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บทคัดย4อ  

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค<เพ่ือศึกษาความสัมพันธ<ระหวDางการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท<มือถือกับ

พฤติกรรมในการเลือกใชIบริการส่ังอาหารผDานแอพพลิเคช่ันของผูIบริโภคในจังหวัดลำปาง กลุDมตัวอยDางเปQน

ผูIบริโภคท่ีใชIและเคยใชIบริการส่ังซ้ืออาหารผDานแอพพลิเคช่ัน ไดIแกD Grab food และ Food Panda                   

ในจังหวัดลำปาง จำนวน 347 คน โดยใชIแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขIอมูล สถิติท่ีใชI ไดIแกD ความถ่ี 

รIอยละ คDาเฉล่ีย สDวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคDาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ<ของเพียร<สัน 
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จังหวัดลำปางโดยภาพรวมอยูDในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปQนรายดIาน พบวDา ดIานการรับรูIประโยชน<การใชI

งานมีคDาเฉล่ียในระดับสูงสุด รองลงมาดIานการรับรูIความงDายในการใชIงาน และดIานการรับรูIความเขIากันไดI     
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รองลงมาดIานประสิทธิภาพของสารสนเทศ และดIานความตDอเน่ือง  3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวDา                  

การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท<มือถือมีความสัมพันธ<เชิงบวกกับพฤติกรรมผูIบริโภคออนไลน<โดยมี                      
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Abstract  

          This study was aimed to study relationship between mobile technology acceptance 
and behavior of choice use food ordering service through consumer applications 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 

questionaires to collect data. Statistical techniques used included frequency, percentage, 

average, standard deviation, and Pearson’s correlation.  

 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 flow were highly rated. 3) Hypothesis testing was as followed. 

Adoption of mobile technology had positive relationship with online consumer behavior 

with high correlation coefficient at 0.01 significance level.  

Keywords :  adoption of mobile technology, behavior of choice use food ordering service  

                 through consumer applications  

 

บทนำ  

        ปÜจจุบันน้ีเทคโนโลยีมีความสำคัญตDอการดำรงชีวิตเพราะเทคโนโลยีเหลDาน้ันแทรกซึมอยูDในทุก              

การใชIชีวิตของมนุษย< เพราะมนุษย<มีการพัฒนาคิดคIนส่ิงอำนวยความสะดวกสบายตDอการดำรงชีวิตเปQน               

อันมาก เทคโนโลยีจึงไดIเขIามาเสริมปÜจจัยพ้ืนฐานการดำรงชีวิตไดIเปQนอยDางดี ในปÜจจุบันเทคโนโลยีชDวยงาน

หลากหลาย เชDน เก็บขIอมูล หาขIอมูล ชDวยการทำงาน การคIาขาย และขIอความ นอกจากน้ันยังเปQนเคร่ืองมือ

ท่ีติดตDอกับสังคมออนไลน<  รวมไปถึงการติดตDอกันทางเสียงหรือวีดีโอโดยเทคโนโลยีน้ันเรียกวDา “สมาร<ท

โฟน” (Smartphone) และแทåบเล็ต (Tablet) ซ่ึงในปÜจจุบันน้ีเทคโนโลยีเหลDาน้ีกลายเปQนความตIองการ                 

ข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษย<ทุกคนจำเปQนตIองมีเพราะไมDวDาจะเปQนการติดตDอ การจับจDายสินคIาสามารถดำเนินการไดI

ทุกท่ีทุกเวลาหรือแมIกระท่ังการทำงานตDางๆ ในปÜจจุบันน้ีเราสามารถทำส่ิงเหลDาน้ีไดIเพียงแคDมีสมาร<ท

โฟนหรือแทåบเลåตเพียงเคร่ืองเดียวเทDาน้ัน ทำใหIในปÜจจุบันเทคโนโลยีเหลDาน้ีไดIเขIามาเปล่ียนวีถีการดำเนิน

ชีวิตของผูIบริโภคไปเปQนอยDางมาก เปQนไปในทิศทางเดียวกับผลการสำรวจพฤติกรรมการใชIโทรศัพท<มือถือท้ัง

