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วัตถุประสงค์ : 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ 

(ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม) ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

อาจารย์ และนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก 
2. เป็นสื่อกลางในการนำเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยของนิสิต อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจน

ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการภายนอกได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า

และนำไปสู่การเพิ่มพูนตำแหน่งทางวิชาการ 
 

ขอบเขตของวารสาร 
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มุ่งเน้นเป็นสื่อกลางในการ

สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/ นิติศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์/ศิลปศาสตร์/นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

2. บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น 
ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิ มพ์         
ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างเคร่งครัด 

3. บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน 
โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4. การรับบทความของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะเป็น
บทความที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีใหม่ ๆ ช่วยขยายองค์ความรู้ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในวงการวิชาการที่กว้าง และมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

5. ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฎในบทความวารสารวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของ
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

เจ้าของ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ ์ จิยะจันทน ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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กองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ี วงษ์วิฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครดา เกิดประทมุ  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชฎา ฤาแรง   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ดร.อุดม     สมบรูณ์ผล  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ดร.รวงทอง     ถาพันธ์ุ   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
ดร.นิพิฐพนธ์      สนิทเหลือ  สถาบันเทคโนโลยสีุวรรณภูม ิ
ดร.รัษฎากร     วินิจกุล   มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
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ฝ่ายประสานงานและจัดการ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ 
 

กำหนดออกเผยแพร่ 

ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 
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ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
WESTERN UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL of HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE 

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563) I Vol.6 No.3 (September-December 2020):ISSN 2465-3578 
 

บทบรรณาธิการ 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563) 
เป็นฉบับที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผลงานที่พัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่องในเชิงวิชาการ โดยวารสารฉบับนี้มีบทความวิจัยจำนวน 22 บทความ และบทความวิชาการ จำนวน 1 บทความ 
ซึ่งเป็นบทความจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้  

บทความวิจัย 1) อิทธิพลของตัวแปรกำกับวัฒนธรรมองค์การที่เช่ือมโยงการแบ่งปันความรู้          
และความคิดเชิงสร้างสรรค์สู่ผลการดำเนินงานสำหรับวิสาหกิจผ้าไหมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย            
2) ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการส่งออกซอฟต์แวร์
ของผู้ประกอบการไทย 3) ปัญหาอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคนต่างด้าวในการบริหาร
จัดการอาคารชุด 4) ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทนายความ 5) คุณภาพการให้บริการ        
ของโรงแรมระดับสามดาวในจังหวัดภูเก็ต 6) คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
กรณีศึกษา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 7) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง 8) การระงับข้อพิพาท
ทางการค้าระหว่างประเทศโดยอนุญาโตตุลาการเปรียบเทียบประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย 9) ประสิทธิผล             
การเสริมสร้างความเข้มแข็งพระสงฆ์นักพัฒนาในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 10) ส่วนประสมทางการตลาด        
บริการของวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามมุมมองของนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดน่าน     
11) ปัญหาการเรียกค่าจ้างว่าความและค่าตอบแทนของวิชาชีพทนายความ 12) ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระ
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของครูผู้สอน ช้ันประถมศึกษาปีที่  1,2,4,5 และช้ันมัธยมศึกษา ปีที่  1,2,4,5         
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 13) การศึกษารูปแบบองค์กรรัฐวิสาหกิจ   
ที่แปรสภาพสู่การเป็นองค์การมหาชน 14) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา          
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 15) การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและพฤติกรรม
ผู้บริโภคออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสัง่อาหารผ่านทางแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง 
16) การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการบริหาร  สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 17) Integrating Sports Medicince and Thai Holistic 
Health Care to be an Alternative Medicince for Solving Movement Disorders in Chiang Mai 
Community 18) Impact of Eastern Economic Corridor (EEC) on Thailand 4.0Model 19) A Decision Making 
Model for Outsourcing Flexible Automation System in Automotive Industry to SMEs 
Entrepreneurs and Executives in Thailand 2 0 )  The Model Development for Promoting 
Personnel’s Quality of Life Under Institute of Physical Education 21) Political Participation Factors 
Influence Mode of Participation  of Students in Thailand  2 2 )  Mediating Role of 
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Entrepreneurial Self-Efficacy in Entrepreneurial Learning on Higher Vocational College 
Students’ Entrepreneurial Intention 

