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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง อิทธิพลทัศนคติ ความไว้วางใจและการยอมรับเทคโนโลยีต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหาร
ช่องทางออนไลน์: กรณีศึกษาผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อท าการศึกษาปัจจัยด้าน
ทัศนคติ ความไว้วางใจและการยอมรับเทคโนโลยีต่อการตัดสินใจซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาระดับ
อิทธิพลของปัจจัยด้านทัศนคติ ความไว้วางใจและการยอมรับเทคโนโลยีต่อการตัดสินใจซื้ออาหารช่องทาง
ออนไลน์ ค านวณกลุ่มตัวอย่างประชากรโดยใช้หลักการค านวณของ Taro Yamane ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดส าหรับงานวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง  

จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัย ด้านทัศนคติ ความไว้วางใจ และการยอมรับเทคโนโลยี สามารถพยากร
การตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยตัวแปรที่มีอ านาจพยากรณ์ที่ดีที่สุด 
คือ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ด้านคุณภาพของอาหารที่ได้รับ 
ปัจจัยทัศนคติ ด้านความประหยัด มี และปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ตัวแปรทั้ง 
4 มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ค าส าคัญ: ทัศนคติ, ความไว้วางใจ, สั่งซื้ออาหารออนไลน์ 
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ABSTRACT 
The research of influence of attitude, trust, and technology acceptance to decision 

purchasing online food: A case study of consumer in Bangkok. The objective of this study firstly 
to study the effect of attitude, trust and technology acceptance factors to decision ordering 
online food, and another one is to study the level of influence of attitude, trust, and technology 
acceptance on decision purchasing online food. The population sample groups were calculated 
using Taro Yamane’s calculations. The total sample size was 400 samples for this research.  

The result found that factors attitude, trust, and technology acceptance can predict the 
decision to purchase online food significantly.  The best factor that has the power of prediction 
is the technology acceptance factor perceived of usefulness part.  The trust factor quality of 
food part.  Factors affecting attitude economy and a factor of attitude, privacy and security, 
respectively. Therefore, the four variables influence consumer’s decision to order food online 
in Bangkok. 
Keywords: Attitude, trust, purchasing online food 
บทน า  
 การให้บริการอาหารส าเร็จรูปออนไลน์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้มีการปรับตัวจากการเข้ามาของเทคโนโลยี
การในสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายช่องทางทางธุรกิจ ปรับตัวจากธุรกิจร้านอาหารทีมีเพียงแค่หน้าร้าน
เพียงอย่างเดียว ปรับเป็นรูปแบบสั่งออนไลน์มากข้ึน หรือสามารถเรียกได้ว่าเป็น จากออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ O2O 
ซึ่งช่องทางออนไลน์ช่วยแก้ปัญหาทางด้านเวลา (อิสราวลี เนียมศรี, 2561) ซึ่งสามารถที่จะตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม เทคโนโลยีนั้นมีความส าคัญกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งในการ
ด าเนินชีวิตอยู่ในทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อส าหรับการสื่อสารและใช้
ประโยชน์ต่างๆมากมาย  

การใช้บริการสั่งอาหารนั้นมีปัจจัยต่างๆหลากหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยส่วนผสมทางด้านการตลาด 
เทคโนโลยี ทีมีผลต่อผู้บริโภคให้มีการใช้บริการสั่งอาหารส าเร็จรูปออนไลน์ (วริษฐา เขียนเอ่ียม, สุรัสวดี ราชกุล
ชัย, 2562) ซึ่งจากการที่กล่าวมานั้นเทคโนโลยนับเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความส าคัญในการตัดสินใจสั่งอาหาร
ส าเร็จรูปออนไลน์ของผู้บริโภค แต่ทั่งนี้ปัจจัยที่เก่ียวของกับทัศนคติและ ความพึงพอใจ การยอมรับเทคโนโลยีใน
ที่มีในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการสั่งซื้ออาหารส าเร็จรูปออนไลน์นั้นในประเทศไทยยังคงมีการศึกษาอยู่ไม่มากนัก  จึง
เป็นเหตุให้ผู้วิจัยนั้นมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยดังกล่าวต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อท าการศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติ ความไว้วางใจและการยอมรับเทคโนโลยีต่อการตัดสินใจสั่งซื้อ
อาหารช่องทางออนไลน์ 
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2.เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปัจจัยด้านทัศนคติ ความไว้วางใจและการยอมรับเทคโนโลยีต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ 
สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยด้านทัศนคติ ความไว้วางใจและการยอมรับเทคโนโลยีอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตของประชากร คือ กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ จ านวน 400 คน  
2. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย เร่ิมด าเนินการวิจัยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์  

2564 
3. ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรอิสระประกอบด้วย ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ และ 

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงระดับอิทธิพลของทัศนคติ ความไว้วางใจ และการยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภคที่มีผล
ต่อการตัดสินใจสั่งซื้อาหารช่องทางออนไลน์  

