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บทคัดย่อ 
งำนวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในกำรสั่งอำหำร ของผู้บริโภคเขต
พื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 2. เพื่อศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในกำรสั่งอำหำร ของผู้บริโภค
เขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร จ ำแนกตำมปัจจัยด้ำนประชำกร 3. เพื่อศึกษำปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำง
กำรตลำด (7Ps) ที่มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในกำรสั่งอำหำร ของผู้บริโภคเขตพื้นที่อ ำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสำคร 
 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภค ในเขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร จ ำนวน 385 คน  
โดยใช้แบบสอบถำมผ่ำน Google Form เป็นเครื่องมือใน กำรเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ 
ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ทดสอบสมมติฐำนด้วยสถิติกำรทดสอบแบบ t-test แบบ
สถิติควำม แปรปรวนทำงเดียว (One – Way ANOVA) หำกพบควำมแตกต่ำงจะน ำไปเปรียบเทียบเป็น รำยคู่ โดยใช้
วิธีของ LSD และสถิติกำรถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ผู้บริโภค ในเขต
พื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร ที่มี ปัจจัยด้ำนประชำกร ประกอบด้วย เพศ  สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ และ
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำงกัน ท ำ ให้กระบวนกำรตัดสินใจตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ไม่ต่ำงกัน ผู้บริโภค ใน
เขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร ที่มี ปัจจัยด้ำนอำยุ ต่ำงดันส่งผลให้กระบวนกำรตัดสินใจตัดสินใจสั่งอำหำร
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ต่ำงกัน 



 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
และด้ำนกำร น ำเสนอลักษณะทำงกำยภำพ มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ของ
ผู้บริโภคในเขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 
 
ค าส าคัญ: กระบวนกำรตัดสินใจซื้อ; สั่งอำหำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research is 1.To study and classify of consumer characteristics that 
influence to decision making in ordering online food market in Muang district, Samut Sakhon Province 
2. To study which of marketing mix factors (7Ps) that influence to consumers in decision making to 
order online food market  in Muang district, Samut Sakhon Province.  3. To study the marketing mix 
factors (7Ps) that affect the decision making process using online media to order food of consumers 
in the Mueang district area Samut Sakhon Province 

The study group are 385 by sampling of all consumers in Muang District, Samut Sakhon 
Province, The google form is an application for data collection. The group of sampling data input to 
analyses by SPSS statistic programing for frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
hypothesis is T-Test for reliability by one way analysis of variance (One way-ANOVA). Whenever the 
computation results are different, Led  by comparing in pairs by using LSD method and Multiple 
Regression Marketing mix factors Product, price, marketing, promotion, Place and physical 
characteristics Affecting the decision making process of ordering food online of consumers in the 
Mueang district area Samut Sakhon Province 
 
Keyword: Decision; ordering online food 
 
บทน า 

เนื่องด้วยปัจจุบัน กำรแข่งขันด้ำน กำรสั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ ผลักดันให้ธุรกิจ Food delivery มีกำร
เติบโตอย่ำงรวดเร็ว โดยในปี 2561 มีกำรเติบโตที่ประมำณ 31,000 ล้ำนบำท ส่วนในปี 2562 คำดว่ำอำจจะมีมูลค่ำ
กำรเติบโตสูงขึ้นถึง 33,000 – 35,000 ล้ำนบำท หรือเติบโตประมำณร้อยละ 14 จำกปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 8 ของ
มูลค่ำธุรกิจร้ำนอำหำรไทยในปี 2562 ซึ่งสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรมีควำมสนใจที่จะเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรขยำยตลำดในช่องทำงดังกล่ำว อีกส่วนหนึ่งมำจำกพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปผลักดันให้ Food 
delivery มีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกปัญหำสภำพอำกำศ มลภำวะ สภำพกำรจรำจร พฤติกรรมกำร
ท ำงำน เป็นต้น จึงเป็นสัญญำณในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำธุรกิจ Food delivery มีกำรเจริญเติบโตในเชิงบวก โดยเฉพำะ



 

กำรมีแอพพลิเคชั่นมำเป็นตัวกลำง ผลักดันให้ธุรกิจร้ำนอำหำรเติบโตขึ้น เพิ่มศักยภำพด้ำนกำรแข่งขันและเข้ำถึงลูกค้ำ
ได้มำกข้ึน  (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2562)  
 พฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตของคนในขณะที่จ ำนวนประช ำกรไทยในปี 2560 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 66,188,503 
คน และในจ ำวันดังกล่ำวมีผู้ที่ใช้งำนอินเทอร์เน็ตสูงถึง 45,189,944 คน หรืออำจกล่ำวได้ว่ำปัจจุบันนี้ประเทศไทยมี
ผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตมำกกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนประชำกรทั้งประเทศ จ ำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ( Mobile 
Subscribers) มีจ ำนวนมำกขึ้นทุกปี เนื่องจำกสินค้ำจ ำพวกอุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต มีรำคำถูกลงมำก ทุกเพศทุกวัย
สำมำรถเป็นเจ้ำของได้โดยง่ำย สังคมไทยเร่ิมเข้ำสู่ยุคดิจิทัล (Digital Life) พฤติกรรมกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ จึงผ่ำนทำง
ช่องทำงออนไลน์มำกขึ้นกว่ำเดิม เช่น กำรอ่ำนหนังสือ กำรจองโรงแรม กำรเรียกบริกำรแท็กซี่ กำรสั่งซื้อสินค้ำและ
บริกำร เป็นต้น พบว่ำคนไทยในช่วงวัยท ำงำน/วัยเรียน เป็นผู้ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตอย่ำงแพร่หลำยมำกที่สุดเฉลี่ยวัน
ละ 10 ชั่วโมง 5 นำทีต่อวัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นกำรเข้ำใช้ สื่อสังคมออนไลน์ทั่วไป เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram เป็นต้น สถำนที่ ที่คนส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต ที่บ้ำน ที่ท ำงำน และระหว่ำงเดินทำง   