ผDานแอพพลิเคช่ันและโมบายเว็ปไซต< พบวDา สัญชาติไทยนิยมเสพส่ือผDานโทรศัพท<มือถือมากท่ีสุด

โดยประมาณ 6.6 ช่ัวโมงตDอวัน สอดคลIองกับ Jirayu Limjindaท่ีไดIกลDาววDาสถิติการใชIขIอมูลผDานมือถือมี

การเติบโตสูงข้ึนทุกปëในไตรมาสท่ี 3 ของปë  พ.ศ.2560 จนถึงไตรมาสท่ี 3 ของปë  พ.ศ.2561 และ                  

มีแนวโนIมท่ีจะเติบโตแบบกIาวกระโดด ท้ังน้ีพบวDามีการใชIงานอินเตอร<เน็ตนานท่ีสุด 9 ช่ัวโมง 11 นาที                



พุทธเกษตร: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน

Buddhist Agriculture: Innovation for Sustainable Social Development 1901

questionaires to collect data. Statistical techniques used included frequency, percentage, 

average, standard deviation, and Pearson’s correlation.  

 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 flow were highly rated. 3) Hypothesis testing was as followed. 

Adoption of mobile technology had positive relationship with online consumer behavior 

with high correlation coefficient at 0.01 significance level.  

Keywords :  adoption of mobile technology, behavior of choice use food ordering service  

                 through consumer applications  
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ซ่ึงมากกวDาช่ัวโมงการทำงานพ้ืนฐาน 8 ช่ัวโมง โดยเฉพาะอยDางย่ิงการเช่ือมตDอสมาร<ทโฟนกับอินเตอร<เน็ต 

มากท่ีสุดทุกชDวงเวลา1 

จากพฤติกรรมของบริโภคดังกลDาวแสดงใหI เห็นถึงการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 

Acceptance) มาใชIในชีวิตประจำวันมากข้ึน ท้ังน้ีแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท<มือถือ 

(Mobile technology acceptance model) สามารถอธิบายการยอมรับเทคโนโลยีของผูIบริโภคในปÜจจุบัน

ไดI ประกอบดIวย การรับรูIความเขIากันไดI (Perceived compatibility) การรับรูIประโยชน<จากการใชIงาน 

(Perceived usefulness) การรับรูIความงDายในการใชIงาน (Perceived ease of use) การรับรูIทรัพยากร

ทางการเงิน (perceived financial resources) การรับรูIความเส่ียงดIานความปลอดภัย (perceived 

security risk) และการรับรูIความไวIวางใจ (perceived trust)2 

การเขIามาของเทคโนโลยีทำใหIคนไทยมีพฤติกรรมติดมือถือและใชIมือถือเช่ือมตDออินเตอร<เน็ต

บDอยคร้ังและใชIนานมากในแตDละคร้ังท่ีใชIงาน สDงผลใหIตลาดบริการ Delivery ในปÜจจุบันน้ันมีการเติบโตเปQน

อยDางมาก ซ่ึงหากพูดถึงตลาด Delivery ในอดีตมักจะนึกถึงรIานขายอาหารท่ีอยูDในหIางเปQนสDวนมาก เชDน 

รIานไกDทอดหรือรIานพิซซDา โดยสDวนใหญDเนIนอาหารขยะ (Fastfood) แตDในปÜจจุบันหากกลDาวถึงบริการ 

Delivery ก็จะมีหลายตราสินคIาท่ีใหIบริการ เชDน Food Panda, LineMan, Grabfood ช่ือเหลDาน้ีเปQนช่ือ

บริการสDงอาหารต้ังแตDรIานอาหารช้ันนำจนไปถึงอาหารริมถนน โดยจะมาในรูปแบบของแอปพลิเคชัน             

ธุรกิจดังกลDาวมีแนวโนIมเติบโตสูงมากในระยะเวลา 5 ปëท่ีผDานมา โดยมีการขยายตัวอยDางตDอเน่ืองรIอยละ 10 
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อาหารสอดคลIองกับโครงสรIางประชากรท่ีมีขนาดครัวเรือนเล็กลง รวมไปถึงในปÜจจุบันมีการแพรDระบาดของ