บทความวิชาการ ดังนี้ 1) English as a Lingua Franca in Thailand in the Context of ASEAN 
Community กองบรรณาธิการวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจในวารสาร กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหา        
ในวารสารจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน  

 
 
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ 
           บรรณาธิการ 
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บทคัดย่อ  
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่ส่งผลต่อ                
การเลือกใช้บริการสั่งอาหารผ่านทางแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริโภคที่ใช้
และเคยใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน ได้แก่ Grab food และ Food Panda ในจังหวัดลำปาง จำนวน 347 คน        
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ ใช้ ได้แก่ ความถี ่ ร ้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และ                      
การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับการยอมรับเทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือของผู ้บริโภคในจังหวัดลำปางโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้
ประโยชน์การใช้งานมีค่าเฉลี่ยในระดับสูงสุด รองลงมาด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และด้านการรับรู้ความเข้ากันได้                    
2) พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ในการเลือกใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในจังหวัดลำปางโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอารมณ์ออนไลน์ในการใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านประสิทธิภาพของ
สารสนเทศ และด้านบันเทิงออนไลน์ 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือด้านการรับรู้ความ
เข้ากัน พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านความบันเทิงออนไลน์  ด้านอารมณ์ออนไลน์ และด้านประสิทธิภาพสารสนเทศมีผลต่อการเลือกใช้
บริการสั่งอาหารผ่านทางแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยร่วมกันพยากรณ์          
การเลือกใช้บริการสั่งอาหารผ่านทางแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง  คิดเป็นร้อยละ 55.0 พฤติกรรมการยอมรับ
เทคโนโลยีมือถือของผู้บริโภคออนไลน์เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรตระหนักและให้ความสำคัญ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจโลก         
อีกทั้งผู้บริโภคและร้านค้าปลีกสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานเน่ืองจากสะดวก คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ โดยใช้อินเตอร์เน็ต
เป็นสื่อเสมือนจริงที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

 

คำสำคัญ: การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ; พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน 
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Abstract  
This study was aimed to study mobile technology acceptance and online behavior of choice use 

food ordering service through consumer application in Lampang province. The respondents were 347 
consumers who used and previously used food ordering services such as Grab food and food panda in 
Lampang by using questionaries to collect data. Statistical techniques used included frequency, percentage, 
average, standard deviation and Multiple Regression. Research findings were as followed. 1 )  The overall 
opinion level of consumer mobile technology acceptance in Lampang province is at a high level. When 
considering each aspect, perceived usefulness had the highest average rating. Respectively, perceived ease 
of use and perceived compatibility were highly rated. 2) Overall, consumers behavior in choosing to use food 
ordering service via application in Lampang province was was high. Support from online emotions had the 
highest average rating. Respectively, effectiveness of information content and online entertainment highly 
rated. 3) Hypothesis testing was as followed. Mobile technology acceptance in perception of compatibility, 
online consumer behavior in online entertainment, emotional side online in terms of information efficiency, 
consumers’ choice of food ordering through applications in Lampang Province. With statistical significance at 
the .05 level. By jointly forecasting the choice of food ordering service through the application of consumers 
in Lampang Province accounted for 55.0 percent.  The behavior of online consumer’s acceptance of mobile 
technology is one of the things entrepreneurs should be aware of and focus on.  It is considered an important 
part of the world economy. In addition, consumers and retailers can use it in their operations as it is 
convenient, cost effective and efficient. By using the internet as a virtual medium that allows consumers to 
interact, comment and easy access to information.   
 

Keywords:  adoption of mobile technology; behavior of choice use food ordering service  
                 through consumer applications  
 

บทนำ  
ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หรือบรรทัดฐานใหม่ (New Normal) เป็นคำศัพท์ที่ได้บัญญัติข้ึนด้วยความจำเปน็