จำกกำรพิจำรณำพบว่ำ ธุรกิจได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยกำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ธุรกิจ
ของตน (Startup) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ของภำครัฐ เช่น กำรเปิดร้ำนอำหำรและส่งเสริมกำรขำย
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ และกำรส่งตรงถึงมือผู้บริโภค (Delivery) ช่วยยกระดับกำรบริหำรธุรกิจร้ำนอำหำรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น กำรใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์จะช่วยลดต้นทุนในกำรเข้ำถึงฐำนลูกค้ำและสำมำรถขยำย
ข้อมูลฐำนลูกค้ำได้กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น ท ำให้ธุรกิจ SMEs เริ่มหันมำสนใจใช้บริกำรแอพลิเคชั่น เป็นตัวกลำงในกำร
เข้ำถึงผู้บริโภคได้ง่ำยขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนเข้ำมำลงทุนในธุรกิจประเภทนี้เพิ่มขึ้นด้วย (จับตำปี 60 สั่งอำหำรออนไลน์
,2560)  
 เอกลักษณ์ของคนเอเชียและคนไทยส่วนใหญ่คือชื่นชอบในอำหำรคล้ำยว่ำเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมอย่ำง ส่งผล
ให้มีพฤติกรรมในกำรเสำะแสวงหำอำหำรรสชำติดี กำรได้ทำนอำหำรรสชำติอร่อยกับครอบครัว ช่วยท ำให้ชีวิตมี
ควำมสุขมำกขึ้น แต่ด้วยข้อจ ำกัดด้ำนเวลำและกำรเดินทำงจึงท ำให้ธุรกิจ “Online Food Delivery” หรือบริกำร
รับสั่งอำหำรออนไลน์และส่งอำหำรเข้ำมำมีรูปแบบกำรใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน  ในภำพรวมตลำดโลก บริกำรสั่ง
อำหำรออนไลน์มีมำนำนแล้วทั้งในฝั่งยุโรปและอเมริกำ และจนขณะนี้ยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่มักจะ
เป็นในรูปแบบของแพลตฟอร์ม “Food Ordering” ที่ลูกค้ำสำมำรถเลือกประเภทอำหำร ค้นหำร้ำนอำหำร รวมทั้ง
กำรเปรียบเทียบรำคำและรสชำติอำหำร เมื่อตัดสินใจแล้วระบบจะสั่งอำหำรไปยังร้ำนอำหำรนั้นๆ และทำงร้ำนจะเปน็
ผู้จัดส่งอำหำรให้ลูกค้ำเอง จึงเป็นทำงเลือกให้ผู้บริโภคหันมำใช้บริกำรมำกขึ้น จำกไม่นำนมำนี้มีผู้ให้บริกำรเพียงไม่กี่
รำย ในปัจจุบันมีผู้บริกำรรำยใหม่เข้ำมำลงทุนในธุรกิจหลำกหลำยรำย ซึ่งในส่วนกำรแข่งขันในตลำดของผู้เล่นแต่ละ
รำยควำมท้ำทำยและปัญหำ ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำของธุรกิจประเภทนี้ก็ยังมีอยู่อีกมำก โดยเฉพำะกำรใช้เงินลงทุน
ค่อนข้ำงสูง เพรำะตลำดก ำลังอยู่ในช่วงก ำลังเติบโต ธุรกิจก ำลังแข่งขันกันด้วยโปรโมชั่นที่ดีและมีควำมต่อเนื่อง 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและประสบกำรณ์กำรใช้งำนของลูกค้ำ บริกำรลักษณะนี้ไม่ได้มีแค่ระบบเทคโนโลยีใน
กำรให้บริกำรเพียงอย่ำงเดียวแต่ยังมีเรื่องของบุคลำกรขับรถส่งอำหำร ที่จ ำเป็นต้องมีกำรควบคุมในเรื่องของควำม
ถูกต้องของรำยกำรอำหำรที่สั่ง รวมถึงควำมสุภำพของพนักงำน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐำนที่ต้องควบคุมมำตรฐำนให้ได้  
 



 

นอกจำกนี้ เรื่องระยะเวลำของกำรส่งอำหำรก็มีส่วนสัมพันธ์กับคุณภำพของอำหำรเมื่อถึงมือลูกค้ำด้วย แพลตฟอร์ม
ต้องใช้งำนง่ำย มีควำมยืดหยุ่นในเร่ืองของรำยละเอียดกำรสั่งอำหำร ทั้งหมดนี้เท่ำกับว่ำผู้ให้บริกำรจะต้องท ำงำนหนัก
ในเรื่องของกำรรักษำคุณภำพและพัฒนำกำรในกำรให้บริกำรอยู่ตลอดเวลำ เพรำะลูกค้ำจะกลับมำใช้บริกำรซ้ ำจำก
ตัวเลือกที่คุ้นเคยและมีควำมคุ้มค่ำมำกที่สุด (มณีรัตน์ ,2561)  
 จำกควำมเป็นมำและคำมส ำคัญของปัญหำ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท ำกำรศึกษำปัจจัยที่ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคใน
กำรสั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ เขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จั งหวัดสมุทรสำคร เนื่องจำกเป็นพื้นที่ ที่มีผู้ประกอบกำร
ร้ำนอำหำรหลำยรำย และก ำลังมีควำมสนใจในกำรใช้สื่อออนไลน์เป็นตัวกลำงในกำรเข้ำถึงลูกค้ำ สำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในกำรสั่งอำหำร ของผู้บริโภคเขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสำคร 

2. เพื่อศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในกำรสั่งอำหำร ของผู้บริโภคเขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสำคร จ ำแนกตำมปัจจัยด้ำนประชำกร 

3. เพื่อศึกษำปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps) ที่มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในกำร
สั่งอำหำร ของผู้บริโภคเขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. เนื่องจำกไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่ใช้บริกำรใช้สื่อออนไลน์ในกำรสั่งอำหำร ของผู้บริโภคเขตพื้นที่

อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำครที่แน่นอน กำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง จึงต้องก ำหนดโดยกำรเปิดตำรำงหำขนำดกลุ่ม
ตัวอย่ำงของ Yamane (1973) ซึ่งทำงผู้วิจัยได้ก ำหนดค่ำควำมคลำดเคลื่อนของกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ยอมรับได้ที่ 0.05 จึง
ท ำให้มีระดับควำมเชื่อมั่นที่ 95% และจำกกำรเปิดตำรำงที่ระดับควำมเชื่อมั่นที่ 95% พบว่ำจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่ไดม้ี
จ ำนวน 385 คน 

2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำและประเด็นในกำรศึกษำ เพื่อศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในกำรสั่ง
อำหำร ของผู้บริโภคเขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร จ ำแนกตำมปัจจัยต่ำงๆ รวมทั้งเพื่อศึกษำค้นคว้ำหำว่ำ
ปัจจัยใดบ้ำงที่ส่งผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในกำรสั่งอำหำรองผู้บริโภคเขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสำคร โดยกำรศึกษำครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรดัง ต่อไปนี้ ตัวแปรอิสระได้แก่ เพศ อำยุ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด ตัวแปรตำม ได้แก่ กระบวนกำรตัดสินใจใช้สื่อ
ออนไลน์ในกำรสั่งอำหำร ของผู้บริโภคเขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 