2. สามารถน าข้อมูลของระดับอิทธิพลของทัศนคติ ความไว้วางใจ และการยอมรับเทคโนโลยีต่อการ
ตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ที่ได้ไปใช้ในการปรับตัวของการให้บริการจ าหน่ายอาหารผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
 ณัฐรุจา พงศ์สุพัฒน์ (2561) ได้สรุปว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกและความคิดที่มีต่อสิ่งสิ่งหนึ่ง โดย
ผ่านสิ่งเร้า เช่น สินค้าหรือบริการ ร้านค้า พนักงาน โฆษณา เป็นต้นโดยเป็นผลมาจากประสบการณ์ บุคคลรอบ
ข้าง หรือการเปิดรับข่าวสาร ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งส่งผลต่อการ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่ต่างกัน 
 อรกานต์ สุคนธวิโรจน์ (2560) ได้กล่าวไว้ว่า ทัศนคติ หมายถึง ความคิด ความรู้สึก หรือ ความเชื่อ และ
แนวโน้มที่จะแสดงออกมาซึ่งพฤติกรรมของบุคคลนั้น เป็นปฏิกิริยาการตอบโต้ โดยการประมาณค่าว่าชอบหรือไม่
ชอบ และยังเป็นตัวตัดสินการกระท าหรือพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ที่จะส่งผลกระทบในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อ
บุคคลอ่ืน ๆ สิ่งของและสถานการณ์ต่าง ๆ ในสภาวะ แวดล้อมของบุคคลนั้น ๆ โดยที่ทัศนคตินี้ สามารถเรียนรู้
หรือจัดการได้โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา และทัศนคตินั้นสามารถที่จะรู้หรือถูกตีความได้จากสิ่งที่คนพูดออกมา
อย่างไม่เป็นทางการ หรือเป็น ทางการ หรือจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้น 
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 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจ 
 พิมพงา วีระโยธิน (2560) ได้สรุปว่า ความไว้วางใจ เป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางการติดต่อสื่อสาร
ในการให้บริการกับผู้บริโภค ซึ่งความรู้สึกที่สามารถเกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่เกิดโดยการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าที่เกิดความไว้วางใจท าให้เกิดความเชื่อถือ (Reliability) 
และความซื่อสัตย์จริงใจ (Integrity) โดยจะท าให้เกิดความรู้สึกที่มั่นใจหรือเชื่อมั่นต่อองค์ประกอบต่างๆ ของ
สินค้าหรือบริการรวมไปถึงผู้ให้บริการ 
 พิศุทธิ์ อุปถัมภ์ (2556) ได้สรุปว่า ความไว้วางใจ หมายถึง การเต็มใจยินยอมหรือเชื่อมั่นของผู้ที่ไว้วางใจ
ต่อผู้ที่ได้รับ ความไว้วางใจ ในลักษณะความสัมพันธ์ที่จะด าเนินต่อไปในการที่จะให้ผู้ที่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ 
ได้กระท าทุกวิถีทางในการปกป้องผลประโยชน์และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ที่ไว้วางใจซึ่งไม่สามารถท าเองได้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
 อิสราวลี เนียมศร ี(2561) การยอมรับเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ท าให้พฤติกรรมของบุคคล
เปลี่ยนแปลงไป มีการน าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น 
 ภัทราวดี วงศ์สุเมธ (2556) ได้กล่าวถึงแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี  (The Technology 
Acceptance Model-TAM) ไว้ว่า เป็นทฤษฎีที่คิดค้นโดย Davis, Bagozzi & Warshaw (1989) ซึ่งพัฒนามา
จากแนวคิดของ TRA โดย TAM จะเน้นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการยอมรับหรือการตัดสินใจที่
จะใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี 
(Behavioral Intention) มีทั้งสิ้น 4 ปัจจัย ได้แก่  

1) ตัวแปรภายนอก (External Variables)  
2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use–PEOU)  
3) การรับรู้ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ (Perceived Usefulness–PU)  
4) ทัศนคติ (Attitude)  
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงศ์ (2540) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางปฏิบัติ 

ทางใดทางหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ โดยใช้หลักเกณฑ์บางประการพิจารณา
และตัดสินใจ 
 Schiffman & Kanuk (อ้างในศิรินทร์  ซึ้ งสุนทร , 2542 , หน้า 38) กระบวนการตัดสินใจซื้อมี  
องค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Input) 2) กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของบริโภค (Process) 3) กระบวนการตัดสินใจ (The Act of Making Decision) 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. ตัวแปรอิสระ  
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- ปัจจัยด้านทัศนคติ ประกอบด้วย คุณภาพของการบริการออนไลน์ ความสะดวกสบาย และ
ความประหยัด  

- ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ประกอบด้วย คุณภาพของอาหารที่ได้รับ ความเป็นส่วนตัวและความ
ปลอดภัย และระบบที่ให้บริการของบริการออนไลน์  

- ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงความสะดวกในการใช้งาน และการ
รับรู้ประโยชน์  

2. ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ ประกอบไปด้วย การตั้งใจซื้อ การซื้อซ้ า 
การแนะน าบอกต่อ และการยอมจ่ายมากข้ึน  