อย่างเร่งด่วนในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า หมายถึงสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่แต่เดิมเป็นสิ่งที่ไม่ปกติ        
ไม่คุ้นเคย ไม่มีมาตรฐาน ต่อมามีเหตุหรือเกิดวิกฤตบางอย่างจึงมีการเปลี่ยนแปลงทำให้สถานการณ์หรือปรากฎการณ์นั้น
กลายเป็นสิ่งที่ปกติและเป็นมาตรฐาน (สุรพล อิสรไกรศีล, 2563) ความปกติใหม่เป็นเสมือนตัวเร่งให้พฤติกรรมของผู้บริโภค      
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อสิ่งที่เป็นไปด้วยเช่นกัน 
แนวโน้มการทำการตลาดออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับ Jirayu Limjinda (2019) ที่ได้กล่าวว่า
สถิติการใช้ข้อมูลผ่านมือถือมีการเติบโตสูงข้ึนทุกปีในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ.2560 จนถึงไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ.2561 
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และมีแนวโน้มที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดด ทั้งนี้พบว่ามีการใช้งานอินเตอร์เน็ตนานที่สุด 9 ชั่วโมง 11 นาที ซึ่งมากกว่า    
ชั่วโมงการทำงานพื้นฐาน 8 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับอินเตอร์เน็ต มากที่สุดทุกช่วงเวลา 
(สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559) 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื ่อสารในปัจจ ุบันทำให้คนไทยมีพฤติกรรมใช้มือถือเชื ่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตบ่อยและนานมากในแต่ละครั ้งที ่ใช้งาน ส่งผลให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์         
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งการเข้าถึงและเสถียรภาพการเชื่อมต่ออินเตอร์          
มีประสิทธิภาพมากข้ึน กอร์ปกับรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนมากข้ึน การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือ
สำคัญของนักการตลาดที่เกือบทุกธุรกิจนำมาใช้ในการสื ่อสารกับผู ้บริโภคอย่างแพร่หลายโดยอาศัยระบบ
อินเทอร์เน็ตในการเช่ือมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ (Computer) โน้ตบุ๊ค (Notebook) 
โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ (Mobile Phone) และเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอล (PDA) ทั้งนี้การตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์เป็นวิธีการทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ทุกที่ทุกเวลา โดยเฉพาะด้านการรับรู้ข้อมูล
สินค้าหรือบริการได้อย่างละเอียดตรงตามความต้องการ รวมถึงผู้ประกอบการสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการ
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย (สุทินา หิรัญประทีป, 2558 ; นธกฤต วันต๊ะเมล์,2557) 

การทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที ่ (Mobile Commerce: M-commerce) เป็นรูปแบบการตลาดออนไลน์         
ที่นิยมเป็นอย่างมาก จึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ    
โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์          
โดยมีระบบการสั่งซื้อ รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยเน้นความง่ายในการใช้งาน ความทันสมัย รวดเร็ว 
และความปลอดภัยของระบบการชำระเงินปัจจุบันแอปพลิเคชันสำหรับการซื้อขายออนไลน์ที่แนวโน้มแพร่หลาย
เนื่องจากได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการจึงหันมาใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ในการขยายช่องทางการขาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิตอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเกิดวิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019      
แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก ทั้งนี้มีหลายตราสินค้า เช่น Food Panda  LineMan 
Grabfood Skootra GET เป็นต้น ให้บริการส่งอาหารตั้งแต่ร้านอาหารชั้นนำจนไปถึงอาหารริมถนนโดยจะมาใน
รูปแบบของแอปพลิเคชัน ธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มเติบโตสูงมากในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ 10  

การเติบโตของธุรกิจบริการดังกล่าวสอดคล้องกับโครงสร้างประชากรที ่มีขนาดครัวเรือนเล็กลง          
รวมไปถึงในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก      
โดยผู้บริโภคเน้นความสะดวกสบายประหยัดเวลา อีกทั้งยังปลอดภัยต่อผู้บริโภคที่ไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอก
ในสถานการณ์ช่วงนี้อีกด้วย โดยการเติบโตของตลาด Food Demand นั้นจะมาจากการสร้างสเกลของแต่ละ
แพลตฟอร์มเป็นหลักทำให้แต่ละ Application พยายามสร้างเครื่องมือ โปรโมชั่น หรือแม้กระทั่งเครื่องมืออื่น

164



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
WESTERN UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL of HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE 

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563) I Vol.6 No.3 (September-December 2020):ISSN 2465-3578 

 

เพื่อสร้างความภักดีให้เกิดข้ึน เช่น ทำอย่างไรลูกค้าถึงจะนึกถึงและเป็นตัวเลือกแรกเมื่อต้องการที่จะสั่งอาหาร 
ซึ่งเรื่องเหล่านี้ส่งผลดีในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านประโยชน์ของร้านค้าที่มีช่องทางการขายที่มากข้ึน ทำให้ยอดขาย
เติบโตมากขึ้น ด้านผู ้ใช้บริการก็สามารถเข้าถึงร้านค้าใหม่ๆ ได้ แม้ไม่สะดวกในการเดินทางไปทานที่ร้าน             
ก็สามารถสั่งอาหารร้านนั้นมาทานที่บ้านหรือสถานที่ทำงานของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการทำงาน     
และช่วยประหยัดเวลาได้อีกด้วย สุดท้ายเจ้าของแพลตฟอร์มได้ผลกำไรจากการเติบโตด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่าธุรกิจ 
Delivery ล้วนส่งผลให้ทั้งผู้บริโภค ร้านค้า และเจ้าของแพลตฟอร์มที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน (ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย, 2562) 

จากพฤติกรรมการบริโภคดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ ( Mobile 
Technology Acceptance) ที่สามารถอธิบายแบบจำลอง ประกอบด้วย การรับรู้ความเข้ากันได้ (Perceived 
compatibility) การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived usefulness) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived ease of use) การรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน (perceived financial resources) การรับรู้ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย (perceived security risk) และการรับรู้ความไว้วางใจ (perceived trust) (Ooi and Tan, 2016) 
ลำปางเป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบนซึ่งผู ้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื ้ออาหารที ่ร ้านด้วยตนเอง           
หรือร้านอาหารส่งให้ผู้บริโภคโดยตรง แต่เนื่องด้วยความปกติใหม่ทำให้มีผู้ประกอบการได้นำแนวคิดธุรกิจบริการแบบ 
Delivery ในสองแบรนด์ คือ Food Panda และ Grab Food มาให้บริการ ซึ่งผู้บริโภคในจังหวัดให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและพฤตกิรรม
ผู้บริโภคออนไลน์ว่าส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสั่งอาหารผ่านทางแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในจังหวัดลำปางอย่างไร     
ทั ้งนี้ผลของการศึกษาจะเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของกิจการสามารถนำมาใช้ในการวางแผน        
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันต่อไป   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ                  

สั่งอาหารผ่านทางแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง 
 

สมมติฐานของการวิจัย  
1. การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสั่งอาหารผ่านทางแอปพลิเคชันของ

ผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง 
2. พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสั่งอาหารผ่านทางแอปพลิเคชันของผู้บริโภค                   

ในจังหวัดลำปาง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง จำนวน 229,436 คน กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้บริโภคที่ใช้และเคยใช้บริการแอปพลิเคชันในการสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน ได้แก่ Grab food และ Food 
Panda ในจังหวัดลำปาง ซึ่งไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนทำการสุ่มตัวอย่างที่ระดับค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ระดับ 
.05 ได้จำนวน 384 คน (Yamane, 1973) ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยจึงเก็บขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 400 คน  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยได้ทำการแจกแบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด ได้รับการตอบกลับ
จำนวน 387 ชุด ซึ่งผู้วิจัยได้ทำ Data Cleaning ตัดแบบสอบถามที่ไม่มีความน่าเช่ือถือออกเหลือที่ครบสมบูรณ์ 
จำนวน 347 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 86.75  ของแบบสอบถามทั้งหมด 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามโดยมีลักษณะคำถามเป็นแบบปลายปิดและลักษณะคำตอบใช้มาตรวัด Likert 
Scale ที่ใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลทีค่รอบคลมุ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 

 

 
การเลือกใชบ้ริการสั่งอาหาร                      

ผ่านทางแอปพลิเคชันของผูบ้ริโภค             
ในจังหวัดลำปาง 

พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์  
- ด้านอารมณ์ออนไลน์ 

- ด้านความต่อเน่ือง  
- ด้านประสิทธิภาพของสารสนเทศ 

- ด้านความบันเทิงออนไลน์ 

(Richard and Habibi, 2016) 

การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ 

- การรับรู้ความเข้ากันได้  
- การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 

- การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
- การรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน 

- การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 

- การรับรู้ความไว้วางใจ 

(Ooi and Tan, 2016) 
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อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ช่วงเวลาในการใช้งาน ประเภทที่อยู่อาศัย 2) การยอมรับเทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือ ประกอบด้วย การรับรู้ความเข้ากันได้ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
การร ับร ู ้ทร ัพยากรทางการเง ิน การร ับร ู ้ความเส ี ่ยงด้านความปลอดภัยและการร ับร ู ้ความไว้วางใจ                                
3) พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ในการเลือกใช้แอปพลิเคชัน ประกอบด้วย ด้านอารมณ์ออนไลน์ในการใช้งาน                     
ด้านความต่อเนื่อง ด้านประสิทธิภาพของสารสนเทศ และด้านความบันเทิงออนไลน์ 4) การเลือกใช้บริการสัง่อาหารผา่น
แอปพลิเคชัน  