3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรท ำวิจัย  เดือน มีนำคม – เมษำยน 2563 
 
 
 



 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
1. ผลของกำรวิจัยในครั้งนี้ผู้ประกอบกำรหรือผู้ที่สนใจในกำรพัฒนำระบบรูปแบบกำรสั่งอำหำรผ่ำนสื่อ

ออนไลน์สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำระบบได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพตรงตำมควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภค 

2. ผลจำกกำรศึกษำในครั้งนี้เป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่เพิ่มเติมให้กับผู้ที่ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรส่งเสริม
กำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ โมบำยล์แอปพลิเคชั่นกำรส่งตรงถึงมือผู้บริโภค  (Delivery) ซึ่งช่วยในกำรขยำยฐำน
ลูกค้ำและสร้ำงรำยได้ให้แก่ธุรกิจอีกช่องทำงหนึ่ง  

3. ผู้ที่สนใจ นักวิชำกำร และนักวิจัยที่ต้องกำรศึกษำเกี่ยวกับเทคโนโลยีกำรใช้บริกำรสั่งอำหำรผ่ำนโมบำยล์
แอพพลิเคชั่น สำมำรถน ำผลกำรศึกษำไปใช้เป็นแนวทำงให้กับงำนวิจัยที่ เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ
ต่อไป 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 จำกกำรศึกษำแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยสำมำรถสรุปรำยละเอียดได้ดังนี้ 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
 กอบกำญจน์ เหรียญทอง (2556) กล่ำวว่ำ ลักษณะทำงประชำกรเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรรับข่ำวสำรของ
ผู้รับสำรด้วยเช่นกัน โดยลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ประกอบด้วย เพศ อำยุรำยได้ และสภำพครอบครัว ซึ่งลักษณะ
ทำงประชำกรศำสตร์กับกำรรับข่ำวสำร มีควำมสัมพันธ์กันดังนี้ 

1. เพศ ในควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเพศก็จะมีอิทธิพลในกำรรับและส่งข่ำวสำรเป็นอย่ำงมำก กล่ำวคือ โดยปกติ
ประชำกรเพศหญิงมักจะมีกำรสื่อสำร ส่งต่อข่ำวสำรกันอย่ำงมำกมำย แต่ในขณะที่ประชำกรเพศชำยกำรที่จะรับ
ข่ำวสำรใดนั้น ส่วนใหญ่มักจะมีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับข่ำวสำรนั้นด้วย 

2. อำยุ เป็นลักษณะทำงประชำกรที่จะสะท้อนออกมำตำมกำลเวลำ โดยจะส่งผลถึงกำรตัดสินใจและควำม
เข้ำใจในกำรรับข่ำวสำร 

3. รำยได้ กำรศึกษำและอำชีพ เป็นปัจจัยหนึ่งในกำรรับข่ำวสำรของประชำกร ซึ่งท ำให้ประชำกรมีควำมคิด
และสำมำรถแยกแยะข้อมูลข่ำวสำรได้ 

4. สภำพครอบครัว ก็จะมีส่วนในกำรตัดสินใจและอิทธิพลต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำร โดยจะมีผลมำจำก
อิทธิพลจ ำนวนคนในครอบครัวและพื้นฐำนของครอบครัวด้วย 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ 
 อดุลย์ จำตุรงคกุล (2550) กระบวนกำรตัดสินใจซื้อประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ  
 1. ด้ำนกำรตระหนักถึงปัญหำ เมื่อผู้ซื้อตระหนักถึงปัญหำ หรือควำมต้องกำร โดยผู้บริโภครู้สึกถึงควำม ควำม
ต้องกำรอำจถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้ำภำยในหรือภำยนอก ควำมต้องกำรปกติธรรมดำของบุคคล  ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้อง
กระตุ้นควำมต้องกำรของผู้บริโภค ให้เกิดควำมสนใจในหมวดสินค้ำหนึ่งๆ มำกที่สุด 



 

 2. กำรค้นหำข้อมูล เมื่อผู้บริโภคได้รับกำรกระตุ้นจะมีแนวโน้มที่จะค้นหำข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้ำนั้นๆ 
โดยกำรอ่ำนหนังสือโทรศัพท์ถำมเพื่อน และยังเข้ำร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้ำ โดยแหล่งที่ผู้บริโภค   
 3. ด้ำนกำรพิจำรณำทำงเลือก ผู้บริโภคประมวลข้อมูลเกี่ยวกับตรำสินค้ำเชิงเปรียบเทียบและ ท ำกำร
ตัดสินใจมูลค่ำของตรำสินค้ำนั้นๆ ในขั้นตอนสุดท้ำย ผู้บริโภคจะท ำกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยอำศัยจิตใต้ส ำนึก
และมีเหตุผลสนับสนุน 
 4. ด้ำนกำรตัดสินใจซื้อ ในขั้นตอนกำรประเมินผลทำงเลือกนี้ผู้บริโภคจะสร้ำงรูปแบบ ควำมชอบในระหว่ำง
ตรำสินค้ำต่ำงๆ ที่มีอยู่ในทำงเลือกเดียวกัน นอกจำกนี้ผู้บริโภคอำจสร้ำงรูปแบบ ควำมตั้งใจในกำรซื้อไว้ที่ตรำสินค้ำที่
ชอบมำกที่สุด 
 5. ด้ำนพฤติกรรมภำยหลังกำรซื้อ หลังจำกซื้อผลิตภัณฑ์มำแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบกำรณ์ ตำมระดับควำม
พอใจในระดับหนึ่งระดับใด ดังนั้นหลังจำกที่ผลิตภัณฑ์ได้ถูกขำยออกไปแล้ว กิจกรรมหลังกำรซื้อ เป็นตัวชี้ให้เห็นว่ำ ผู้
ซื้อมีควำมพอใจอย่ำงมำก ค่อนข้ำงพอใจหรือไม่พอใจกับกำรซื้อในครั้งหนึ่งๆ ควำมพอใจของผู้บริโภคเป็นกำรท ำงำน
ของควำม ใกล้ชิดระหว่ำงกำรคำดหวังในตัวผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค และกำรท ำงำนของผลิตภัณฑ์ที่คำดหวังไว้ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

Kotler and K.L.Keller, (2012) แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริกำรซึ่งจะได้ส่วนประสมกำรตลำด 
(Marketing Mix) หรือ 7Ps ในกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรตลำดซึ่งประกอบด้วย 