วิธีการด าเนินงานวิจัย  
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง  (Cross Sectional Studies) โดยใช้ เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) ดดยขอความอนุเคราะห์ ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานศึกษางานวิจัย จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ต้องของภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม จากการพิจารณาของผุ้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพบว่า
ค่า IOC สูงสุดเท่ากับ 1 ต่ าสุดเท่ากับ 0.66 ซึ่งค่า IOC ของข้อค าถามทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่าข้อค าถาม
ทุกข้อครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการวัดและน าไปทดลองใช้ (try-out) กับบุคลากรกรมการค้าภายในจ านวน 30 คน 
และหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.985 แสดงว่าข้อค าถามมีระดับความ
เชื่อมั่นสูงและสามารถน าไปเก็บข้อมูลได้  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้  

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
1.1) ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัย 

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 
ด้านสถานภาพ  

1.2) ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์
ตัวแปร 

ปัจจัยด้านความทัศนคติ ด้านความไว้วางใจ ด้านการยอมรับเทคโนโลยี และการตัดสินใจซื้อสินค้าอาหาร
ส าเร็จรูปออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 

2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
2.1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความทัศนคติ ด้านความไว้วางใจ ด้านการยอมรับเทคโนโลยี ที่มีต่อการ

ตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ในกรุงเทพมหานครฯ วิเคราะห์โดยใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
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Regression) ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ผู้วิจัยท าการ
วิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงโครงสร้างด้วยวิธี  Principal Component Analysis   ในการหาจ านวนของ
องค์ประกอบ (Factor) ที่เกิดจากข้อค าถามต่างๆ และก าหนดค่าในโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อค านวณหาค่าน้ าหนัก
ของข้อค าถามแต่ละองค์ประกอบ 1) ด้านคุณภาพของการบริการออนไลน์วิคราะห์โดยใช้เทคนิค Factor 
analysis ได้ 1 องค์ประกอบ 2) ด้านความสะดวกสบาย วิคราะห์โดยใช้เทคนิค Factor analysis ได้ 1 
องค์ประกอบ 3) ด้านความประหยัดวิคราะห์โดยใช้เทคนิค Factor analysis ได้ 1 องค์ประกอบ 4) ด้านคุณภาพ
อาหารที่ได้รับ วิคราะห์โดยใช้เทคนิค Factor analysis ได้ 1 องค์ประกอบ 5) ด้านความเป็นส่วนตัวและความ
ปลอดภัยใช้เทคนิค Factor analysis ได้ 1 องค์ประกอบ 6) ด้านระบบที่ให้บริการของบริการสั่งอาหารช่องทาง
ออนไลน์ ใช้เทคนิค Factor analysis ได้ 1 องค์ประกอบ 7) การรับรู้ถึงความสะดวกในการใช้งาน ใช้เทคนิค 
Factor analysis ได้ 1 องค์ประกอบ 8) การรับรู้ประโยชน์ใช้เทคนิค Factor analysis ได้ 1 องค์ประกอบ 9) 
การตัดสินใจซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ใช้เทคนิค Factor analysis ได้ 1 องค์ประกอบ 
สรุปผลการวิจัย  
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย  เรื่องอิทธิพลทัศนคติ ความไว้วางใจและการยอมรับ
เทคโนโลยีต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ กรณีศึกษาผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา รองลงมาคืออาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชนกลุ่มตัวอย่างมีรายได้กระจายใกล้เคียงกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยภาพรวม มีระดับคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยน 4.069 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.528  

จากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณพบว่า ตัวแปร ด้านทัศนคติ ความไว้วางใจ และการยอมรับ
เทคโนโลยี สามารถพยากรการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (P < 0.05) 
ประกอบไปด้วย ด้านความประหยัด คุณภาพของอาหารที่ได้รับ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย และการรับ
รูประโยชน์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1: ปัจจัยด้านทัศนคติ ความไว้วางใจและการยอมรับเทคโนโลยี
อย่างน้อยหนึ่งปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร ซึ่งตัว
แปรทั้งสามสามารถอธิบายการผันแปรการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ได้ร้อยละ 60 (R2 = 0.60) 
อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
สรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลนข์องผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 
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1.1. ด้านทัศนคติ  ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร อยู่ ในระดับมาก โดยผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ค านึงถึงความสะดวกสบายในการสั่งอาหารช่องทางออนไลน์  โดยที่ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อ
อาหารได้สะดวก และมีขั้นตอนในการสั่งที่ไม่ยุ่งยาก สามารถที่จะสั่งได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อต้องการทานอาหาร ช่วย
ให้ผู้บริโภคนั้นสามารถจัดการเวลาในการด าเนินชีวิตในแต่ละวันได้ง่ายมากขึ้นในแต่ละวัน และนอกจากนี้ยังรวม
ไปถึงการสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ยังมีความสะดวกในการช าระเงินที่มีช่องทางในการช าระที่หลากหลายโดยไม่
จ าเป็นที่จะต้องใช้เป็นเงินสด สอดคล้องกับวิภาวรรณ มโนปราโมทย์  (2558) ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ ( อินสตาแกรม) ของประชากรใน กรุง เทพมหานคร สิ่ งที่ประชากรใน 
กรุงเทพมหานครมีทัศนคติในเชิงบวกมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก ่1) ความสะดวกสามารถซื้อได้ 24 ชั่วโมง 
2) การซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมเป็นเร่ืองง่าย และ 3) ขั้นตอนการซื้อสินค้ามีความง่าย ไม่ยุ่งยากหลายขั้นตอน  

