการเปรี ยบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ ค่ามากที่สุด
ขั้นที่ 4 การตัดสิ นใจเลื อกทางเลื อกที่ดีที่สุด หลังการประเมิ น ผูป้ ระเมินจะทราบข้อดี
ข้อ เสี ย หลัง จากนั้ นบุ ค คลจะต้อ งตัด สิ นใจเลื อ กทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด ในการแก็ ปั ญ หา มัก ใช้
ประสบการณ์ในอดีตเป็ นเกณฑ์ ทั้งประสบการณ์ของตนเองและผูอ้ ื่น
ขั้นที่ 5 การประเมิ น ภายหลัง การซื้ อ เป็ นขั้น สุ ดท้า ยหลัง จากการซื้ อ ผูบ้ ริ โ ภคจะนํา
ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อนั้นมาใช้ และในขณะเดียวกันก็จะทําการประเมินผลิตภัณฑ์น้ นั ไปด้วย ซึ่ งจะเห็นได้
ว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการต่อเนื่ อง ไม่ได้หยุดตรงที่การซื้ อ

สมมติฐานในการวิจัย

สมมติฐานที่ 1 ประชากรเพศหญิ ง มี ความถี่ ในการใช้แอพพลิ เคชั่นการสั่ งซื้ อสิ นค้าบน
โทรศัพท์มือถือมากกว่าประชากรเพศชาย
สมมติฐานที่ 2 ประชากรที่มีอายุน้อย มีความถี่ ในการใช้แอพพลิ เคชัน่ การสั่งซื้ อสิ นค้าบน
โทรศัพท์มือถือมากกว่าประชากรที่มีอายุมาก
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สมมติฐานที่ 3 ประชากรที่มีการศึกษาสู ง มีความถี่ในการใช้แอพพลิเคชัน่ การสั่งซื้ อสิ นค้า
บนโทรศัพท์มือถือมากกว่าประชากรที่มีการศึกษาตํ่า
สมมติฐานที่ 4 ประชากรที่มีรายได้สูงมีความถี่ ในการใช้แอพพลิ เคชัน่ การสั่งซื้ อสิ นค้าบน
โทรศัพท์มือถือมากกว่าประชากรที่มีรายได้ต่าํ
สมมติฐานที่ 5 ประชากรที่มีลกั ษณะการใช้โทรศัพท์ผ่านอินเตอร์ เนต มีความถี่ ในการใช้
แอพพลิเคชัน่ การสั่งซื้ อสิ นค้าบนโทรศัพท์มือถือมากกว่าประชากรที่ไม่ใช้
สมมติฐานที่ 6 ประชากรที่ มีการรั บรู ้ เทคโนโลยีสูง มี ความถี่ ในการใช้แอพพลิ เคชั่นการ
สั่งซื้อสิ นค้าบนโทรศัพท์มือถือมากกว่าประชากรที่มีการรับรู้เทคโนโลยีต่าํ
สมมติฐานที่ 7 ประชากรที่มีพฤติกรรมซื้ อเพราะรายการส่ งเสริ มการขาย มีความถี่ในการใช้
แอพพลิเคชัน่ การสั่งซื้ อสิ นค้าบนโทรศัพท์มือถือมากกว่าประชากรที่ไม่มีพฤติกรรมซื้ อเพราะรายการ
ส่ งเสริ มการขาย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ ทโฟนในเขต
กรุ งเทพมหานคร กําหนดขนาดตัวอย่างที่ 400 ตัวอย่าง และใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างโดยวิธีบงั เอิญ
สรุ ปผลการวิจัย
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านเพศ พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิงมีจาํ นวน 246 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.50 และเป็ นเพศชาย จํานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ
38.50 คน ด้านระดับอายุ พบว่า ประชากร ส่ วนใหญ่มีอายุอยูใ่ นช่วง 31-40 ปี เป็ นจํานวนมากที่สุด
จํานวน 168 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.00 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี จํานวน 101 คน คิดเป็ นร้ อยละ
25.25 และอายุระหว่าง 20-30 ปี มีจาํ นวนน้อยที่สุด จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5 ด้านระดับ
การศึกษา พบว่า ประชากร ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี เป็ นจํานวนมากที่สุด จํานวน 191
คน คิดเป็ นร้อยละ 47.75 รองลงมาคือ มีระดับการศึกษาระดับปวช-ปวส จํานวน 84 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 21.00 และมีระดับการศึกษาอื่น ๆ มีจาํ นวนน้อยที่สุด จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.50 ด้าน
รายได้ต่อเดือน พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีรายรับต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาทเป็ นจํานวนมาก
ที่สุด จํานวน 127 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.75 รองลงมาคือมีรายรั บต่อเดื อน ตํ่ากว่า 20,000 บาท
จํานวน 114 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.50 และมีรายรับต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป มีจาํ นวนน้อยที่สุด
จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.50