ไวรัส Covid-19 ทำใหIพฤติกรรมของผูIบริโภคน้ันเปล่ียนไปเปQนอยDางมากโดยผูIบริโภคเนIนความสะดวกสบาย

ประหยัดเวลา อีกท้ังยังปลอดภัยตDอผูIบริโภคท่ีไมDจำเปQนตIองออกไปขIางนอกในสถานการณ<ชDวงน้ีอีกดIวย                

โดยการเติบโตของตลาด Food Demand น้ันจะมาจากการสรIางสเกลของแตDละแพลตฟอร<มเปQนหลัก              

ทำใหIแตDละ Application พยายามสรIางเคร่ืองมือ โปรโมช่ัน หรือแมIกระท่ังเคร่ืองมืออ่ืนเพ่ือสรIางความภักดี

ใหIเกิดข้ึน เชDน ทำอยDางไรลูกคIาถึงจะนึกถึงและเปQนตัวเลือกแรกเม่ือตIองการท่ีจะส่ังอาหาร ซ่ึงเร่ืองเหลDาน้ี

สDงผลดีในหลายๆ ดIาน ไมDวDาจะเปQนดIานประโยชน<ของรIานคIาท่ีมีชDองทางการขายท่ีมากข้ึน ทำใหIยอดขาย

เติบโตมากข้ึน ดIานผูIใชIบริการก็สามารถเขIาถึงรIานคIาใหมDๆ ไดI แมIไมDสะดวกในการเดินทางไปทานท่ีรIาน              

ก็สามารถส่ังอาหารรIานน้ันมาทานท่ีบIานหรือสถานท่ีทำงานของตัวเองไดIโดยท่ีไมDตIองเสียเวลาในการทำงาน

 
1 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส5, รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู3ใช3อินเทอร9เน็ตของ

ประเทศไทย ปA 2558, [ออนไลน5], แหล<งที่มา: https://www.etda.or.th/publishing-detail/thailand-internet-

user-profile-2015-th.html, [20 กันยายน 2563]. 
2 Ooi, K.B. and Tan, G. W. H., “Mobile technology acceptance model: an investigation 

using mobile users to explore smartphone credit card”, Journal of Expert systems with 

application, Vol 59 (October 2016): 33-46.     

และชDวยประหยัดเวลาไดIอีกดIวย สุดทIายเจIาของแพลตฟอร<มไดIผลกำไรจากการเติบโตดIวยเชDนกัน จะเห็นไดI

วDาธุรกิจ Delivery ลIวนสDงผลใหIท้ังผูIบริโภค รIานคIา และเจIาของแพลตฟอร<มท่ีไดIประโยชน<รDวมกัน3 

 ลำปางเปQนจังหวัดเล็กๆ ในภาคเหนือตอนบน การคIาในอดีตมีเพียงแคDรIานคIาในรูปแบบท่ีผูIบริโภค

ตIองเดินทางมาซ้ืออาหารดIวยตนเองหรือรIานคIาเปQนคนสDงอาหารใหIกับผูIบริโภคโดยตรง แตDเน่ืองดIวย

สถานการณ<ในปÜจจุบันน้ีประเทศไทยกำลังเผชิญกับไวรัส Covid-19 และเทคโนโลยีท่ีเขIามาปรับเปล่ียนวิถี

การดำเนินชีวิตเปQนอยDางมาก ประชาชนในจังหวัดลำปางหันมาใหIความสนใจในการเลือกใชIบริการส่ังอาหาร

ผDานแอพพลิเคช่ันมากข้ึน โดยขณะน้ีมีธุรกิจบริการแบบ Delivery ถึงสองตราสินคIา คือ Food Panda และ 

Grab Food  

ดังน้ันจากขIอมูลขIางตIนอาจกลDาวไดIวDาการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท<มือถือมีความสัมพันธ<กับ

พฤติกรรมในการเลือกใชIบริการส่ังอาหารผDานแอพพลิเคช่ันการศึกษาคร้ังน้ีจึงตIองการศึกษาความสัมพันธ<

ระหวDางตัวแปรดังกลDาวภายใตIบริบทของการใชIบริการในสองตราสินคIาโดยผลของการศึกษาจะเปQนแนวทาง