1 ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product) สิ่งที่น ำเสนอแก่ผู้บริโภค เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคให้เกิด
ควำมพึงพอใจ ในผลิตภัณฑ์ ในที่นี้คือควำมน่ำเชื่อถือของสื่อออนไลน์ ควำมสะดวกสบำยในกำรใช้งำน มีลูกเล่นที่
หลำกหลำย รวมทั้งภำพลักษณ์ที่จดจ ำได้ง่ำย 

2 ปัจจัยด้ำนรำคำ (Price) คุณค่ำของผลิตภัณฑ์ กับเงินที่ลูกค้ำต้องจ่ำย เพื่อให้ได้มำซึ่งสินค้ำและบริกำร มี
ควำมเหมำะสม ต่อกำรสั่งอำหำรออนไลน์แต่ละครั้งมีบริกำรด้ำนกำรส่งสินค้ำ อัตรำค่ำบริกำรตำมระยะทำงที่
เหมำะสม ปริมำณอำหำรที่ได้รับระหว่ำงทำนที่บ้ำนกับที่ร้ำนใกล้เคียงกัน เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้คำมส ำคัญ 

3 ปัจจัยด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย (Place) ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย กำรกระจำยสินค้ำไปยังผู้บริโภคได้อย่ำงทั่วถงึ 
มีตัวกลำงเป็นสื่อออนไลน์เช่นแอพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์ม ส ำหรับเข้ำถึงผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคเป็นช่องทำงกำรติดต่อ 
และกำรติดตำมบริกำร รวมถึงช่องทำงกำรช ำระเงินที่หลำกหลำย 

4 ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด กำรสื่อสำรระหว่ำง สื่อออนไลน์กับผู้บริโภค กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร 
ประชำสัมพันธ์สินค้ำและบริกำรบนโลกออนไลน์อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดโปรโมชั่น เพื่อสร้ำงแรงจูงใจจำกผู้บริโภค 
นอกจำกสื่อออนไลน์แล้ว ยังมีกำรฝำกข่ำวประชำสัมพันธ์ไปยังพนักงำนส่งอำหำรกับผู้รับบริกำรอีกด้วย 

5 ปัจจัยด้ำนบุคลำกร กำรเสริมสร้ำงทักษะให้แก่บุคลำกร กำรปลูกฝังทัศนะคติที่ดี มีใจรักในด้ำนกำรบริกำร 
ให้ควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงพำร์ทเนอร์กับผู้บริโภค กำรสรรหำบุคลำกรที่สำมำรถแก้ ไขปัญหำตำมสถำนกำรณ์ 
สำมำรถสื่อสำรกับลูกค้ำและพำร์ทเนอร์ ได้อย่ำงถูกต้อง 



 

6 ปัจจัยด้ำนกำยภำพ กำรสร้ำงรูปแบบสื่อออนไลน์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรใช้งำน มีกำรจัดรูปแบบ
หมวดหมู่อำหำร ให้ง่ำยต่อกำรค้นหำ แสดงรูปภำพพร้อมทั้งระบุรำคำอำหำรและบริกำรที่ชัดเจน แสดงสถำนที่ตั้งของ
ร้ำนพำร์ทเนอร์ สถำนที่จัดส่งให้แก่ผู้บริโภค กำรออกแบบเครื่องแบบและโลโก้ ให้ผู้บริโภคสังเกตได้ง่ำย 

7 ปัจจัยด้ำนกระบวนกำรกำร สร้ำงระบบกำรบริกำรให้มีควำมสะดวกรวดเร็ว ต่อพนักงำนที่ปฏิบัติงำนและ
ผู้บริโภค เนื่องจำกเป็นกิจกรรมที่ผู้บริโภคมีส่วนร่วม จึงต้องออกแบบกระบวนกำรให้มีควำมสะดวกไม่ซับซ้อน มี
ช่องทำงอ ำนวยควำมสะดวกที่หลำกหลำย 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ชเนศ ลักษณ์พันธุ์ภักดี (2560) ได้ท ำกำรศึกษำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรสั่งอำหำรแบบเดลิ
เวอรี่ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล พบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรสั่ง
อำหำรแบบเดลิเวอรี่ผ่ำนสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำนวน 3 ปัจจัย พบว่ำ คือ ปัจจัย
ด้ำนผลิตภัณฑ์ บริกำร และกำรจัดส่ง ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด และปัจจัยด้ำนกำยภำพและช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำย โดยที่ปัจจัยด้ำนกำยภำพและช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยส่งผลเชิงลบต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรสั่งอำหำร แบบเด
ลิเวอร่ีผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ในขณะที่ปัจจัยด้ำนบคุคล ปัจจัยด้ำนกระบวนกำรและควำม น่ำเชื่อถือ ปัจจัยรำคำ และ
ปัจจัยด้ำนควำมหลำกหลำยและบรรจุภัณฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจใช้ บริกำรสั่งอำหำรแบบเดลิเวอรี่ผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นกำร วิจัยที่มีกำรศึกษำตำม
สภำพที่เป็นไปตำมธรรมชำติ โดยไม่มีกำรจัดกระท ำหรือควบคุมตัว แปรใดๆ เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำม
แบบวิจัยตัดขวำง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นกำรเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลำใดเวลำหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดย
ใช้เคร่ืองมือกำรวิจัย เป็นแบบสอบถำม (Questionnaire) และท ำ กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีทำงสถิติ 

ส่วนที่ 1  ปัจจัยด้ำนประชำกรที่ผู้ตอบแบบสอบถำมต้องตอบค ำ ถำม  5 ข้อ คือ ด้ำนเพศ ด้ำนอำยุ ด้ำน
สถำนภำพ ด้ำนกำรศึกษำ และ ด้ำนรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ส่วนที่ 2  ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด 7Ps ซึ่งเป็นค ำถำมเกี่ยวกับด้ำน ผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำน
ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคคล ด้ ำนกำรน ำเสนอลักษณะทำงกำยภำพ ด้ำน
กระบวนกำรกำรให้บริกำร ซึ่งมีจ ำนวนข้อค ำถำมทั้งหมด 28 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับ กระบวนกำรตัดสินใจ ด้ำนกำรรับรู้ปัญหำ ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ ด้ำนกำรพิจำรณำ
ทำงเลือก ด้ำนกำรตัดสินใจซื้อ ด้ำนพฤติกรรมหลังกำรซื้อ จ ำนวนค ำถำมทั้งหมด 18 ข้อ  