ผู้วิจัยใช้การทดสอบความตรง (Validity) โดยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ ้นให้ผู ้เชี ่ยวชาญที่มีความเชี ่ยวชาญ      
ด้านการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน และความสอดคล้องของเนื้อหา       
ที่ต้องการศึกษา จากนั้นนำมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหา นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ทำการทดสอบความน่าเชื่อถือ
ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยทดลองนำแบบสอบถาม จำนวน 30 ชุด ไปใช้กับผู้บริโภคที่สั่งซื้ออาหาร   
ผ่านแอปพลิเคชันในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
แอลฟาของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นโดยรวมเท่ากับ 0.977 แบบสอบถามประเด็นการยอมรับเทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือ เท่ากับ .955 พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์เท่ากับ .948 และการตัดสินใจใช้บริการฯเท่ากับ .942 
ซึ่งเป็นค่าที่มีมากกว่า .07 ซึ่งสามารถนำข้อมูลจากแบบสอบถามมาใช้ในการเก็บข้อมูลจริงได้ 
 

สรุปผลการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.90 อายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 61.38 สถานภาพโสด 

มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ช่วงเวลาในการใช้แอปพลิเคชันในการสั ่งอาหาร              
เวลา 12.01-15.00 น. และมีที่พักอาศัยเอง ร้อยละ 62.0  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณารายด้าน          
พบว่าระดับความคิดเห็น 3 ลำดับแรก คือ ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน      
และด้านการรับรู้ความเข้ากันได้ ตามลำดับ 

ด้านการรับรู้ประโยชน์การใช้งานภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีระดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก ได้แก่    
การใช้งานแอปพลิเคชันทำให้ได้รับความสะดวกสบาย การใช้งานทำให้ประหยัดเวลาในการดำเนินชีวิตมากข้ึน 
และการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันมีร้านค้าให้เลือกหลากหลาย ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานภาพรวมอยู่
ในระดับมากใน 3 อันดับ ได้แก่ สามารถสั่งอาหารได้ทุกที่ ทุกเวลา แอปพลิเคชันการจัดส่งอาหารง่ายต่อการ
ค้นหาร้านค้า และการใช้งานทำให้การตัดสินใจรับประทานอาหารของท่านง่ายขึ้น ด้านการรับรู้ความเข้ ากันได ้              
ภาพรวมอยู่ในระดับมากใน 3 อันดับ ได้แก่ แอปพลิเคชันสั่งอาหารรองรับการใช้งานได้หลากหลาย เช่น สมาร์ทโฟน     
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แท็บแลต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์มีรูปแบบที่ท่านชื่นชอบ และแอปพลิเคชัน        
สั่งอาหารเหมาะสมกับการใช้งานบนโทรศัพท์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ระดับความคิดเห็น 3 ลำดับแรก คือ พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านอารมณ์ออนไลน์ในการใช้งาน                     
ด้านประสิทธิภาพของสารสนเทศ และด้านความบันเทิงออนไลน์ ตามลำดับ  

ด้านอารมณ์ออนไลน์ในการใช ้งานอย ู ่ ในระด ับมากโดยม ีระด ับความคิดเห ็น 3 อ ันด ับแรก ได ้แก่                             
รู ้ส ึกพึงพอใจในการใช้งาน สามารถเลือกสินค้าได้ตามที่ต้องการ และสามารถหาร้านอาหารที ่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว        
ด้านประสิทธิภาพของสารสนเทศอยู่ในระดับมากโดยมีระดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก ได้แก่ มีข้อมูลโปรโมช่ัน
ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ มีรายละเอียดของอาหารที่ถูกต้อง และรายละเอียดอาหารมีการ
ปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ และด้านความบันเทิงออนไลน์มีระดับความคิดเห็นในระดับมากโดยมีระดับความคิดเห็น 
3 อันดับแรก ได้แก่ โปรโมชั่นในแอปพลิเคชันทำให้รู้สึกพึงพอใจเมื่อทำการสั่งซื้ออาหาร การเลือกซื้ออาหาร                        
ผ่านแอปพลิเคชันทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน และการเลือกซื้ออาหารแอปผ่านพลิเคชันทำให้รู ้สึกไร้ ความกังวล 
ตามลำดับ 