สำหรับผูIบริหารระดับสูงหรือเจIาของกิจการสามารถนำมาใชIในการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ<เพ่ือสรIาง

ความสามารถในการแขDงขันตDอไป   

 

วัตถุประสงค2  

 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ<ระหวDางการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท<มือถือกับพฤติกรรมในการเลือกใชI

บริการส่ังอาหารผDานแอพพลิเคช่ันของผูIบริโภคในจังหวัดลำปาง 

 

ประโยชน2ท่ีคาดว4าจะไดKรับ  

1. ประโยชน<ทางดIานวิชาการ 

ผลของการศึกษาจะชDวยใหIเกิดความชัดเจนมากข้ึนถึงความสัมพันธ<ระหวDางการยอมรับเทคโนโลยี

โทรศัพท<มือถือกับพฤติกรรมในการเลือกใชIบริการส่ังอาหารผDานแอพพลิเคช่ัน Food Panda และ Grab 

Food ซ่ึงผลจากการทดสอบจะเปQนประโยชน<อยDางย่ิงตDอนักวิชาการท่ีมีความสนใจในแนวคิดน้ีสามารถนำไป

ศึกษาเพ่ิมเติมท้ังการศึกษาความสัมพันธ<กับตัวแปรอ่ืนๆ หรือการศึกษาในบริบทของธุรกิจอ่ืนๆ ตDอไป 

 2. ประโยชน<สำหรับเจIาของกิจการ/และผูIท่ีเก่ียวขIอง 

 ผลของการศึกษาจะชDวยใหIผูIบริหารระดับสูงหรือเจIาของกิจการสามารถนำขIอมูลดังกลDาวเปQน

แนวทางในการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ<เพ่ือตDอยอดในการสรIางรายไดI ขยายฐานลูกคIา ตลอดจนสรIาง

ความสามารถในการแขDงขันดIานอ่ืนๆ ไดIอีกดIวย  

 

 

 
3 ณ รงค5 ศั ก ดิ์  ป ลอดมี ชั ย , การ เติ บ โตข อ งตล าดฟู] ด  เด ลิ เว อ รี , [อ อน ไลน5 ], แห ล< งที่ ม า : 

https://www.posttoday.com/finance-stock/columnist/602101, [1 มกราคม 2562]. 
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3 ณ รงค5 ศั ก ดิ์  ป ลอดมี ชั ย , การ เติ บ โตข อ งตล าดฟู] ด  เด ลิ เว อ รี , [อ อน ไลน5 ], แห ล< งที่ ม า : 

https://www.posttoday.com/finance-stock/columnist/602101, [1 มกราคม 2562]. 
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สมมติฐานการวิจัย  

 การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท<มือถือมีความสัมพันธ<เชิงบวกกับพฤติกรรมในการเลือกใชIบริการส่ัง

อาหารผDานแอพพลิเคช่ันของผูIบริโภคในจังหวัดลำปาง 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 
 
 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  

          ประชากรท่ีใชIในการศึกษาคร้ังน้ี ไดIแกD ผูIบริโภคในจังหวัดลำปาง จำนวน 229,436 คน สำนักงาน

สถิติจังหวัดลำปาง กลุDมตัวอยDางเปQนผูIบริโภคท่ีใชIและเคยใชIบริการแอพพลิเคช่ันในการส่ังซ้ืออาหารผDาน

แอพพลิเคช่ัน ไดIแกD Grab food และ Food Panda ในจังหวัดลำปาง ซ่ึงไมDทราบจำนวนท่ีแนDนอน               
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การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท9มือถือ 
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พฤติกรรมผู3บริโภคออนไลน9  

- ดyานอารมณ5ออนไลน5ในการใชyงาน 

- ดyานความต<อเนื่อง  

- ดyานประสิทธิภาพของสารสนเทศ 

- ดyานความบันเทิงออนไลน5 

          การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

          ผูIวิจัยใชIการทดสอบความตรง (Validity) โดยนำแบบสอบถามท่ีสรIางข้ึนใหIผูIเช่ียวชาญท่ีมีความ