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นค ำถำมเกี่ยวกับกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ กระบวนกำรตัดสินใจสั่งอำหำร
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ของ ประชำกรในเขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 

 
 



 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive staties) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้ 

1.1 ใช้ค่ำร้อยละ ( Percentage) และควำมถี่ ( Frequency) ในกำรวิเครำะห์ตัวแปรที่มีระดับกำร
วัดเชิงกลุ่มซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้ำนประชำกร ที่ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ ระดับรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน 

1.2 ใช้ค่ำเฉลี่ย (Mean) ในกำรวิเครำะห์ตัวแปรที่ระดับกำรวัดเชิงประมำณ ซึ่งได้แก่ปัจจัยด้นส่วน
ประสมทำงกำรตลำด และกระบวนกำรตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของผู้บริโภคใน เขตอ ำเภอ
เมือ จังหวัดสมุทรสำคร 
2. สถิติอนุมำน (Inferential Statistics) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้ 

2.1 เพื่อศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอ ำเภอเมือ 
จังหวัด สมุทรสำคร จ ำแนกตำมปัจจัยประชำกร เพศ ด้ำนสถำนภำพ จะใช้สถิติ t-test ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

2.2 เพื่อศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอ ำเภอเมือ 
จังหวัด สมุทรสำคร จ ำแนกตำมปัจจัยด้ำนประชำกรด้ำน อำยุ ระดับกำรศึกษำ ระดับรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนจะ
ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติควำมแปรปรวนทำงเดียว (One - Way ANOVA) และหำกกำรวิเครำะห์พบ
ควำมแตกต่ำงจะน ำไปเปรียบเทียบเป็นรำยคู่โดยใช้วิรีของ LSD 

2.3 เพื่อศึกษำส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร (7 P's) ประกอบด้วย คนผลิตภัณฑ์ด้ำนรำคำ ด้ำน
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ค้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคคลำกร ด้ำนกำรน ำเสนอลักษณะทำงกำยภำพ ด้ำน
กระบวนกำร ที่มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอ ำเภอเมือ 
จังหวัด สมุทรสำคร จะใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 
ผลการวิจัย 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำมกำรวิจัยเรื่อง กระบวนกำรตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ ของผู้บริโภค
เขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร สำมำรถสรุปผลจำก กำรวิจัยได้ดังนี้  

1. ผลกำรวิเครำะห์ กระบวนกำรตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ ของผู้บริโภคเขตอ ำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสำครโดยภำพรวม มีระดับควำมส ำคัญอยู่ในระดับ มำก ในรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรพิจำรณำทำงเลือก และด้ำน
กำรตัดสินใจซื้อ ส่วนควำมส ำคัญระดับปำนกลำง พบว่ำเป็น ด้ำนกำรรับรู้ปัญหำ ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ ด้ำนกำร
แสวงหำข้อมูลและ ด้ำนพฤติกรรมหลังกำรซื้อ  

2. ผลกำรเปรียบเทียบกระบวนกำรตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ ของผู้บริโภคเขตอ ำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสำคร จ ำแนกตำมปัจจัยด้ำนประชำกร  

2.1 กระบวนกำรตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ ของผู้บริโภคเขตอ ำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสำคร ที่มีเพศ สถำนภำพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่ำงกัน ท ำให้กระบวนกำรตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ ของผู้บริโภคเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร ไม่ต่ำงกันกัน  



 

2.2 ของผู้บริโภคเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร ที่มีอำยุที่ต่ำงกัน ท ำ ให้กระบวนกำรตัดสินใจ
สั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ ต่ำงกัน    
3. ผลกำรวิเครำะห์ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร (7P’s) ที่มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนสื่อ

ออนไลน์ ของผู้บริโภคเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร สำมำรถสรุปผลกำรวิจัย ได้ดังนี้  
3.1 ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร (7P’s) ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนกำร ส่งเสริมกำรขำย 

ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  ด้ำนกำรน ำ เสนอลักษณะทำงกำยภำพ และ ด้ำนกระบวนกำร มีผลต่อ
กระบวนกำรตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ ของผู้บริโภคเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 

3.2 ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร (7P’s)  ด้ำน บุคคลำกร และไม่มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจ
สั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ ของผู้บริโภคเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร   

 
อภิปรายผล  

ผลกำรวิจัยกระบวนกำรตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ ของผู้บริโภคเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร  
ผู้วิจัยท ำกำรสรุปได้ดังนี้  

1. ผลกำรศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ ของผู้บริโภคเขตอ ำเภอเมือง จังหวัด 
สมุทรสำคร  โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็น รำยด้ำน สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้    

1.1 ด้ำนกำรรับรู้ปัญหำ ของผู้บริโภคเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร อยู่ใน ระดับปำนกลำง ซึ่ง
ควำมคิดเห็นโดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร มีควำมเห็นว่ำจะเลือกรับบริกำรสั่ง
อำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์เมื่อ ผู้บริโภค เมื่อรู้สึกหิว โดย ผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เมื่อเกิด
ควำมรู้สึกหิวหรือกระหำย จะเกิดกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตนเอง  ซึ่งสอดคล้องกับ อดุลย์ จำตุรง
คกุล (2550) กระบวนกำรตัดสินใจซื้อเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อตระหนักถึง ปัญหำ หรือควำมต้องกำร โดยผู้บริโภค
รู้สึกถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำวะควำมต้องกำร ที่แท้จริงและพึง ปรำรถนำ ควำมต้องกำรอำจถูกกระตุ้น
โดยสิ่งเร้ำภำยในหรือภำยนอก ควำมต้องกำรปกติธรรมดำของ บุคคลซึ่งได้แก่ควำมหิว ควำมกระหำย และ 
ackwell, Miniard and Engel, (2001: 72) กล่ำวว่ำ กำรรับรู้ถึงควำมต้องกำร (Need recognition) หรือ
กำรรับรู้ปัญหำ (Problemrecognition) กำรรับรู้ถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำง สภำพที่ต้องกำรและสภำพ
ปัจจุบันซึ่งมำกพอที่จะกระตุ้นให้เกิดกระบวนกำรตัดสินใจ   

