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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือ 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นคุณลกัษณประชากรจ าแนกตามปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชัน่ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชั่นผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 400 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธีของ 
LSD และใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณ (MRA) 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีมี อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
และช่วงรายไดต่้างกนั ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารออนไลนผ์า่นทางแอปพลิเคชัน่
ผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีมีเพศต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ทาง
แอปพลิเคชัน่ในกรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์
ทางแอปพลิเคชัน่ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 



ค าส าคญั: กระบวนการตดัสินใจ, สัง่ซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชัน่ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research is 1. To study the demographic characteristics classified by the factors affecting 
the decision to buy food via mobile phone application of Ramkhamhaeng University students. 
2. To study the factors affecting the decision to buy food through the mobile phone application of 
Ramkhamhaeng University students that affect the marketing mix 
The sample group used in this research is 400 students from Ramkhamhaeng University by using 
questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. Hypotheses were tested by t-test, One-way ANOVA. If differences were 
found, they would be compared in pairs. By means of LSD and using multiple regression statistics (MRA) 
The hypothesis test found that Ramkhamhaeng University students with age, status, education level And 
different income ranges Causing the decision making process to choose to order food online through an 
application via mobile phone of different gender Causing the decision making process to choose the food 
ordering service via online application in Bangkok is no different As for marketing mix factors Product 
Marketing promotion And process Affect the decision process of choosing to use online food ordering 
service via mobile phone application of Ramkhamhaeng University students. 
 
Keywords: decision-making process, food ordering through mobile applications 
 
บทน า 
 ในปัจจุบนัประเทศไทยไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนในธุรกิจประเภท Foot Delivery จ านวนมาก 
จึงท าใหมี้บริษทัมากมายต่างมาลงทุนในประเทศไทย ธุรกิจบริการส่งอาหารไดมี้การขยายตวัมากเพียงไม่ก่ีปี 
นอกจากการขยายตวัของบริการส่งอาหารแลว้ คนไทยก็มีการตอบรับบริการประเทยี้ เป็นอย่างดี โดยเทรนด์
การเติบโตของ Food on Demand หรือ Food Delivery มี Good Signal มาไม่ต ่ากว่า 2-3 ปีแลว้ และยงัเป็นเซ็ก
เมนต์ท่ีเติบโตไดอ้ย่างโดดเด่นของธุรกิจร้านอาหาร โดยโตได ้11-15% จากมูลค่าตลาดท่ีทางศูนยวิ์จยักสิกร
คาดการณ์ตวัเลขไวไ้ม่น่าจะต ่ากว่า 2.6-2.7 หม่ืนลา้นบาท (ขอ้มูลปี 2560) สวนทางกบัภาพรวมธุรกิจอาหาร
มูลค่าประมาณ 4 แสนลา้นบาท ท่ีเติบโต 2-4% โดยเฉพาะการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มท่ีเขา้มาเป็นตวักลาง 
กลายเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจใหเ้ติบโต รวมทั้งช่วยเพ่ิมศกัยภาพดา้นการแข่งขนัและเขา้ถึง



ลูกคา้ของร้านอาหารรายเล็กๆ ให้สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากข้ึน ไม่ต่างจากแบรนด์ใหญ่ๆ ท่ีมีก าลงัในการ
ขยายสาขาท่ีเป็น Physical Store ในแต่ละปีไดเ้ป็นจ านวนมาก และปัจจุบนับริษิทบริการส่งอาหารในประเทศ
ไทยกมี็เพ่ิมเป็นจ านวนมาก 
 ในปัจจุบัน แอปพลิเคชั่นท่ีใช้ในการสั่งซ้ือและจัดส่งอาหาร (Food Delivery) มีมากมายให้เลือก
บริการ เช่น Grab Food, Line Man, Food Panda, Get Food เป็นตน้ ท่ีมาท าการเปิดธุระกิจในประเทศไทย บา้ง
บริษทักมี็เจา้ของเป็นชาวต่างชาติ บา้งกเ็ป็นของคนไทย อยา่งไรกต้ามแอปพลิเคชัน่ท่ีเป็นตวัในบริการนั้นก็ต่าง
มาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของคนเมือง 
 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจเร่ือง กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชั่นผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ในการเลือกกลุ่มประชากรเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง เพ่ือเป็นกลุ่มวยัรุ่นท่ีนิยมใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี และมีความหลากหลาย
ทางดา้นต่างๆ โดยศึกษาจากลกัษณะปัจจยัประชากร ส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือก าหนดเป้าหมายและกล
ยุทธ์สร้างจุดแข็งให้กบัการประกอบธุรกิจ Food Delivery ให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย และสร้างให้ความมัน่ใจ
ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการมากยิ่งข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นคุณลกัษณประชากรจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารผา่น
แอปพลิเคชัน่ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชัน่ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 
 
3 ขอบเขตของงานวจิยั 
 การวิจยันคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจเลือกแอปพลิเคชัน่สัง่อาหารของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยผูท้  าวิจยัไดก้ าหนดขอบเขตในการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

1. ขอบเขตของเน้ือหา 
 โดยใชข้อ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการตลาด  