9

สรุ ประดับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการใช้แอพพลิ เคชัน่ โทรศัพท์มือถื อนั้นเป็ นการใช้เพื่อ
ความบันเทิ ง เป็ นจํา นวนมากที่ สุด และปั จจัยที่ มีค วามสัม พันธ์ กบั พฤติก รรมผูบ้ ริ โภคในการใช้
แอพพลิ เคชัน่ โทรศัพท์มือถื อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะการใช้โทรศัพท์ผ่าน
อินเตอร์ เนต การรับรู ้เทคโนโลยี และการซื้ อเมื่อมีการส่ งเสริ มการขาย
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ด้านเพศ บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถื อควรจะมีการประชาสัมพันธ์
ไปในสื่ อที่ ประชาชนเพศชายใช้บ่อย เช่ น นิ ตยสาร หรื อ เวปกี ฬาเพื่อสร้ างความรับรู้ ให้ประชาชน
ผูบ้ ริ โภคเพศชายให้มากขึ้น
ด้านอายุ บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือควรจะมีการประชาสัมพันธ์
ให้ผมู้ ีอายุมาก ทราบว่า การใช้แอพพลิเคชัน่ บนมือถือเป็ นสิ่ งที่ใช้ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก และมีความสะดวก
ในการใช้งาน และมีความปลอดภัยในการการใช้งาน
ด้า นการศึ ก ษา บริ ษ ัท ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารแอพพลิ เคชั่นบนโทรศัพ ท์มื อถื อควรจะมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้ผมู ้ ีการศึกษาน้อย ทราบว่า การใช้แอพพลิเคชัน่ บนมือถือเป็ นสิ่ งที่ใช้ง่าย ไม่ยุง่ ยาก
และมี ค วามสะดวกในการใช้ง าน และมี ค วามปลอดภัย ในการการใช้ง าน และควรทํา สื่ อ เป็ น
ภาษาไทย และเป็ นภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ไม่เป็ นทางการมากนัก
ด้านรายได้ บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือควรจะมีการประชาสัมพันธ์
ให้ผูม้ ีรายได้น้อย ทราบว่า การใช้แอพพลิ เคชัน่ บนมือถื อเป็ นสิ่ งที่ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และ
ราคาถูกว่า การโทรศัพท์ หรื อเดินทางไปซื้ อด้วยตนเอง
ด้า นลัก ษณะการใช้โทรศัพ ท์ผ่ า นอิ นเตอร์ เ นต บริ ษ ัท ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารแอพพลิ เคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผทู ้ ี่ยงั ไม่ได้ใช้สมาร์ ทโฟน ได้เข้ามาเริ่ มใช้สมาร์ ทโฟน
เพราะสามารถอํานวยความสะดวกให้ผใู ้ ช้บริ การในด้านต่าง ๆ มากมาย
ด้านการรับรู ้ เทคโนโลยี บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การแอพพลิ เคชัน่ บนโทรศัพท์มือถื อควรจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผทู ้ ี่มีทกั ษะในด้านเทคโนโลยีต่าํ ทราบว่า การใช้แอพพลิเคชัน่ บนมือถือเป็ นสิ่ งที่
ใช้ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก และมีความสะดวกในการใช้งาน และมีความปลอดภัยในการการใช้งาน
ด้า นพฤติ กรรมซื้ อเพราะรายการส่ งเสริ มการขาย บริ ษ ทั ผูใ้ ห้บริ การแอพพลิ เคชั่นบน
โทรศัพท์มือถื อควรจะมี การประชาสัมพันธ์ ให้ผูใ้ ช้โทรศัพท์ทราบว่า การใช้บริ การแอพพลิ เคชั่น
สัง่ ซื้อสิ นค้าบนโทรศัพท์มือถือเป็ นบริ การเสริ ม

10

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรมี ก ารศึ ก ษาในเชิ ง คุ ณภาพเกี่ ย วกับ ความพึง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารในแอพพลิ เคชั่น
ประเภทต่าง ๆ
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