1.2 ด้ำนกำรแสวงหำข้อมูล  ของผู้บริโภคเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร โดยรวมระดับควำม
คิดเห็น ปำนกลำง  พบว่ำ ผู้บริโภคมีควำมคิดเห็นมำกที่สุดคือ กำรที่ผู้บริโภคที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกำรสั่ง
อำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ จำกกำรค้นหำด้วยตนเอง  ซึ่งผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ ปัจจุบันโซเชียลมีเดียเข้ำถึง
ผู้คนได้อย่ำงทั่วถึง เพรำะโดยส่วนใหญ่ทุกคนจะมีอุปกรณ์สื่อสำรไม่ว่ำจะเป็นโทรศัพท์สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง ท ำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้วิธีรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรหรือแสวงหำข้อมูล
ข่ำวสำรด้วยตนเองผ่ำนสื่อออนไลน์ต่ำงๆ ในปัจจุบัน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวควำมคิดของ Kotler and 
K.L.Keller, (2012) กำรค้นหำข้อมูล (information search) ถ้ำผู้บริโภค ต้องกำรซื้อผลิตภัณฑ์อันเนื่องมำก
จำกกำรกระตุ้นต่ำงๆ แล้ว ผู้บริโภคจะแสวงหำข้อมูล ในตัวผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ และชำญ



 

ชัย ก้องโลก (2560) หำกควำมต้องกำรถูกกระตุ้นมำกข้ึนและเป็นสิ่งที่สำมำรถตอบสนองผู้บริโภคได้โดยกำร
กระตุ้นท ำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มในกำรค้นหำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้ำที่ต้องกำร ซึ่งแหล่งข้อมูลที่ใช้ใน
กำรค้นหำมีหลำกหลำยช่องทำงในกำรช่วยให้ผู้บริโภคเกิดกำรตัดสินใจ 

1.3 ด้ำนพิจำรณำทำงเลือก ของผู้บริโภคเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร โดยรวมระดับควำม
คิดเห็น มำก  พบว่ำ ผู้บริโภคมีควำมคิดเห็นมำกที่สุดคือ ผู้บริโภคเปรียบเทียบควำมน่ำเชื่อถือของสื่อ
ออนไลน์ในกำรสั่งอำหำรก่อนตัดสินใจใช้บริกำรซึ่งผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ ผู้บริโภคให้ควำมสนใจเกี่ยวกับ
ด้ำนควำมปลอดภัยของสื่อออนไลน์ค่อนข้ำงมำกเนื่องจำกกำสมัครมีกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลด้ำน
กำรช ำระเงิน ส่งผลให้ผู้บริโภคมองเรื่องภำพลักษณ์ควำมปลอดภัยและกำรเก็บข้อมูลของลูกค้ำไว้เป็น
ควำมลับค่อนข้ำงมำก ซึ่งสอดคล้องกับ  นุสรำ เรืองสม (2558) ที่พบว่ำ ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญและ
ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรร้ำนอำหำรมำกที่สุด คือ ควำมน่ำเชื่อถือของแอพพลิเคชั่นและส่วน
ประสมทำงกำรตลำด และ Kotler and K.L.Keller, (2012) ผู้บริโภคจะท ำกำรประเมินผลทำงเลือกโดย
วิเครำะห์ ควำมน่ำเชื่อถือเกี่ยวกับตรำ เนื่องจำกควำมเชื่อถือของผู้ บริโภคขึ้นอยู่กับ ประสบกำรณ์ของ
ผู้บริโภคและควำมเชื่อถือเก่ียวกับตรำผลิตภัณฑ์ 

1.4 ด้ำนตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภคเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร โดยรวมระดับควำมคิดเห็น 
มำก พบว่ำ ผู้บริโภคมีควำมคิดเห็นมำกที่สุดคือ ผู้บริโภคท่ำนตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในกำรสั่งอำหำร
เนื่องจำกมีบริกำรส่งฟรี ซึ่งผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ ส่วนใหญ่ผู้บริโภคสนใจที่จะตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ส่วนใหญ่ท ำกำรประเมิน ด้ำนบริกำรส่งฟรีเป็นตัวตัดสินใจถึงแม้ปัจจุบันจะมีสื่อออนไลน์มำกมำยแต่
กำรมีบริกำรส่งฟรีเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคให้ควำมสนใจแม้ทำงเลือกอ่ืนจะมีควำมน่ำสนใจมำกกว่ำ  
ซึ่งสอดคล้องกับ อดุลย์ จำตุรงคกุล (2550) ในขั้นตอนกำรประเมินผลทำงเลือกนี้ผู้บริโภคจะประเมิน ปัจจัย
ด้ำนสถำนกำรณ์ที่ไม่ได้คำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ อำจ เป็นตัวท ำให้ เกิด กำรเปลี่ยนแปลงในกำรตั้งใจซื้อได้กำร
ตัดสินใจของผู้บริโภค และ Philip Kotler และ Kevin Keller (2006) ที่กล่ำวว่ำ ภำยหลังจำกผู้บริโภคได้
ประเมินคุณค่ำของสินค้ำแล้ว ผู้บริโภคจะท ำกำรเลือกสินค้ำพร้อมบริกำรที่คุ้มค่ำและตรงกับควำมต้องกำร
มำกที่สุดแต่อย่ำงไรก็ตำมผู้บริโภคอำจพิจำรณำถึงองค์ประกอบอ่ืนในกำรตัดสินใจซื้อ 

1.5 ด้ำนพฤติกรรมหลังซื้อของผู้บริโภคเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร โดยรวมระดับควำม
คิดเห็น มำกพบว่ำ ผู้บริโภคมีควำมคิดเห็นมำกที่สุดคือ ผู้บริโภคได้รับควำมสะดวกสบำยจำกกำรสั่งอำหำร
ผ่ำนสื่อออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์แล้วย่อมคำดหวัง
ถึงบริกำรที่จะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกตำมที่ได้คำดหวังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ  ภัสรำ ทองขจร (2560) อธิบำย
ว่ำพฤติกรรมหลังกำรซื้อ (Post Purchase Behavior) เกิดหลังจำกที่ผู้บริโภคได้ท ำกำรซื้อสินค้ำหรือบริกำร
นั้นแล้ว หำกสินค้ำหรือบริกำรนั้นสร้ำงควำมพึงพอใจ ให้กับผู้บริโภค และมีคุณค่ำมำกกว่ำที่ผู้บริโภคได้
คำดหวังไว้ ก็จะเกิดกำรกำรซื้อ และกมลภพ ทิพย์ปำละ ,( 2555) เป็นกำรประเมินหลังกำรซื้อ (Post-
Purchase Evaluation) หลังกำรซื้อผู้บริโภคจะเริ่มท ำกำรประเมินผลิตภัณฑ์ว่ำ ผลิตภัณฑ์สำมำรถ ทำ 
หน้ำที่ได้ตำมระดับที่คำดหวัง 