2. ขอบเขตดา้นประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  
นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ผูท่ี้มาความสนใจหรือใชแ้อปพลิเคชัน่สัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชัน่ ซ่ึงไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงก าหนดค่าระความเช่ือมัน่ท่ี 95% และความคาดเคล่ือนท่ียอมรับไดคื้อ 5% 
โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane)โดยขนาดของกลุ่มประชากรนั้น คือ นกัศึกษา



รามค าแหง ผูซ่ึ้งสนใจหรือใชบ้ริการสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชัน่ออนไลน ์ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือ 400 
ตวัอยา่ง 
     3. ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีศึกษา 
          3.1 ตวัแปรอิสระ แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ 1. ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั  การศึกษา 
รายได ้2. ดา้นส่วนประสมทางดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ส่วนส่งเสริมทางดา้นการตลาด ช่อง
ทางการจ าหน่าย กระบวนการ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ บุคคล 
          3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชัน่ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชแ้อปพลิเคชัน่สัง่อาหารออนไลน ์ของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 2. เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน และช่วยท่ีใหเ้ขา้ใจถึงการท าธุรกิจส่งอาหารผา่นแอปพลิเคชัน่ออนไลน ์
ส าหรับผูท่ี้สนใจท่ีจะธุรกิจอาหารผา่นแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ 
 3. เพ่ือใหเ้ขา้ใจกระแสการท าธุรกิจในปัจจุบนั และแนวโนม้ทางดา้นการตลาดของประเทศไทย ท่ี
ไดรั้บผลประโยชนจ์ากธุรกิจสั่งอาหารผา่นแอปพลิคัน่ออนไลน ์
 4. เพ่ือใหท้างผูพ้ฒันาแอปพลิเคชัน่ในการสัง่อาหารออนไลน์ ไดท้ราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
ผูบ้ริโภคมากข้ึน และน าขอ้มูลไปพฒันา และแกไ้ขปัญหาในการใชแ้อปพลิเคชัน่ได ้
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
1. ด้านการรับรู้ปัญหา 
 อรชร มณีสงฆ ์(ม.ป.ป. อา้งถึงใน อาภสัรา โสวะภาพ, 2560) การรับรู้ปัญหา หมายถึง จุดเร่ิมตน้ของ
กระบวนการซ้ือ คือ การท่ีผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาหรือถูกกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการของผูบ้ริโภค อาจ
เป็นส่ิงกระตุน้ภายในร่างกายหรือนกัการตลาดอาจสร้างส่ิงกระตุน้ทางการตลาด เพ่ือกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิด
ความตอ้งการข้ึนได ้นกัการตลาดจะตอ้งรู้ถึงการใชต้วักระตุน้ให้เกิดความตอ้งการในบางคร้ังความตอ้งการ
ไดรั้บการกระตุน้และคงอยูเ่ป็นเวลานาน แต่ความตอ้งการนั้นยงัไม่ถึงระดบัท่ีจะใหเ้กิดการกระท า เช่น นกัการ
ตลาดอาจกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคซ้ือเส้ือผา้ใหม่ ๆ โดยการออกแบบหรือเสนอแฟชัน่ใหม่ ๆ ส าหรับผูนิ้ยมแต่งกาย
ตามแฟชั่น หรือการโฆษณาท่ีซ ้ า ๆ ร่วมกบัการลดแลกแจกแถม เพ่ือกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
ตอ้งการความประหยดั ดงันั้นนกัการตลาดอาจจะตอ้งท าการวิจยั เพ่ือใหท้ราบถึงความตอ้งการหรือปัญหาของ