การเล ือกใช้บร ิการผ่านแอปพลิเคชันมีระด ับความคิดเห็นในระด ับมาก โดยมีระดับความคิดเห็น 3                   
อันดับแรก คือ มีความตั ้งใจสูงที ่ใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน หากมีโอกาสจะเลือกใช้บริการซื้ออาหาร
ออนไลน์ และมีแนวโน้มที่จะซื้ออาหารผ่านบริการ ตามลำดับ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ตาราง 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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จากตาราง 1 ผลจากการทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นพหุ พบว่า การยอมรบั
เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์นั ้นส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสั ่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน               
ของผู้บริโภคในจังหวัดลำปางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ได้แก่ ปัจจัยยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ
ด้านการรับรู ้ความเข้ากันได้ (Sig.=007) พฤติกรรมผู ้บริโภคออนไลน์ด้านอารมณ์ออนไลน์ (Sig.=.000)          
ด้านประสิทธิภาพของสารสนเทศ (Sig.=.041) และด้านความบันเทิงออนไลน์ (Sig.= .000) ในขณะที่ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการสั ่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันของผู ้บริโภคในจังหวัดลำปางนั ้นได้แก่ การยอมรับเทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน      
ด้านการรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และด้านการรับรู้ความไว้วางใจ พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้านความต่อเนื่อง 

เมื ่อพิจารณาน้ำหนักของผลกระทบตัวแปรอิสระที ่ส ่งผลต่อการเลือกใช้บริการสั ่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน              

ของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้านความบันเทิงออนไลน์ (β= .386) ส่งผลต่อ
การเลือกใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในจังหวัดลำปางมากที่สุด รองลงมาพฤติกรรม

ผู้บริโภคออนไลน์ด้านอารมณ์ออนไลน์ (β= .250)  การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือด้านการรับรู้ความเข้ากันได้      

(β= .135) และน้อยที่สุดคือพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้านประสิทธิภาพสารสนเทศ (β= .091) 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าระดับ                   

ความคิดเห็น 3 ลำดับแรก คือ ด้านการรับรู ้ประโยชน์จากการใช้งานสอดคล้องกับแบบจำลองการยอมรับ
เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือของ Ooi & Tan (2016) ที่ได้กล่าวว่าการรับรู ้ประโยชน์จากการใช้งานเป็นปัจจัยที่กำหนด        
การรับรู้ในแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเป็นปัจจัยที่ส ่งผล
โดยตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมใช้ด้วยการแสดงถึงระดับที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ว่าเทคโน โลยีสารสนเทศ       
มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งยังสอดคล้องกับอัครเดช ปิ่นสุข และนิตยา ฐานิตธนกร (2559) 
พบว่าการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนต์ออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชัน   
ของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งยังสอดคล้องกับ สิทธิชัย ภูษาแก้ว (2560) พบว่าการยอมรับเทคโนโลยีด้าน
การรับรู้ประโยชน์มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บรกิาร Grab ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้
งานสอดคล้องกับแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือของ Ooi & Tan (2016) ที่ได้กล่าวว่าการรับรู้
ความง่ายในการใช้งานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระดับที่ผู้ใช้
เชื่อว่าไม่ต้องอาศัยความพยายามในการใช้งาน ทั้งนี้หมายความถึงหากผู้ใช้ไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการใช้งาน
ผู้ใช้งานจะรับรู้ว่าสามารถนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้งานได้ง่ายและส่งผลต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน ทั้งยังสอดคล้องกับ     
อัครเดช ปิ่นสุข และนิตยา ฐานิตธนกร (2559) พบว่าการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว
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ภาพยนต์ออนไลน์ผ ่านระบบแอปพลิเคชันของผู ้ใช้บร ิการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อีกทั ้งยังสอดคล้องกับ               
สิทธิชัย ภูษาแก้ว (2560) พบว่าการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Grab ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และด้านการรับรู้ความเข้ากันได้สอดคล้องกับแบบจำลองการยอมรับ
เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือของ Ooi & Tan (2016) ที่ได้กล่าวว่าการรับรู้ความเข้ากันได้ เป็นปัจจัยที ่กำหนด      
การรับรู้นวัตกรรมและขอบเขตของเทคโนโลยีที่มี ศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบพฤติกรรมในการใช้
งานเทคโนโลยี  
 พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็น 
3 ลำดับแรก คือ ด้านอารมณ์ออนไลน์ในการใช้งานสอดคล้องกับแบบจำลองพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์         
ของ Richard , M.O., and Chebat, J.C. (2016) ได้กล่าวว่าอารมณ์ออนไลน์เป็นสิ่งที่เมื่อผู้บริโภครู้ส ึกยินดี 
อารมณ์ยินดีนี้มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ยกตัวอย่างทฤษฎีสภาพอารมณ์ที่คาดการณ์ว่าประสบการณ์ที่น่ารืน่รมยส์ง่ผล
ต่อการถ่ายโอนทัศนคติ ทั้งยังสอดคล้องกับวรรณิกา จิตตินรากร (2559) ที่กล่าวว่าอารมณ์ออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าจากบริษัทขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากประเด็นของการใช้ช่องทางออนไลน์ของบริษัทขาย
ตรงทำให้สามารถเลือกซื ้อสินค้าที่ต้องการได้อย่างอิสระ ด้านประสิทธิภาพของสารสนเทศสอดคล้องกับ
แบบจำลองพฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน์ของ Richard ,M.O., and Chebat, J.C. (2016) ได้กล่าวว่าประสิทธิภาพ
สารสนเทศมาจากการแสดงผลข้อมูลบนเว๊ปไซต์ที่มีระดับความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งมีความสมบูรณ์เกี่ยวข้องกัน
และมีการปรับปรุงวันที ่ให้เป็นปัจจุบันเสมอ ทั ้งยังสอดคล้องกับวรรณิกา จิตตินรากร (2559) กล่าวว่า
ประสิทธิภาพของสารสนเทศส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากบริษัทขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์  เนื่องจาก
ข้อมูลสารสนเทศบนช่องทางออนไลน์ของบริษัทขายตรงเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจซื้อ  ด้านความบันเทิง
ออนไลน์สอดคล้องกับแบบจำลองพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ของ Richard ,M.O., and Chebat, J.C. (2016) 
ได้กล่าวว่าความบันเทิงออนไลน์เป็นกิจกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่ปราศจากจุดมุ่งหมายทางกายภาพโดยตรง
หรือเป็นกิจกรรมที่บุคคลมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเพราะสนใจกิจกรรม ทั้งยังสอดคล้องกับจิดาภา ทัดหอม 
(2560) พบว่าพฤติกรรมออนไลน์ด้านความบันเทิงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

การเลือกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันมีระดับความคิดเห็นในระดับมากโดยมีระดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก          
คือ มีความตั ้งใจสูงที ่ใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน หากมีโอกาสจะเลือกใช้บริการซื ้ออาหารออนไลน์           
และมีแนวโน้มที่จะซื้ออาหารผ่านบริการ ตามลำดับ สอดคล้องกับ สิทธิชัย ภูษาแก้ว (2560) พบว่าการตัดสินใจ
ใช้บริการ Grab ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ในทุกครั้งของการใช้บริการจะนึกถึง Grab                        
เป็นสิ่งแรกเสมอ ก่อนใช้บริการจะหาข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ และสอบถามข้อมูลจากเพื่อนหรือคนรูจ้ักกอ่นเสมอ และ
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ไม่ลังเลที่จะเลือกใช้บริการ Grab ในอนาคต และจะแนะนำผู้อื่นให้มาใช้บริการ Grab ด้วย ทั้งนี้สามารถสรุปผล
การทดสอบสมมติฐาน ดังภาพ 1 

 

 
 

 

สมมติฐานข้อที่ 1 การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือส่งผลต่อการเลอืกใช้บริการสั่งอาหารผ่านทางแอปพลิเคชัน
ของผู้บริโภคในจังหวัดลำปางในด้านการรับรู้ความเข้ากันได้สอดคล้องกับพรชนก พลาบูลย์ (2558)  พบว่า      
การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีด้านความเข้ากันได้ของเทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้ งใจของประชาชนในการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromtPay) ของรัฐบาลไทย ทั้งยังสอดคล้องกับวิริยาภรณ์ 
เตชะกฤตธีรพงศ์ (2558) พบว่า ความเข้ากันได้ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีในการทำงานร่วมกันในองค์กร    
อย่างมีนัยสำคัญ 