 

2. กระบวนกำรตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ ของผู้บริโภคเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร  จ ำแนก
ตำมปัจจัยประชำกร ประกอบด้วยเพศ อำยุ รำยได้ต่อเดือน ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ สำมำรถสรุปผล คือ ผู้บริโภค
เขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร ที่มีเพศ สถำนภำพ และระดับกำรศึกษำต่ำงกันท ำให้ กระบวนกำรตัดสินใจสั่ง
อำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ ของผู้บริโภคเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร โดยรวมไม่ต่ำงกัน ส่วนผู้บริโภคเขตอ ำเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสำคร ที่มีอำยุแตกต่ำงกันมีกระบวนกำรตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์แตกต่ำงกัน  ผู้ วิจัยมี
ควำมเห็นว่ำ ผู้บริโภคในปัจจุบันเข้ำถึงโซเชียลมีเดีย และสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมำกขึ้น ท ำให้ผู้บริโภค มีควำมคุ้นเคย
กับกำรใช้บริกำรสื่อออนไลน์ในกำรสั่งอำหำรได้ ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ปัญญำ หมั่นเก็บ (2559) ที่พบว่ำ 
ระดับกำรศึกษำที่แตกต่ำงกันส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรร้ำนอำหำรไม่แตกต่ำงกัน 
เนื่องจำกผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถเข้ำมำใช้บริกำรได้ และ พิมพุมผกำ (2560) เนื่องจำกกลุ่ม
ผู้บริโภควัยดังกล่ำวเป็นวัยช่วงเริ่มต้นของกำรท ำงำน จึงอำจจะทุ่มเทให้กับกำรท ำงำนมีควำมรับผิดชอบในงำน เพื่อ
กำรเติบโตในหน้ำที่กำรงำนนอกจำกนี้ กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันที่เร่งรีบมำกขึ้น เป็นปัจจัยท ำให้ตัดสินใจใช้บริกำร
เนื่องจำกท ำให้ประหยัดเวลำได้ 

3. ศึกษำกำรส่วนประสมทำงกำรตลำด (7P’s) ที่มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ ของ
ผู้บริโภคเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร ทั้ง 7 ด้ำน ประชำกรให้ควำมส ำคัญโดยรวมในระดับ มำก ซึ่งสำมำรถสรปุ
เป็นรำยข้อได้ ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของ ผู้บริโภคในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสำคร ซึ่งผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ ผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญกับควำมสะดวกสบำยสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยของ
สื่อออนไลน์ รวมทั้งรูปแบบที่มีควำมหลำกหลำยช่วยสร้ำงแรงจูงใจในกำรใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับ นท
ษร สุขสำรอมรกุล. (2554) ที่พบว่ำ ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์สง่ผลต่อกำรตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมำก เนื่องจำกมี
สินค้ำให้เลือกหลำกหลำย สินค้ำที่วำงจ ำหน่ำยมีควำมโดดเด่น และทันสมัย และ ชเนศ ลักษณ์พันธุ์ภักดิ์ 
(2560) รำยกำรอำหำรที่มีควำมหลำกหลำย ไม่จ ำเจ มีร้ำนอำหำรให้เลือกหลำกหลำยมีรสชำติที่อร่อยถูกปำก 
มีขั้นตอนกำรบริกำรตั้งแต่กำรสั่งอำหำรไปจนถึงรับอำหำรมีควำมสะดวกรวดเร็วส่งผลต่อกระบวนกำร
ตัดสินใจของผู้บริโภค 

3.2 ปัจจัยด้ำนรำคำมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของ ผู้บริโภคในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสำคร ซึ่งผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ ผู้บริโภคจะท ำกำรตัดสินใจเลือกสั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ จำกกำร
พิจำรณำด้ำนรำคำ และควำมคุ้มค่ำในกำรรับบริกำร ว่ำมีควำมเหมำะสม  ซึ่งสอดคล้องกับ กรีฑำพล ปันทวัง
กูร. (2552)  พบว่ำ ปัจจัยด้ำนรำคำสินค้ำผันแปรเชิงบวกกับระยะเวลำในกำรสั่งซื้อ และ มนัสวี ลิมปเสถียร
กุล (2554)  ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญมำกที่สุด คือ ควำมคุ้มค่ำของสินค้ำที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
เงินที่จ่ำย 

3.3 ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของ ผู้บริโภคในเขตอ ำเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสำคร ซึ่งผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ กำรที่ผู้ให้บริกำรสื่อออนไลน์มีช่องทำงให้แก่ผู้บริโภคช ำระ
เงินได้หลำกหลำยช่องทำงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกสั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ อิสรีย์ อนันต์โชคปฐมำ (2558) ที่พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ แบ่งได้ 3 กลุ่มคือ 



 

ช่องทำงกำรสั่งซื้อ กำรช ำระเงิน และกำรรับสินค้ำ ทั้งนี้ผู้บริโภคค ำนึงถึงควำมสะดวกสบำยเป็นหลัก 
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ สุภำวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) ที่พบว่ำ ปัจจัยกระบวนกำรส่งผลต่อกำรตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค คือ ช่องทำงกำรช ำระเงินที่หลำกหลำย ควำมปลอดภัย และกระบวนกำรรับค ำสั่งซื้อ
ตลอดจนบริกำรจัดส่งที่รวดเร็วถูกต้องและรักษำควำมเป็นส่วนตัว เป็นต้น 

3.4 ปัจจัยด้ำนส่งเสริมกำรขำย มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของ ผู้บริโภคในเขตอ ำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสำคร ซึ่งผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ กำรที่สื่อออนไลน์มีกำรจัดโปรโมชั่นส่งเสริมกำรขำยเช่น กำร
บริกำรส่งฟรี หรือกำรลดรำคำเป็นเปอร์เซ็นในกำรซื้อคร้ังถัดไปเป็นกำรส่งเสริมให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ำยขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับ เชนศ ลักษณ์พันธ์ภักดี (2560)พบว่ำปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ส่งผลเชิงบวกต่อกำร
ตัดสินใจใช้บริกำรสั่งอำหำรแบบเดลิเวอรี่ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลทั้งใน
เร่ืองโปรโมชั่นต่ำงๆและ สุภำวดี รัตนพงศ์ (2561) พบว่ำ ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย เป็นแนวทำงในกำร
ท ำกำรตลำดเพื่อเพิ่มจ ำนวนลูกค้ำและยอดขำย เป็นกลยุทธ์ในกำรดึงควำมสนใจของผู้บริโภค 