ผูบ้ริโภคท่ีจะน าไปสู่การซ้ือผลิตภณัฑข์องตน เช่น กาน าเสนอรถยนต์ขนาดเล็กท่ีเหมาะส าหรับการขบัข่ีใน
เมืองท่ีมีปัญหาดา้นท่ีจอดรถ เป็นตน้  
การรับรู้ปัญหา แบ่งออกเป็น   
2. ด้านการค้นหาข้อมลู 
 Soloman (2009) กล่าวถึงระดบัการตดัสินใจซ้ือมีผลต่อปริมาณการคน้หาขอ้มูลของผูบ้ริโภคโดยการ
ตดัสินใจท่ีตอ้งอาศยักระบวนการคิด และแกปั้ญหาท่ีรอบคอบมากเท่าไหร่ การคน้หาขอ้มูลจะมีความถ่ีและ
ปริมาณท่ีมากข้ึนตามไปดว้ย  
โดยการพยายามคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ประกอบดว้ย 5 แหล่ง คือ  
3.1 แหล่งบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั ฯลฯ  
3.2  แหล่งการคา้ ไดแ้ก่ โฆษณา พนกังานขาย การจดัแสดงสินคา้ ฯลฯ  
3.3 แหล่งชุมชน ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน องคก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค ฯลฯ  
3.4 แหล่งประสบการณ์  
3.5 แหล่งทดลอง ไดแ้ก่ ประสบการณ์ตรงของผูบ้ริโภคในการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์ 
งานของนกัการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการในการพยายามจดัขอ้มูลข่าวสารใหผ้า่นแหล่งการคา้และ
แหล่งบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพและทัว่ถึง  
3. ด้านการประเมินทางเลือก 
 นิธินนัท ์อุชชิน และคณะ (2554 อา้งถึงใน สุจินดา เยาวกุลพฒันา, 2560) ในการประเมินผลิตภณัฑท่ี์
อยู่ในกลุ่มทางเลือกพิจารณาผูบ้ริโภคจะตั้ งเกณฑ์ท่ีใช้ในการเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ โดยเกณฑ์เหล่าน้ีจะ
ประกอบดว้ยลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการหรือไม่ตอ้งการ ผูบ้ริโภคจะล าดบัความส าคญัต่อเกณฑแ์ต่ละขอ้ โดย
ท่ีลกัษณะบางอย่างอาจมีความส าคญัมากกว่าลกัษณะอ่ืน ๆ ผูบ้ริโภคอาจใชเ้กณฑด์งักล่าวในการจดัล าดบัตรา
สินคา้ต่าง ๆ ในกลุ่มทางเลือกท่ีพิจารณา อยา่งไรกต็ามในบางคร้ังการใชเ้กณฑด์งักล่าวกอ็าจท าใหผู้บ้ริโภคไม่
สามารถตดัสินใจเลือกอีกตรายี่หอ้ท่ีจะซ้ือได ้ถา้เกิดเหตุการณ์ข้ึนผูบ้ริโภคก็ตอ้งแสวงหาขอ้มูลเพ่ิมเติม ถา้การ
ประเมินทางเลือกน าไปสู่การไดต้รายี่หอ้ท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจท่ีจะซ้ือ ผูบ้ริโภคกจ็ะเขา้สู่ขั้นตอนถดัไป 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นการประเมินทางเลือก คือ การท่ีลูกคา้จะ
พิจารณาทางเลือกต่างๆจากแหล่งขอ้มูลต่างๆและเปรียบเทียบสินคา้หรือบริการตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไปในดา้นต่าง 
เช่น ดา้นราคา ดา้นปริมาณ ดา้นคุณภาพ หรือ ดา้นความมีช่ือเสียงของสินคา้หรือบริการก่อนการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้หรือบริการ 
4. ด้านการตัดสินใจซ้ือ 
 นิธินนัท์ อุชชิน และคณะ (2554 อา้งถึงใน สุจินดา เยาวกุลพฒันา , 2560) ในขั้นตอนน้ีผูบ้ริโภคจะ
เลือกผลิตภณัฑห์รือตรายี่หอ้ท่ีจะซ้ือ การเลือกข้ึนอยู่กบัผลการพิจารณาท่ีไดใ้นขั้นตอนการประเมินและปัจจยั



อ่ืนๆ ประกอบดว้ย การท่ีผลิตภณัฑท่ี์จะจ าหน่ายอาจมีอิทธิพลต่อตรายี่ห้อ นอกจากน้ีผูบ้ริโภคจะมีการเลือก
จากผูข้ายดว้ยการตดัสินใจเลือกผูข้ายอาจมีผลต่อการเลือกผลิตภณัฑใ์นขั้นสุดทา้ย นอกจากน้ียงัมีการก าหนด
ถึงเง่ือนไขขาย ราคา การจดัส่ง สัญญา การซ่อมแซม การติดตั้ง และการใหสิ้นเช่ือ และทา้ยท่ีสุดจะมีการซ้ือ
เกิดข้ึนจริงในขั้นน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคยกเลิกกระบวนการตดัสินใจซ้ือก่อนท่ีจะถึงจุดน้ี  
แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นการตดัสินใจซ้ือ คือ ในการตดัสินใจนั้น ผูบ้ริโภคจะ
เลือกตวัเลือกท่ีมีความใกลเ้คียงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด เพ่ือใหไ้ดส่ิ้งของท่ีตอบสนองความตอ้งการมากท่ีสุด
จากตวัเลือกท่ีมีอยู่ โดยค านึงถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือระหว่างก าลงัจะท าการซ้ือ 
เช่น โปรโมชัน่ ส่วนลด ของแถม เป็นตน้  
5. พฤติกรรมหลังการตัดสินใจซ้ือ 
 ชมพูนุท หม่ืนอินทร์ (2558) กล่าวว่า พฤติกรรมหลงัการซ้ือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความ
คาดหวงักบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง โดยผูบ้ริโภคจะตดัสินว่าคุณภาพของสินคา้และบริการนั้นมีความสอดคลอ้ง
กบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภคหรือไม่ เน่ืองจากองคป์ระกอบท่ีทาใหผู้บ้ริโภครู้สึกพอใจ หรือไม่พอใจต่อการ
บริโภคสินค้าหรือบริการมาจากผลของประสิทธิภาพการทางานของสินคา้และบริการกับความคาดหวงั 
(Expectation) ของผูบ้ริโภค โดยความคาดหวงัในเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคก าหนดไวก่้อนจะซ้ือสินคา้และบริการ
ต่างๆโดยผูบ้ริโภคจะคาดหวงัว่าสินค้าและบริการท่ีใช้ควรจะให้ผลลพัธ์อย่างไรกับผูบ้ริโภค โดยความ
คาดหวงัอาจจะเกิดจากประสบการณ์เดิม ขอ้มูลจากส่ือโฆษณาหรือจากการบอกเล่าของผูอ่ื้น ดงันั้นความพึง
พอใจหรือไม่พอใจเกิดจากการเปรียบเทียบ ระหว่างความคาดหวงักบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง โดยผลของการ
เปรียบเทียบเกิดข้ึนได ้3 รูปแบบ ไดแ้ก่  
แบบท่ี 1 ผิดความคาดหวงั (negative disconfirmation) เกิดข้ึนเม่ือผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงอยู่ในระดบัต ่ากว่าท่ี
ผูบ้ริโภคความคาดหวงัทาใหผู้บ้ริโภครู้สึกไม่พึงพอใจกบัการใชสิ้นคา้และบริการนั้น  
แบบท่ี 2 สมความคาดหวงั (confirmation) เกิดข้ึนเม่ือผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงสอดคลอ้งกับความคาดหวงัท่ี
ผูบ้ริโภคท่ีตั้งใวจ้ะทาใหผู้บ้ริโภครู้สึกพึงพอใจกบัการใชสิ้นคา้และบริการนั้น  
แบบท่ี 3 เกินความคาดหวงั (positive confirmation) เกิดข้ึนเม่ือผลลพัธ์ ท่ีเกิดข้ึนจริงอยู่สูงกว่าระดบัความ
คาดหวงัของผูบ้ริโภคดงันั้นจะทาใหผู้บ้ริโภครู้สึกพึงพอใจมากท่ีสุดกบัการใชสิ้นคา้และบริการนั้น  
แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นพฤติกรรมหลงัการตดัสินใจซ้ือ คือ ความรู้สึกหรือการ
ตอบสนองหลงัจากการซ้ือขาย โดยข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัของผูบ้ริโภคก่อนซ้ือและความรู้สึกหลงัการใชง้าน 
จะท าใหลู้กคา้มีแนวโนม้จะซ้ือซ ้ า และมีการแนะน าต่อใหผู้อ่ื้นใช ้แต่ถา้สินคา้หรือบริการนั้นมีคุณสมบติัไม่
ตรงตามความตอ้งการ ลูกคา้อาจเลิกซ้ือสินคา้นั้นๆในคร้ังต่อไป 
วธีิด าเนินการวจิยั 