คุณภาพของการบริการออนไลน์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญในการตัดสินใจสั่งซื้ออาหาร
ส าเร็จรูปออนไลน์ เนื่องด้วยบริการที่มีคุณภาพเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเมื่อมีทัศนคติที่ดี
กับการบริการที่มีคุณภาพย่อมสามารถช่วยให้ผู้บริโภคนั้นสามารถตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ได้ง่าย  
ซึ่งคุณภาพบริการที่ช่วยให้สั่งซื้ออาหารได้ง่าย ได้รับอาหารตรงตามที่ต้องการเมื่อสั่งอาหารช่องทางออนไลน์  
ได้รับบริการเป็นอย่างดีที่สุด การสั่งอาหารช่องทางออนไลน์นั้นไม่ต่างจากการสั่งนั่งทานจากที่ร้านโดยตรง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติวัฒน์ จิตรวัตร (2559) ในปัจจุบันร้านค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์มีภาพลักษณ์ที่
คล้ายคลึงกันทั้งในด้านของราคาและฟังก์ชั่นของตัวสินค้า และผู้บริโภคยังเชื่อว่า ร้านค้าออนไลน์มีความพยายาม
ที่จะบริการลูกค้าอย่างดีที่สุดอาทิ การส่งสินค้าที่ถูกต้องและรวดเร็วภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ด้านความประหยัดเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมาก ทั้งนี้การสั่งซื้ออาหารช่องทาง
ออนไลน์นั้นช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดโดยเฉพาะในด้านของเวลาในการจัดเตรียมอาหาร ลดระยะเวลาในแต่ละมื้อ
อาหาร นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นจากทางร้านและผู้ให้บริการออนไลน์เพื่อกระตุ้นยอดขายส่งผลให้สามารถซื้อ
อาหารได้ถูกลง ประหยัดเงินที่จ่ายในแต่ละมื้ออาหาร สอคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) 
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ทั้งในเร่ือง ได้รับส่วนลด หรือสิทธิพิเศษ ท าให้สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูกกว่าร้านอ่ืน การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายสม่ าเสมอ เช่น ให้ส่วนลดตามเทศกาลต่างๆ การคืนก าไรให้ผู้บริโภคที่ใช้บริการเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ลดราคาหรือฟรีค่าจัดส่ง ลดราคาเมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ าตามที่แอพพลิเคชั่นก าหนด รวมถึงความคุ้มค่าเมื่อซื้อ
ผ่านแอพพลิเคชั่นที่เลือกใช้เป็นประจ า 

1.2. ด้านความไว้วางใจ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก โดยด้านระบบที่ให้บริการสั่ง
อาหารออนไลน์นับเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้บริโภคค านึงถึงเพื่อที่จะท าการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์  ซึ่งผู้ให้บริการสั่ง
อาหารออนไลน์ที่ผู้บริโภครู้จักนั้นจะเป็นที่ไว้วางใจและมั่นใจกับผู้บริโภคช่วยให้สามารถตัดสินใจสั่งอาหาร
ช่องทางออนไลน์ และการให้บริการที่มีการอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ สร้างภาพลักษณ์กับผู้ให้บริการดูน่าไว้ใจ 
นอกจากนี้การมีระบบที่เสถียร มีความพร้อมในการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมให้บริการ การส่งผ่านข้อมูลมี
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ความถูกต้อง ไม่สูญหาย เพื่อให้ผู้บริโภคนั้นได้รับอาหารที่สั่งช่องทางออนไลน์อย่างถูกต้องครบถ้วนก็เป็นส่วน
หนึ่งที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญในการตัดสินใจสั่งซื้อาหารช่องทางออนไลน์  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภา
วรรณ มโนปราโมทย์  (2558 ) ความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์(อินสตาแก
รม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครสิ่งที่ประชากรในกรุงเทพมหานครมีความไว้วางใจมาก ที่สุดเป็นสามอันดับ
แรก ได้แก่ ผู้ขายสินค้าผ่านอินสตาแกรมมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ตลอดเวลา สินค้าที่ขายผ่านอินสตาแก
รมมีคุณภาพเป็นไปตามที่ได้ลงประกาศจริง และสินค้าที่ขาย ผ่านอินสตาแกรมมีราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไปซึ่งมี
ความไว้วางใจเท่ากับการที่ผู้ขายสินค้าผ่านอินสตาแกรมมีประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าตรงตามเวลาที่ก าหนด 

ความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมาก  ซึ่งผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับระบบการช าระเงินทีม่ีความปลอดภัย มีการปกป้องข้อมูลของทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการเมื่อสั่ง
อาหารช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการช าระเงิน หรือข้อมูลรั่วไหล
จากการโจรกรรม ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับผู้โภคได้ และการที่สามารถตรวจสอบข้อมูลและตัวตนของ
ผู้ขายได้ จะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจที่มีต่อการสั่งซื้อาหารช่องทางออนไลน์  นอกจากนี้ การช่วยเหลือ
สนับสนุนเมื่อเกิดปัญหาก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่มีความต้องการสั่งซื้ออาหารช่องทาง
ออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัย กิตติวัฒน์ จิตรวัตร (2559) ความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ
เว็บไซต์มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่เพียงพอส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความประทับใจและความสุขทุกคร้ังใน
การใช้บริการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ลาซาด้า  