สมมติฐานข้อที ่ 2 พฤติกรรมผู ้บริโภคออนไลน์ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสั่งอาหารผ่านทางแอปพลิเคชัน         
ในด้านอารมณ์ออนไลน์ สอดคล้องกับวรรณนิกา จิตตินรากร (2561) พบว่า พฤติกรรมผู ้บริโภคออนไลน์        
ด้านอารมณ์ออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากบริษัทขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งยังสอดคล้องกับ
กรรณิการ์ โพธิ์ศรี (2559) พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว    
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านประสิทธิภาพของสารสนเทศ สอดคล้องกับ Richard and Chebat (2016) 
กล่าวว่าประสิทธิภาพของสารสนเทศมาจากการแสดงผลข้อมูลบนเว็บไซต์ที่มีระดับความถูกต้องของข้อมูล         
ซึ่งมีความสมบูรณ์เกี่ยวข้องกันและมีการปรับปรุงวันที่ให้เป็นปัจจุบันเสมอ ทั้งยังสอดคล้องกับณัฎฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล 
(2558) พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้านประสิทธิภาพของสารสนเทศส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และด้านความบันเทิงออนไลน์สอดคล้องกับเกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์      
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และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) พบว่าพฤติกรรมออนไลน์ด้านความบันเทิงออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งยังสอดคล้องกับวรรณนิกา จิตตินรากร (2561) พบว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภคออนไลน์ด้านความบันเทิงออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าจากบริษัทขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์          
ทั้งยังสอดคล้องกับกรรณิการ์ โพธ์ิศรี (2559) พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้านความบันเทิงออนไลน์มีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช้ประโยชน์ 

1) จากการศึกษา พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ ด้านการรับรู ้ประโยชน์ จากการใช้งาน        
ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชันของผู้บริโภคมากที่สดุ รองลงมาคือด้านการรับรู้ความง่าย
ในการใช้งาน ด้านการรับรู้ความเข้ากันได้ ด้านการรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ด้านการรับรู้ความไว้วางใจ 
และด้านการรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการควรมีการรณรงค์หรือ                   
การส่งเสริมการตลาดเพื่อทำให้ผู ้บริโภคเกิดความรู้สึกว่าการใช้บริการชำระค่าบริการจัดส่งอาหารผ่านบัตรเครดิต            
มีความสะดวก และมีระบบความปลอดภัยสูง ตลอดจนดำเนินการควบคู่กับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ อาทิ   
การยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับยอดบริการที่สงู การส่งเสริมการขายร่วมกับบัตรเครดิตของธนาคารอื่นๆ เป็นต้น 

2) ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้านอารมณ์ออนไลน์ในการใช้งานส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง รองลงมาคือด้านประสิทธิภาพของสารสนเทศ 
ด้านความบันเทิงออนไลน์ และด้านความต่อเนื่อง ตามลำดับ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ                   
ควรคำนึงถึงการออกแบบแอปพลิเคชันให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ต่อผู้บริโภคให้มากที่สุด 

3) จากการศึกษา พบว่า การเลือกใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันของผู ้บริโภคในจังหวัดลำปาง      
เนื่องด้วยมีความตั้งใจสูงที่จะใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน หากมีโอกาสจะเลือกใช้บริการซื้ออาหารออนไลน์ และ                
มีแนวโน้มที ่จะซื ้ออาหารผ่านบริการออนไลน์ ตามลำดับ ดังนั ้นผู้ประกอบการควรหาช่องทางการส่งเสริม
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เกิดการรบัรูถึ้งแอปพลเิคชันบริการสั่งอาหารออนไลน์ ทั้งนี้จะเป็นการเนน้
ย้ำให้เกิดการใช้บริการซ้ำและการตัดสินใจใช้บริการสำหรับลูกค้าใหม่อีกด้วย  

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการทำวิจัยในครั้งต่อไป   
1) การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษากับแอปพลิเคชันในสองตราสินค้า ได้แก่ Food Panda และ 

Grab Food ซึ่งในปัจจุบันแอปพลิเคชันมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้บริการอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้ครอบคลุม
ถึงสถานการณ์ในอนาคตควรศึกษาเพิ่มเติมถึงตราสินค้าใหม่ด้วย  
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2) การศึกษาครั้งนี้ศึกษากับตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ 
ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมตัวแปรอื่น  ๆที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งอาหาร เช่น ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 
พฤติกรรมการสื่อสารแบบบอกต่อ นอกจากนั้นพฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุอาจส่งผลต่อ
การตัดสินใจในการใช้บริการด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ผลที่ได้อาจเป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจในการนำไปปรับปรุงและ
วางแผนกลยุทธ์สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดส่งอาหารให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน 
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