 ประชากรในการวิจัยค ร้ัง น้ี  คือ  ผู ้ใช้บริการสั่ ง ซ้ืออาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สามารถระบุจานวนประชากรท่ีแน่นอนได ้ผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยั
ความน่าจะเป็นเรียกวา่ Non-Probability และเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยอาศยัการก าหนดตวัอยา่งโดยใช้
ตารางส าเร็จรูปของ Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ยอมใหเ้กิดค่าความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ดงันั้นกลุ่ม
ตวัอยา่งของการศึกษาคร้ังน้ีมีทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 วิจยัน้ีเป็นวิธีวิจยัเชิงส ารวจท่ีใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิดทั้งหมด จะมีตวัเลือกค าตอบให้ผูต้อบ
แบบสอบถามได)้ โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
ส่วนท่ี 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 6 ขอ้ ประกอบดว้ยค าถามใน
ลกัษณะค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 
ค าตอบ 
ส่วนท่ี 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหาร
อาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน่ของนกัศึกษามหาวืทยาลยัรามค าแหง ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีจ านวนข้อค าถามทั้ งหมด 31 ข้อ 
ประกอบด้วยค าถามในลกัษณะประเมินค่าความส าคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีการให้คะแนนเพ่ือ
ตีความหมาย ดงัน้ี (Rating Scale) โดยมีเกณฑก์ารใชค้ะแนนเพ่ือตีความหมาย ดงัน้ี 5 = ระดบัความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด, 4 = ระดบัความคิดเห็นมาก, 3 = ระดบัความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดบัความคิดเห็นนอ้ย, 1 = ระดบั
ความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
ส่วนท่ี 3. กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ มีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 
18 ขอ้ ประกอบดว้ยค าถามในลกัษณะประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดบั (Rating Scale) โดยมีการให้คะแนน
เพ่ือตีความหมาย ดงัน้ี(Rating Scale) โดยมีเกณฑก์ารใชค้ะแนนเพ่ือตีความหมาย ดงัน้ี 5 = ระดบัความคิดเห็น
มากท่ีสุด, 4 = ระดบัความคิดเห็นมาก, 3 = ระดบัความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดบัความคิดเห็นน้อย, 1 = 
ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
ช่วงเกณฑค์ะแนนเฉล่ียการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดบั เพ่ือใชใ้นการตีความหมายดงัต่อไปน้ี ค่าเฉล่ีย 1.00-
1.80 = มีระดบัความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด, 1.81-2.60 = มีระดบัความคิดเห็นในระดบันอ้ย, 2.61-3.40 = มี
ระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง, 3.41-4.20 = มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก, 4.21-5.00 = มีระดบั
ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 



  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิง
กลุ่ม ไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้นประชากรท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส และ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรท่ีมี
ระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ดา้นส่วนประสมทางการตลาด และ กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสัง่ซ้ืออาหารออนไลนท์างแอปพลิเคชัน่ในกรุงเทพมหานคร 
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ทาง
แอปพลิเคชั่นผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามขอ้มูล เพศ 
สถานภาพการสมรส จะใชส้ถิติ t-test ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ทาง
แอปพลิเคชั่นผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามขอ้มูล อายุ 
อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทาง
เดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธีของ 
LSD 

2.3 เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจในการ
เลือกใช้บริการสั่ง ซ้ืออาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่นผ่านทรศัพท์เคล่ือนท่ีของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหงจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis-MRA) 