คุณภาพอาหารเป็นส่วนส าคัญที่ผู้บริโภคค านึงและความส าคัญอยู่ในระดับมาก การได้รับอาหารที่มี
รสชาติ คุณภาพได้ใกล้เคียงกับการสั่งอาหารทานที่ร้าน เป็นอาหารที่ได้รับการปรุงสุกใหม่ มีการจัดรูปลักษณ์ที่
สวยงาม ตรงตามรูปภาพที่ได้แสดงไว้บนทางช่องทางการสั่งซื้ออาหาร มีความส าคัญต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหาร
ช่องทางออนไลน์ การได้รับประทานอาหารที่สั่งที่ตรงกับความต้องการ หรือตามที่ได้แสดงข้อมูลไว้บนช่องทาง
ช่วยสร้างความไว้ใจให้กับผู้บริโภคที่มีต่อการสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์  และรู้สึกไม่แตกต่างจากการทาน
อาหารที่ร้าน ซึ่งสอดคล้องกับ ธนรัตน์ ศรีส าอาง (2559) ที่พบว่า ส่วนประสม ทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้
บริการอาหารแบบส่งถึงที่คือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเร่ืองคุณภาพของ อาหาร  

1.3. ด้านการยอมรับเทคโนโลยี ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญในปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยีในระดับมาก โดยการรับรู้ถึงความสะดวกในการใช้งาน ท าให้ผู้บริโภคนั้นทราบว่าการสั่งซื้ออาหาร
ช่องทางออนไลน์นั้นเป็นเรื่องง่าย โดยที่ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทักษะหรือความช านาญในเรื่องของเทคโนโลยีก็
สามารถสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ได้ จึงเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคนั้นมีความสนใจสั่งซื้ออาหาร สอดคล้องกับ
งานวิจัย การรับรู้ประโยชน์ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมาก เมื่อการใช้เทคโนโลยีนั้นสามารถ
สร้างความสะดวกสบาย ท าให้การใช้ชีวิตประจ าวันนั้นมีความรวดเร็ว จัดการชีวิตประจ าวันได้อย่างรวดเร็วรวม
ไปถึงการช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสั่งอาหารเพื่อทานแต่ละมื้อได้ง่ายขึ้น จึงเป็นอีกปัจจัยที่มีความส าคัญในการ
ตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย อรอนงค์ ทองกระจ่าง (2560) การยอมรับ
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เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชั่น Shopee จากการแปลผลเห็นว่าการยอมรับ
เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชั่น Shopee อยู่ในระดับมากที่สุด  

1.4. การตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์โดยภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโถคในเขต
กรุงเทพมหานครนครมีความตั้งใจซื้ออาหารช่องทางออนไลน์  การสั่งอาหารช่องทางออนไลน์นั้นสร้างความ
ประทับใจในระดับมากให้กับผู้บริโภค ให้ความคุ้มค่าเหมาะสมกับราคาที่ผู้บริโภคได้รับ และบริการที่ได้รับนั้น
เป็นไปตามที่คาดหวังเมื่อสั่งอาหารช่องทางออนไลน์ ซึ่งผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีความตั้งใจที่สั่งซื้อ
อาหารทางช่องทางออนไลน์ เมื่อผู้บริโภคเห็นว่ามีโปรโมชั่น น าเสนอประโยชน์ที่ให้ความคุ้มค่ามากขึ้นผู้บริโภค
นั้นก็ยังคงยอมจ่ายมากขึ้นเพื่อให้ได้รับความคุ้มค่ามากขึ้น และผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่จะ
กลับมาใช้บริการสั่งอาหารช่องทางออนไลน์อีกครั้ง การได้รับแจ้งโปรโมชั่นหรือส่วนลดจากผู้ให้บริการเป็นสิ่งที่
ผู้บริโภคให้ความส าคัญมาก ซึ่งหากได้รับความประทับใจจากการตัดสินใจซื้อผิ้บริโภคจะแนะน าการสั่งซื้ออาหาร
ช่องทางออนไลน์ Das (2014) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อเป็นความพยายามในการซื้อสินค้าและบริการของ ผู้บริโภค 
โดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ตราสินค้า ผู้จัดจ าหน่าย และเวลา การซื้อสินค้า และบริการต่างๆ เป็น
ประสบการณ์ที่เพลิดเพลิน เช่น ความพึงพอใจ ความตั้งใจซื้อมีผลโดยตรงต่อ ปริมาณการซื้อสินค้าและบริการ
จากผู้จัดจ่าหน่าย โดยความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคมักเกิดขึ้นภายหลัง จากที่ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงประโยชน์ใช้สอย 
และคุณค่าของสินค้าและบริการ 

2. การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา อิทธิพลทัศนคติ ความไว้วางใจและการยอมรับ
เทคโนโลยีต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