3.5 ปัจจัยด้ำนบุคลำกร มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของ ผู้บริโภคในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสำคร ซึ่งผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ ผู้บริโภค คำดหวังเกี่ยวกับกำรรับบริกำรจำกพนักงำนด้วยควำมเป็นมิตร 
สำมำรถติดต่อสื่อสำรและแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้บริโภคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งสอดคล้องกับ ชนำธิป ผลำ
สรรณ์ (2556) พบว่ำ ปัจจัยด้ำนบุคลำกรมีผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำรของลูกค้ำโดย
บุคลำกรจะต้องสำมำรถให้ค ำปรึกษำ แก้ปัญหำ ลูกค้ำสำมำรถติดต่อ-สอบถำม หรือขอค ำแนะน ำจำก
พนักงำนได้ตลอดเวลำ และวิจัยของ รุ่งนภำ นำพงษ์ (2557) พบว่ำ ควำมส ำคัญที่กลุ่มตัวอย่ำงใช้ในกำร
ตัดสินใจซื้อมำกที่สุด อันดับแรกคือพนักงำนขำยมีอัธยำศัยไมตรีที่ดี  

3.6 ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของ ผู้บริโภคในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสำคร ซึ่งผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ ผู้บริโภคคิดว่ำขั้นตอนในกำรใช้สื่อออนไลน์ที่เข้ำใจง่ำยและสะดวก ไม่
ซับซ้อนจนเกินไปส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกสื่อออนไลน์ในกำรสั่งอำหำร ซึ่งสอดคล้องกับ นุสรำ เรืองสม 
(2558) ที่พบว่ำปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญและส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรร้ำนอำหำรมำกที่สุด 
คือ ควำมน่ำเชื่อถือของแอพพลิเคชั่นและส่วนประสมทำงกำรตลำด รองลงมำ คือ กำรรู้สึกอยู่ในโลกแห่ง
ควำมจริงและกำรใช้งำนง่ำย และเชนศ ลักษณ์พันธ์ภักดี (2560)  พบว่ำว่ำปัจจัยด้ำนกระบวนกำร กลุ่ม
ตัวอย่ำงมีค่ำเฉลี่ยระดับควำมคิดเห็นในเร่ืองขั้นตอนในกำรสั่งซื้ออำหำรสะดวก ง่ำย และไม่ยุ่งยำก 

 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

จำกผลกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในกำรวิจัยเพื่อนำ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ส ำหรับผู้
ให้บริกำรสั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ รวมถึงผู้ลงทุนที่ก ำลังจะเข้ำมำลงทุนในธุรกิจนี้ 

ปัจจัยด้านประชากร 
ผู้ประกอบกำรสั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ควรให้ควำมสนใจกับช่วงอำยุ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร

ของแต่ละช่วงอำยุที่มีควำมต้องกำรแตกต่ำงกัน เพรำะมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจสั่งอำหำรออนไลน ์ดังนั้น



 

ผู้ให้บริกำรจึงต้องปรับกำรบริหำรจัดกำรส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร(7P’s) เพื่อตอบสนองระดับช่วง
อำยุของผู้รับบริกำรที่มีควำมหลำกหลำย 

ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร(7P’s) 
1.ด้ำนผลิตภัณฑ์ ควรออกแบบเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นใช้งำนง่ำย สะดวก ช่วยให้ผู้รับบริกำร

สำมำรถใช้สื่อออนไลน์ในกำรสั่งอำหำรได้อย่ำงสะดวก ก็จะช่วยให้ผู้รับบริกำรมีควำมต้องกำรที่จะรับบริกำร
อีกในคร้ังต่อๆไป 

2. ด้ำนรำคำ  ผู้ให้บริกำรควร บอกค่ำอำหำรและค่ำบริกำรอย่ำงชัดเจน เพื่อช่วยให้ลูกค้ำตัดสินใจ
ในกำรสั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ได้ง่ำยขึ้น มีกำรตรวจสอบคุณภำพและปริมำณอำหำรของพำร์ทเนอร์ ว่ำมี
ควำมเหมำะสมกับรำคำที่ตั้งไว้  

3.ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ผู้ให้บริกำรควรพัฒนำสื่อออนไลน์ให้มีช่องทำงกำรช ำระเงินที่
หลำกหลำยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้บริโภค มีช่องทำงที่สำมำรถให้ผู้บริโภคสำมำรถติดต่อดับผู้ให้บริกำร
หลำกหลำยช่องทำง จะช่วยเพิ่มก ำลังกำรสั่งซื้อจำกผู้บริโภคได้  

4. ด้ำนบุคลำกร ผู้ให้บริกำรมีกำรอบรมพนักงำน ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร สำมำรถ
แก้ปัญหำ และรับมือกับเหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำได้เป็นอย่ำงดี เพื่อสร้ำงควำมประทับใจให้แก่ผู้บริโภคในกำร
เข้ำรับบริกำร  

5. ด้ำนกำยภำพ ในหน้ำสื่อออนไลน์มีกำรตกแต่งรูปภำพให้มีควำมสวยงำม เหมำะแก่กำรใช้งำน มี
กำรระบุชื่อร้ำนอำหำร ภำพอำหำร และรำคำอย่ำงชัดเจน จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดควำมสนใจในกำรเข้ำรับ
บริกำรได้เพิ่มมำกขึ้น  

6. ด้ำนกระบวนกำร ผู้ให้บริกำรควรออกแบบสื่อออนไลน์ให้มีขั้นตอนในกำรใช้งำนได้ง่ ำย ให้
ควำมส ำคัญในด้ำนควำมปลอดภัย เพื่อสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคที่เข้ำมำใช้บริกำร 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษำตัวแปรอ่ืนๆที่อำจจะมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจสั่งอำหำรผ่ำนสื่อออนไลน์ ของ
ผู้บริโภคเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร เช่น ปัจจัยด้ำนพฤติกรรม กำรซื้อ ปัจจัยด้ำนสถำนกำรณ์ ปัจจัย
ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ผลิตภัณฑ์ 

2. เนื่องจำกบำงข้อมูลนั้นไม่สำมำรถเก็บได้จำกวิธีกำรส ำรวจด้วยแบบสอบถำม ดังนั้นกำรวิจัยใน
ครั้งต่อไป จึงควรเพิ่มเครื่องมืออ่ืน ๆ ในกำรเก็บข้อมูลร่วมด้วย กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีควำมหลำกหลำยหรือเฉพำะเจำะจงมำกยิ่งขึ้น  
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