 
ผลการวจิยั 

1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน่ผา่น
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยรวม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน่ใน
กรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ, ดา้นพฤติกรรมหลงัใช้
บริการ, ดา้นการรับรู้ปัญหา, ดา้นการประเมินทางเลือก และ ดา้นการคน้หาขอ้มูล 



2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน่ผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามปัจจยัประชากร สามารถสรุปผลการวิจยัได ้
นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้ผลในการตดัสินใจ
สัง่ซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชัน่ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีนั้นไม่ต่างกนั 

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ความรู้ในทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดจากตวัแปรอิสระทั้งส้ิน 
7 ตวั พบว่ามีตวัแปรอิสระ 4 ตวั ท่ีมีอิทธิพลในการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นพนกังาน ไม่มีอิทธิพลในการสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชัน่ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัศึกษา มหาวิทยาลยั
รามค าแหง ได้แก่ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการน าเสนอและลกัษณะภายนอกทาง
กายภาพ 

 
อภิปรายผล 
 
1. ผลการศึกษากระบวนการตดัสินใจใช้บริการส่ังซ้ืออาหารออนไลน์ทางแอปพลเิคช่ันผ่านทรศัพท์เคล่ือนที่
ของนักศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหงโดยรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็นระดบัมาก 
 1.1 ดา้นการรับรู้ปัญหา ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัมาก ผูวิ้จยัมี
ความคิดเห็นว่า การรับรู้ถึงปัญหานั้นเกิดการท่ีผูบ้ริภาคต้องการส่ิงท่ีมาตอบสนองความต้องการความ
สะดวกสบาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด อรชร มณีสงฆ ์(ม.ป.ป. อา้งถึงใน อาภสัรา โสวะภาพ, 2560) การรับรู้
ปัญหา หมายถึง จุดเร่ิมตน้ของกระบวนการซ้ือ คือ การท่ีผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาหรือถูกกระตุน้ให้เกิด
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค อาจเป็นส่ิงกระตุน้ภายในร่างกายหรือนกัการตลาดอาจสร้างส่ิงกระตุน้ทางการ
ตลาด เพ่ือกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการข้ึนได ้
 1.2 ดา้นการคน้หาขอ้มูล ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง อยู่ในระดบัความคิดเห็นระดบัมาก 
ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นวา่ เป็นขั้นตอนหลงัจากการรับรู้ปัญหา เม่ือผูบ้ริโภคเกิดปัญหากเ็ร่ิมท่ีจะมีการหาขอ้มูลเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของตน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Soloman (2009) กล่าวถึงระดบัการตดัสินใจซ้ือ
มีผลต่อปริมาณการคน้หาขอ้มูลของผูบ้ริโภคโดยการตดัสินใจท่ีตอ้งอาศยักระบวนการคิด และแกปั้ญหาท่ี
รอบคอบมากเท่าไหร่ การคน้หาขอ้มูลจะมีความถ่ีและปริมาณท่ีมากข้ึนตามไปดว้ย 
 1.3 ดา้นการประเมินทางเลือก ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัความคิดเห็นระดบัมาก
ท่ีสุด ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า การประเมินทางเลือกคือการท่ีน าเอาขอ้มูลท่ีคน้หามาวิเคราะว่าตวัเลือกไหน
เหมาะส าหรับความตอ้งการของแต่ละท่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นิธินนัท ์อุชชิน และคณะ (2554 อา้ง
ถึงใน สุจินดา เยาวกุลพฒันา, 2560) ในการประเมินผลิตภณัฑท่ี์อยู่ในกลุ่มทางเลือกพิจารณาผูบ้ริโภคจะตั้ง