2.1. ปัจจัยทัศนคติ ด้านคุณภาพบริการสั่งอาหารช่องทางออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหาร
ช่องทางออนไลน์ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องด้วยปัจจุบันผู้บริโภคมีความมั่นใจในการให้บริการช่องทางออนไลน์  
และเนื่องด้วยปัจจุบันการบริการช่องทางออนไลน์นับเป็นช่องทางที่ส าคัญส าหรับการเสนอบริการให้กับผู้บริโภค 
การให้บริการจึงเป็นไปอย่างมีมาตรฐานพยายามที่จะบริการลูกค้าอย่างดีที่ สุด ไม่ต่างจากการให้บริการแบบ
ออฟไลน์ และนอกจากนี้ผู้ให้บริการสั่งอาหารออนไลน์ยังเป็นระบบอัตโนมัตโดยไม่ต้องอาศัยบุคคลากรในการ
ให้บริการ สามารถสั่งอาหารได้ง่ายเพียงแค่กดเมนูที่ต้องการโดยไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับทางผู้ให้บริการแต่อย่างใด 
การบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  กิตติวัฒน์ จิตรวัตร (2561) ผู้บริโภคมีความ
คิดเห็นว่าร้านค้าออนไลน์มีการให้บริการอย่างมืออาชีพ อีกทั้งผู้บริโภคอาจมองว่า ในปัจจุบันร้านค้าทั้งออนไลน์
และออฟไลน์มีภาพลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันทั้งในด้านของราคาและฟังก์ชั่นของตัวสินค้า และผู้บริโภคยังเชื่อว่า 
ร้านค้าออนไลน์มีความพยายามที่จะบริการลูกค้าอย่างดีที่สุด อาทิเช่น การส่งสินค้าที่ถูกต้องและรวดเร็ว ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2.2. ปัจจัยทัศนคติ ด้านความสะดวกสบาย ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้
ผู้บริโภคมิได้ค านึงถึงความสะดวกสบายเป็นหลักส าหรับการตัดสินใจซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ ความคุ้นเคยกับ
การใช้เทคโนโลยีในการสั่งซื้อสินค้าต่างๆนอกจากอาหาร ระบบการให้บริการจากผู้ให้บริการที่มีหลากหลาย
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สามารถพบได้ทั่วไปในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค อีกทั้งการบริโภคอาหารไม่จ าเป็นที่จะต้องสั่งช่องทางออนไลน์
เพียงอย่างเดียว ยังคงสามารถซื้อจากร้านอาหารทั่วไปได้ตามความต้องการของผู้บริโภคเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความ
สะดวกสบายของเทคโนโลยีที่น าเสนอให้กับผู้บริโภค ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย ธนรัตน์ ศรีส าอางค์ (2558) ตอบ
แบบสอบถามเลือกสั่งอาหาร เดลิเวอรี่มากที่สุดคือ มีความสะดวกรวดเร็วในการสั่ง 

2.3. ปัจจัยทัศนคติ ด้านความประหยัด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ การสั่งอาหาร
ออนไลน์ช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดในด้านของเวลาทั้งระยะเวลาในการเตรียมและปรุงอาหาร หรือการเดินทางไป
ซื้อที่ร้านอาหารที่หน้าร้านด้วยตัวเอง รวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่งอาหารแต่ละมื้อ  จากการจัด
โปรโมชั่นจากทั้งผู้ให้บริการสั่งอาหารออนไลน์และร้านอาหารเอง นอกจากนี้ยังได้อาหารที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
จ านวนเงินที่ได้จ่ายไป สอดคล้องกับงานวิจัย จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสนิคา้
ผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในเรื่องราคาค่าจัดส่งที่
เหมาะสม ความมีชื่อเสียง ของแอพพลิเคชั่นที่เลือกใช้เป็นประจ ารวมถึงคุณภาพของสินค้า ความโดดเด่น และ
ความแตกต่างของสินค้า รวมถึงการจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา  

2.4. ปัจจัยความไว้วางใจ ด้านคุณภาพอาหารที่ได้รับ ส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทาง
ออนไลน์ ผู้บริโภคค านึงถึง รสชาติที่อร่อย วัตถุดิบที่มีคุณภาพไม่ต่างจากการทานที่ร้านได้รับอาหารที่ปรุงสุกสด
ใหม่ส่งตรงถึงผู้บริโภค นอกจากในเรื่องของคุณภาพและรสชาติที่จะต้องไม่แตกต่างแล้ว องค์ประกอบ รูปลักษณ์
การจัดจานที่สวยงามน่ารับประทานก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการสั่งอาหารช่องทางออนไลน์  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษกร มโนตรัยรัตน์ (2559) ผู้ซื้อให้ความส าคัญกับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของ
ผลิตภัณฑ์ การน าไปใช้ประโยชน์ รูปแบบที่ทันสมัย สวยงาม ความแปลกใหม่ มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย และ
การได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความ ต้องการและงานวิจัยของ ธนรัตน์ ศรีส าอางค์  (2558) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่
มีผลต่อการบริโภคอาหาร เดลิเวอรี ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ คุณภาพของอาหาร 

2.5. ปัจจัยความไว้วางใจ ด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหาร
ช่องทางออนไลน์ การสั่งอาหารผ่านระบบที่มีความปลอดภัยทั้งในด้านของระบบการช าระเงิน การตรวจสอบ
ข้อมูลได้ทั้งผู้ให้บริการ ร้านอาหารที่เปิดให้บริการ รวมไปถึงการปกป้องข้อมูลของผู้บริโภค เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลทางการเงิน ช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภค รู้สึกปลอดภัยเมื่อท าการสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ 
นอกจากนี้การให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคเมื่อเกิดปัญหาอย่างเต็มที่นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ส่งผลเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในเรื่อง
แอพพลิเคชั่นมีตัวตนที่สามารถตรวจสอบได้ มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ซื้อสินค้าและบริการได้อย่างน่าเชื่อถือ มี
ระบบการช าระเงินที่ปลอดภัย มีนโยบายหรือกฎข้อบังคับในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างชดัเจน สามารถ
ติดตามผลการช าระ เงินและการส่งสินค้าจากแอพพลิเคชั่นได้สะดวกและปลอดภัย และมีช่องทางช่วยแก้ปัญหา
ให้ลูกค้าได้ทันทีกรณีเกิดความผิดพลาด เช่น การส่งสินค้าผิด แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านระบบรักษาความ 
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ปลอดภัยในการช าระเงินและการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าจาก ร้านค้าปลีก
ทางอินเตอร์เน็ต  

2.6. ปัจจัยความไว้วางใจ ด้านระบบที่ให้บริการของบริการสั่งอาหารช่องทางออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจสั่งอาหารช่องทางออนไลน์ เนื่องจากผู้บริโภคอาจมีความเห็นว่าระบบที่ให้บริการสั่งอาหารที่ให้บริการใน
ปัจจุบันมีความทันสมัย มีความเสถียรส าหรับการให้บริการอยู่แล้วจึงสามารถที่จะเข้ามาให้บริการกับผู้บริโภคได้  
และนอกจากนี้มีผู้ให้บริการสั่งอาหารช่องทางออนไลน์มากหลายรายเข้ามาแข่งขัน มีการพัฒนาคุณภาพและ
ความบริการอย่างต่อเนื่อง คุณภาพและลักษณะการให้บริการที่ไม่แตกต่างกัน หรือระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร
ต่างๆที่มีความรวดเร็วถูกต้อง ทันสมัย สนับสนุนให้กับร้านอาหารที่ให้บริการจ าหน่ายอาหารช่องทางออนไลน์ จึง
ไม่ได้มีผลให้ผู้บริโภคตระหนักถึงระบบที่ให้บริการสั่งอาหาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศุทธิ์ อุปถัมภ์  (2557)  
คุณภาพข้อมูลที่เผยแพร่จากบริษัทหรือผู้ประกอบการที่ท า ธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ 
ชัดเจน ละเอียดเพียงพอ และถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อนอกจากนี้ชื่อเสียงของบริษัทหรือ
ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้บริโภคเนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า บริษัทหรือผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง ไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นบริษัทหรือผู้ประกอบการที่คุ้นเคย โดยการซื้อสิน
ผ่านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค ผู้บริโภค สามารถซื้อสินค้ากับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดก็ได้ที่
เสนอสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองหรือตรง กับความต้องการของผู้บริโภค 

 2.7. ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความสะดวกในการใช้งานไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจสั่ง
อาหารช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ผู้บริโภคอาจคิดว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว 
และยังคงถูกออกแบบมาให้มีความเข้าใจง่าย ใช้งานง่ายไม่จ าเป็นต้องมีทักษะหรือความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีใดๆ จึงท าให้การรับรู้ถึงความสะดวกในการใช้ใช้เทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคไม่ได้ตระหนักถึงมาก
นัก จึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจส่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย วรรณิกา จิตตินรากร 
(2559)  การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า จากบริษัทขายตรงช่องทางออนไลน
โดยช่องทางออนไลน์ของบริษัทขายตรงท าให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย  

2.8. ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ ส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทาง
ออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตประจ าวันนั้นท าให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภค  การตระหนักถึง
ประโยชน์ที่ใช้เพื่อการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมรายจ่าย การวางแผนและตารางเวลา
ชีวิตในแต่ละวัน การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงประโยชน์ของการน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบกับการสั่งอาหาร
ช่องทางออนไลน์เพื่อมารับประทานก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีจึงส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารผ่านทางช่องทางออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัย วรรณิกา จิตตินรากร ( 2561) การรับรู้ถึง
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ประโยชน์ที่ได้รับ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก บริษัทขายตรงช่องทางออนไลน์ เนื่องจากจากช่องทาง
ออนไลน์ของบริษัทขายตรงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อสินค้า และท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายขึ้น  

 การตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์นั้นจากกงานวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่มีอิทธพลต่อผู้บริโภคโดย  
การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเข้าถึงผู้บริโภค เพื่อให้ทราบได้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้การ
ด าเนินชีวิตนั้นมีความสะดวกสบายมากข้ึน รวมไปถึงการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อนั้นก็สามารถน าประโยชน์
ของเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกับการสั่งอาหารช่องทางออนไลน์ และการได้รับอาหารที่มีคุณภาพจากการสั่งอาหาร
ช่องทางออนไลน์ สร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภค ว่าจะได้รับอาหารที่มีคุณภาพ ไม่แตกต่างจาการทานอาหาร
ที่ร้าน ได้ตรงกับความต้องการแม้จะสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้การสั่งอาหารช่วยให้เกิดความประหยัด
ทั้งทางด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ช่วยให้สามารถจัดการการด าเนินชีวิตในแต่ละวันได้ ลดค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อ
อาหารก็ช่วยท าให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีกับการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ และสิ่งส าคัญที่ขาดไปไม่ได้คือการ
รักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล สามาถ
ตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ ได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด เกิดความไว้วางใจกับผู้บริโภค ซึ่งจากปัจจัยต่างๆ
ดังกล่าวล้วนเป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค 
ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 