เกณฑท่ี์ใชใ้นการเปรียบเทียบผลิตภณัฑ ์โดยเกณฑเ์หล่าน้ีจะประกอบดว้ยลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการหรือไม่
ตอ้งการ ผูบ้ริโภคจะล าดบัความส าคญัต่อเกณฑแ์ต่ละขอ้ โดยท่ีลกัษณะบางอย่างอาจมีความส าคญัมากกว่า
ลกัษณะอ่ืน ๆ ผูบ้ริโภคอาจใช้เกณฑ์ดงักล่าวในการจดัล าดบัตราสินคา้ต่าง ๆ ในกลุ่มทางเลือกท่ีพิจารณา 
อย่างไรก็ตามในบางคร้ังการใชเ้กณฑด์งักล่าวก็อาจท าใหผู้บ้ริโภคไม่สามารถตดัสินใจเลือกอีกตรายี่ห้อท่ีจะ
ซ้ือได ้ถา้เกิดเหตุการณ์ข้ึนผูบ้ริโภคก็ตอ้งแสวงหาขอ้มูลเพ่ิมเติม ถา้การประเมินทางเลือกน าไปสู่การไดต้รา
ยี่หอ้ท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจท่ีจะซ้ือ ผูบ้ริโภคกจ็ะเขา้สู่ขั้นตอนถดัไป 
 1.4 ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัมาก 
ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า เม่ือมีการหาขอ้มูลและน ามาวิเคราะห์เสร็จส้ินแลว้ ขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดคือการเลือก
ตวัเลือกท่ีใกลเ้คียงต่อการตอบสนองความตอ้งการมากท่ีสุด จากขอ้มูลท่ีใดค้น้หามา ดงันั้นขอ้มูลก็ตอ้งมีความ
ถูกตอ้งดว้ยเพ่ือให้การเลือกนั้นใกลเ้คียงต่อความตอ้งการมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นิธินนัท์ อุ
ชชิน และคณะ (2554 อา้งถึงใน สุจินดา เยาวกลุพฒันา, 2560) ในขั้นตอนน้ีผูบ้ริโภคจะเลือกผลิตภณัฑห์รือตรา
ยี่หอ้ท่ีจะซ้ือ การเลือกข้ึนอยูก่บัผลการพิจารณาท่ีไดใ้นขั้นตอนการประเมินและปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย การท่ี
ผลิตภณัฑท่ี์จะจ าหน่ายอาจมีอิทธิพลต่อตรายี่หอ้ นอกจากน้ีผูบ้ริโภคจะมีการเลือกจากผูข้ายดว้ยการตดัสินใจ
เลือกผูข้ายอาจมีผลต่อการเลือกผลิตภณัฑใ์นขั้นสุดทา้ย นอกจากน้ียงัมีการก าหนดถึงเง่ือนไขขาย ราคา การ
จดัส่ง สัญญา การซ่อมแซม การติดตั้ง และการใหสิ้นเช่ือ และทา้ยท่ีสุดจะมีการซ้ือเกิดข้ึนจริงในขั้นน้ี เวน้แต่
ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคยกเลิกกระบวนการตดัสินใจซ้ือก่อนท่ีจะถึงจุดน้ี  
1.5 ดา้นพฤติกรรมหลงัใชบ้ริการ ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง อยู่ในระดบัความคิดเห็นระดบัมาก 
ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า พฤติกรรมหลงัการซ้ือนั้นเกิดจากการท่ีผูบ้ริโภควิเคราะห์ว่าส่ิงท่ีตนตดัสินใจเลือกมา
นั้นตอบสนองความตอ้งการไดม้ากเพียงใด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชมพูนุท หม่ืนอินทร์ (2558) กล่าววา่ 
พฤติกรรมหลงัการซ้ือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงักบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง โดยผูบ้ริโภคจะ
ตดัสินว่าคุณภาพของสินคา้และบริการนั้นมีความสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภคหรือไม่ เน่ืองจาก
องค์ประกอบท่ีทาให้ผูบ้ริโภครู้สึกพอใจ หรือไม่พอใจต่อการบริโภคสินค้าหรือบริการมาจากผลของ
ประสิทธิภาพการทางานของสินคา้และบริการกบัความคาดหวงั (Expectation) ของผูบ้ริโภค โดยความคาดหวงั
ในเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคก าหนดไวก่้อนจะซ้ือสินคา้และบริการต่างๆโดยผูบ้ริโภคจะคาดหวงัว่าสินคา้และบริการ
ท่ีใชค้วรจะให้ผลลพัธ์อย่างไรกบัผูบ้ริโภค โดยความคาดหวงัอาจจะเกิดจากประสบการณ์เดิม ขอ้มูลจากส่ือ
โฆษณาหรือจากการบอกเล่าของผูอ่ื้น ดงันั้นความพึงพอใจหรือไม่พอใจเกิดจากการเปรียบเทียบ ระหวา่งความ
คาดหวงักบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 
2. ผลการวจิยักระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการส่ังซ้ืออาหารออนไลน์ทางแอปพลเิคช่ันผ่าน
โทรศัพท์เคล่ือนที่ของนักศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหงจ าแนกตามปัจจยัประชากร 



 2.1 ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ือ
อาหารออนไลนท์างแอปพลิเคชัน่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความคิดเห็นวา่ การท่ีประชากรท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนันั้น ท า
ใหก้ระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสัง่ซ้ืออาหารออนไลน์ต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นดา้นการรับรู้ถึงปัญหา การ
คน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก และการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นิศา แตม้ส าเภาเลิศ (2561) พบว่า 
กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารกลางวนัแบบเดลิเวอร่ีผา่นส่ือออนไลน์ ไม่มีความแตกต่างกนัใน
เร่ืองของเพศ 
 2.2 ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ือ
อาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่นต่างกัน ซ่ึงผูวิ้จัยมีความคิดเห็นว่า ช่วงอายุท่ีแตกต่างกันนั้นมีผลท าให้
กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ไม่เหมือนกนั อาจเป็นเพราะว่า ช่วงอายุมากข้ึน
ตอ้งการคุณภาพอาหารท่ีสดใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สิริชยั ดีเลิศ และ สุภาวดี รัตนพงศ ์(2561) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผูบ้ริโภคตลาดเฉพาะกลุ่ม 
พบวา่ ดา้นกระบวนการก่อนตดัสินใจซ้ือ โดยปัจจยัประชากรท่ีมีผลคือ ปัจจยัดา้นสถานภาพ อาย ุรายได ้
 2.3 ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สั่งซ้ืออาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกนันั้นมีผลท า
ใหก้ระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ต่างกนั อาจเป็นเพราะว่า สถานภาพคนโสด ไม่
อยากออกไปกินอาหารนอกบา้น ค านึงถึงความสะดวกสบายมากกว่าสถานภาพคนแต่งงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
และ สิริชยั ดีเลิศ และสุภาวดี รัตนพงศ ์(2561) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน
ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของกลุ่มผูบ้ริโภคตลาดเฉพาะกลุ่ม พบว่า ดา้นกระบวนการซ้ือจริง โดยปัจจยัท่ีมี
ผลคือ ปัจจยัดา้นสถานภาพ อาย ุอาชีพ และรายได ้ 
 2.4 ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน่ต่างกนั ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่นั้นมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกนัในหลายระดบั ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแตกต่างกนัออกไป การคน้หา
ขอ้มูล หรือแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ซ่ึงจะท าใหมี้น ้าหนกัของขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั นิศา แตม้
ส าเภาเลิศ (2561) ไดศึ้กษา กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการสัง่ซ้ืออาหารกลางวนัแบบเดลิเวอร่ีผา่นส่ือออนไลน์ 
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ และระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการสั่ง
อาหารกลางวนัไม่ต่างกนั 
 2.5 ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ือ
อาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน่ต่างกนั ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า แต่ละอาชีพมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ท า
ให้กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์แตกต่างกัน อาชีพนิสิต/นักศึกษา อาจจะ
ตอ้งการความรวดเร็วในการรับบริการ อาชีพพนกังานบริษทั อาจจะค านึงถึงคุณภาพในการรับบริการมากกวา่ 



เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สิริชยั ดีเลิศ และ สุภาวดี รัตนพงศ์ (2561) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผูบ้ริโภคตลาดเฉพาะกลุ่ม ดา้นกระบวนการซ้ือ
จริง โดยปัจจยัท่ีมีผลคือ ปัจจยัดา้นสถานภาพ อาย ุอาชีพ และรายได ้
 2.6 ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีช่วงรายไดต่้างกนั ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สั่งซ้ืออาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน่ต่างกนั ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ระดบั
ของรายไดน้ั้นมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ เน่ืองจากสถานภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลหรือครอบครัว
นั้น มีความแตกต่างกนัท าให้การตดัสินใจใชบ้ริการ จะตอ้งค านึงถึงความคุม้ค่า ความเหมาะสมมากท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั สิริชยั ดีเลิศ และ สุภาวดี รัตนพงศ์ (2561) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของกลุ่มผูบ้ริโภคตลาดเฉพาะกลุ่ม ดา้นกระบวนการซ้ือจริง โดยปัจจยั
ท่ีมีผลคือ ปัจจยัดา้นสถานภาพ อายุ อาชีพ และรายได ้
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการส่ังซ้ืออาหาร
ออนไลน์ทางแอปพลเิคช่ันผ่านโทรศัพท์สเคล่ือนที่ของนักศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 3.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สั่งซ้ืออาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน่ผ่านโทรศพัทส์เคล่ือนท่ีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงผูวิ้จยัมี
ความคิดเห็นว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเร่ืองความ
หลากหลายของรายการอาหารในแอปพลิเคชัน่ รวมไปถึงความพร้อมในการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน่ 

3.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสัง่ซ้ือ
อาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน่ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ประชากรใน
กรุงเทพมหานคร พิจารณาว่าปัจจยัดา้นราคา ในเรืองการแสดงราคาท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย เป็นพ้ืนฐานของการ
แสดงผลในแอปพลิเคชัน่  

3.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน่ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า 
ประชากร พิจารณาว่าปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ืองของ แอปพลิเคชัน่มีการระบุพ้ืนท่ีในการส่ง
ชดัเจน การสั่งอาหารทางแอปพลิเคชัน่ สะดวกสบายต่อการใชง้าน และมีรูปแบบการช าระเงินทีหลากหลาย 
เป็นพ้ืนฐานของการแสดงผลในแอปพลิเคชัน่  

3.4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน่ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า 
ประชากรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเรืองของการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดสม่า
เสมอ เช่น การใหส่้วนลด, การแลกของรางวลัเม่ือซ้ือถึงยอดท่ีก าหนด, การแจกหรือการแถมของรางวลัเม่ือท า



ตามขอ้ก าหนด รวมถึงการจดักิจกรรมส าหรับผูใ้ชบ้ริการเป็นประจ าอย่างต่อเนือง เช่น สะสมแตม้แลกรับ
ส่วนลดค่าขนส่งฟรี เป็นตน้ เป็นสิงกระตุน้ท าใหเ้กิดความตอ้งการในการ 

 3.5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล ผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ือ
อาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่นของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ประชากร
พิจารณาว่า ปัจจยัดา้นบุคคลเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการบริการส่งอาหารให้แก่ลูกคา้ทั้งในดา้นความพ่ึงพอใจใน
บริการ และดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงถา้บุคคลใหบ้ริการท่ีดีกจ็ะมีผลท่ีดีต่อแบรนด ์ 

3.6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ มีไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสัง่ซ้ืออาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน่ ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นวา่ ประชากรไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัปัจจยั
ดา้นกระบวนการมากนกั  

3.7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการน าเสนอและลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่นของนักศึกษามหาวิทยาลยั
รามค าแหง ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครพิจารณาว่า ปัจจยัดา้นการน าเสนอและ
ลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน่ อาจ
เป็นเพราะวา่ ทุกแอปพลิเคชัน่ มีตวัตนท่ีสามารถตรวจสอบได ้มีระบบการช าระเงินทีปลอดภยัผา่นผูใ้หบ้ริการ
ทางการเงิน และสามารถติดตามการส่งอาหารไดเ้หมือนๆกนั  
 