ผลการศึกษา การตัดสินใจสังซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้  

ปัจจัยด้านทัศนคติ  
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมาก และเมื่อดูแต่ละตัวแปรย่อยนั้นไม่ว่าจะ

เป็นด้านคุณภาพของการบริการออนไลน์ ความสะดวกสบาย และความประหยัด แต่ละด้านนั้นผู้บริโภคให้
ความส าคัญในระดับมากทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ให้บริการควรที่จะพิจารณาถึงคุณภาพ ที่ท าให้ผู้บริโภคง่ายต่อการใช้งาน 
ได้รับอาหารตรงตามที่ต้องการ การบริการอย่างมืออาชีพ ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเมื่อทานที่ร้าน การท าให้
ผู้บริโภคนั้นได้รับความสะดวกสบาย สามารถสั่งอาหารที่ต้องการได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถ
วางแผนจัดการในแต่ละวันได้สะดวกขึ้น การจัดท าช่องทางช าระเงินที่หลากหลายรองรับกับผู้บริโภคที่จะมาใช้
บริการ นอกจากนี้โดยเฉพาะปัจจัยทัศนคติ ด้านความประหยัดซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านช่องทาง
ออนไลน์นั้น การช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาแต่ละคร้ังในการทานอาหารในแต่ละมื้อ ไม่ว่าจะเป็น
ความรวดเร็วในการบริการ โปรโมชั่นลดราคาต่างๆ และอาหารที่คุ้มค่าต่อราคา  ก็จะช่วยให้มีทัศนคติที่ดีจาก
ผู้บริโภคและต้องการที่จะซื้ออาหารช่องทางออไลน์  

ปัจจัยด้านความไว้วางใจ  
จากการวิจัยในคร้ังนี้ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความไว้วางใจในระดับมาก และเมื่อดูตัวแปร

ย่อยแต่ละตัวนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพของอาหารที่ได้รับ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ด้านระบบที่
ให้บริการนั้น ผู้บริโภคให้คะแนนอยู่ในระดับมากทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ให้บริการควรค านึงถึงโดยเฉพาะคุณภาพของ
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อาหารที่ได้รับซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นรสชาติอาหาร การใช้วัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ปรุงสุกสดใหม่ทุกคร้ัง รูปลักษณ์น่ารับประทาน องค์ประกอบของอาหารเหมือนกับข้อมูลที่ได้แสดงไว้ให้
ผู้บริโภคเห็น  นอกจากนี้อีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารช่องทางออนไลน์  คือด้านความเป็นส่วนตัว
และความปลอดภัย การรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย ปกป้องข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล
ทางด้านการเงิน ของลูกค้า สามารถสั่งซื้ออาหารได้อย่างปลอดภัย และด้านระบบที่ให้บริการ การใช้ระบบที่มี
ความเสถียร พร้อมใช้งาน ไม่เกิดการขัดข้อง มีการอัพเดทข้อมูลสม่ าเสมอ ระบบส่งผ่านข้อมูลที่มีความเสถียรไม่
เกิดความผิดพลาด ให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่สั่งอย่างถูกต้อง ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคนั้นเกิดความไว้วางใจและ
ตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านช่องทางออนไลน์ 

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
การการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีในระดับมากและ

เมื่อดูตัวแปรย่อยแต่ละตัวพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญมาก การรับรู้ถึงความสะดวกในการใช้งาน การน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าให้การสั่งซื้ออาหารเป็นเร่ืองง่าย สามารถที่จะใช้ได้โดยที่ไม่จ าเปน็ต้องมีความรู้หรือทักษะ
เฉพาะทาง โดยเฉพาะปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารช่องทางออนไลน์  ไม่ว่า
จะเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการให้ชีวิตมีความสะดวกสบาย การจัดการวางแผนชีวิตในแต่ละวัน 
โดยเฉพาะการจัดการเรื่องอาหารที่ทานในแต่ละมื้อ การช่วให้ผู้บริโภคตระหนักถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีก็
นับเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคหันมาสนใจอละตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคใน 
กรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยด้านสถานการณ์ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในตัวแอปพลิเคชัน 
และปัจจัยด้านพฤติกรรม เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 

2. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาแบบภาพรวมไม่ได้แยกประเภทของช่องทางการสั่งซื้ออาหาร ของ 
ช่องทางออนไลน์ ดังนั้นควรแยกประเด็นในแต่ละช่องทาง เช่น ทางเว็บไซท์ ทางแอพลิเคชัน เพื่อศึกษาความ
แตกต่างที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อของผู้บริโภคได้ 

3. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะคนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้น ควรขยายขอบเขต 
ด้านประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น เขตหัวเมืองต่างๆ ที่มีการสั่งอาหารออนไลน์ เพื่อให้ได้ความแตกต่าง
ทางด้านความคิด ค่านิยม และได้ผลการวิจัยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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