ข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัประชากร 
 จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัดา้นประชากร โดยแบ่งเป็น ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพ 
ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายได ้ท าให้กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ทาง
แอปพลิเคชัน่ต่างกนั ผูใ้ห้บริการจึงควรให้ความส าคญัในการน าเสนอ ให้ขอ้มูลข่าวสาร การส่ือสารแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั เช่น การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ควรมุ่งเนน้ท่ีพนกังานบริษทัเอกชน เน่ืองจากเป็น
อาชีพท่ีมีความเร่งรีบ และมีความจ ากดัในเร่ืองของเวลา รวมถึงมีความสามารถในการใชจ่้าย และมีความคุน้เคย
ในการใชง้านแอปพลิเคชัน่บนมือถือ 
 ส่วนปัจจัยประชากร ด้านเพศ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ทาง
แอปพลิเคชัน่ไม่ต่างกนั ผูใ้ห้บริการอาจจะไม่ตอ้งเนน้ประเด็นดา้นเพศ สามารถตั้งกลุ่มเป้าหมายไดท้ั้งหมด 
เน่ืองจากเพราะความตอ้งการความสะดวกสบายในการใชบ้ริการเหมือนกนัทั้งเพศหญิงและชาย 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์
ทางแอปพลิเคชัน่ผ่านทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์



ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหาร
ออนไลนท์างแอปพลิเคชัน่ผา่นทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงโดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1.  ด้านผลิตภัณฑ์ จากการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์นั้ นมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่นผ่านทรศัพท์เคล่ือนท่ีของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงดงันั้น จึงควรให้ความส าคญักบัรายการอาหารท่ีอยู่บนแอปพลิเคชั่นให้มี
ความหลากหลาย และแตกต่างกัน เป็นทางเลือกให้กับผูใ้ช้บริการ รวมถึงการสร้างช่ือเสียงให้กับตัว
แอปพลิเคชัน่ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ 
 2. ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากการวิจยัพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด
นั้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน่ผ่านทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงดงันั้น จึงควรให้ความส าคญักบัการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอย่าง
สม ่าเสมอ เช่น การให้ส่วนลด, การแลกของรางวลัเม่ือซ้ือถึงยอดท่ีก าหนด, การแจกหรือการแถมของรางวลั
ตามเทศกาลต่างๆ เป็นตน้ รวมถึง การจดักิจกรรมส าหรับผูใ้ชบ้ริการเป็นประจ า เพ่ือรักษาฐานลูกคา้ใหอ้ยู่กบั
แอปพลิเคชัน่ และเกิดการซ้ือซ ้า  
 3. ด้านกระบวนการ จากการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่นผ่านทรศัพท์เคล่ือนท่ีของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงดงันั้น จึงควรใหค้วามส าคญักบัการออกแบบแอปพลิเคชัน่ใหส้วยงาม ดึงดูด
ใจ มีการประมวลผลท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า สามารถใชง้านไดง่้าย รวมถึงสร้างความสะดวกสบายให้กบั
ผูใ้ชบ้ริการมากยิ่งข้ึน 
 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 
 
1.ควรมีการเพ่ิมตวัแปรทางดา้นอ่ืนเขา้ไปในการวิจยั เพ่ือต่อยอดการวิจยัน้ีใหค้รอบคลุม โดยควรหลีกเล้ียง
ปัจจยัท่ีมีอาจมีผลก่ียวพนักนัส่ิงท่ีท่านจะน ามาเปรียบเทียบ อยา่งไรกต็าม ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด และ ปัจจยัทางดา้นกระบวนการตดัสินใจนั้นไม่ใช่เป็นปัจจยัท่ีมีผลอยา่งแน่แทใ้นการเลือกสัง่อาหาร
ผา่นแอปพลิเคชัน่ แต่ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งเสริมการตดัสินใจในการใชแ้อปพลิเคชัน่ในการสัง่อาหาร เช่น ความ
ซ้ือสตัยต่์อสินคา้ (Brand Royalty) หรือการส่ือสารทางดา้นการตลาด หากน าปัจจยัเหล่าน้ีมาวิเคราะห์กมี็ผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชแ้อปพลิเคชัน่เช่นกนั  
2. การใชป้ระชากรเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงนั้น อาจจะท าใหง้านวิจยัน้ีไม่ครอบคลุมแนวความคิด
ของประชากรจ านวนมาก เพราะการท่ีใชป้ระชากรในสงัคมเดียวกนันั้นทางใหเ้ราไดรั้บขอ้มูลจากกลุ่มคนท่ีมี



วฒันธรรมและความเช่ือเพียงแค่ในมหาวิทยาลยัเท่านั้น ดงันั้น การท าวิจยัคร้ังถดัไปควรใชก้ลุ่มประชากรท่ี
จ านวนมาก และ ครอบคลุมมากกวา่น้ี 
3. ควรใชวิ้ธีในการเกบ็ขอ้มูลแบบท่ีแตกต่างจากการวิจยัในคร้ังน้ี เพ่ือท าใหข้อ้มูลมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
และช่วยในการพิจารณาวา่ขอ้มูลท่ีไดม้านั้นมีความถูกตอ้งมากเพียงใด 
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