เช่ียวชาญดIานการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ<เพ่ือตรวจสอบความถูกตIองชัดเจนและความสอดคลIอง

ของเน้ือหาท่ีตIองการศึกษา จากน้ันนำมาปรับปรุงแกIไขเพ่ิมเติมในสDวนของเน้ือหา นอกจากน้ันผูIวิจัยไดIทำ

การทดสอบความนDาเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability) โดยทดลองนำแบบสอบถาม จำนวน 30 ชุดไป

ใชIกับผูIบริโภคท่ีส่ังซ้ืออาหารผDานแอพพลิเคช่ันในจังหวัดเชียงใหมDซ่ึงไมDใชDกลุDมตัวอยDางท่ีใชIในการศึกษาคร้ังน้ี 

หาคDาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ<แอลฟาของครอนบาคไดIคDาความเช่ือม่ันโดยรวมเทDากับ 0.977 แบบสอบถาม

ประเด็นการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท<มือถือ เทDากับ .955 พฤติกรรมผูIบริโภคออนไลน<เทDากับ .948 และ

การตัดสินใจใชIบริการฯเทDากับ .942 ซ่ึงเปQนคDาท่ีมีมากกวDา .07 ซ่ึงสามารถนำขIอมูลจากแบบสอบถามมาใชI

ในการเก็บขIอมูลจริงไดI 

 

การวิเคราะห7ข9อมูล 

          ผูIวิจัยไดIนำขIอมูลท่ีไดIจากกลุDมตัวอยDางมาวิเคราะห<โดยใชIสถิติพรรณา (Descriptive Statistics)                                   

ซ่ึงประกอบดIวย ความถ่ี รIอยละ คDาเฉล่ีย สDวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาคDาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ<ของ                

เพียร<สัน   

 

ผลการวิจัย  

กลุDมตัวอยDางสDวนใหญDเปQนเพศหญิงจำนวน 194  คิดเปQนรIอยละ  55.90 และเพศชาย จำนวน 153 

คน คิดเปQนรIอยละ 44.1 อายุระหวDาง 21-30 ปë จำนวน 213 คน คิดเปQนรIอยละ 61.38 สถานภาพโสด 

จำนวน 252 คน คิดเปQนรIอยละ 55.6 มีการศึกษาต่ำกวDาปริญญาตรี จำนวน 193 คน คิดเปQนรIอยละ 55.6 

รายไดIตDอเดือนไมDเกิน 15,000 บาท ชDวงเวลาในการใชIแอพพลิเคช่ันในการส่ังอาหารเวลา 12.01-15.00 น. 

และมีท่ีพักอาศัยเอง จำนวน 215 คน คิดเปQนรIอยละ 62.0  

ผลการวิเคราะห<ขIอมูลการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท< มือถือในภาพรวมอยูDในระดับมาก                    

เม่ือพิจารณารายดIาน พบวDา ดIานการรับรูIประโยชน<การใชIงานอยูDในระดับมากโดยมีระดับความคิดเห็น                 

3 อันดับแรก ไดIแกD  การใชIงานแอพพลิเคช่ันทำใหIไดIรับความสะดวกสบาย การใชIงานทำใหIประหยัดเวลาใน

การดำเนินชีวิตมากข้ึน และการส่ังอาหารผDานแอพพลิเคช่ันมีรIานคIาใหIเลือกหลากหลาย ดIานการรับรูIความ

งDายในการใชIงานอยูDในระดับมากใน 3 อันดับ ไดIแกD สามารถส่ังอาหารไดIทุกท่ี ทุกเวลา แอพพลิเคช่ันการ

จัดสDงอาหารงDายตDอการคIนหารIานคIา และการใชIงานทำใหIการตัดสินใจรับประทานอาหารของทDานงDายข้ึน 

ดIานการรับรูIความเขIากันไดIอยูDในระดับมากใน 3 อันดับ ไดIแกD แอพพลิเคช่ันส่ังอาหารรองรับการใชIงานไดI

หลากหลาย เชDน สมาร<ทโฟน แท็บแลต คอมพิวเตอร< เปQนตIน แอพพลิเคช่ันส่ังอาหารออนไลน<มีรูปแบบท่ี

ทDานช่ืนชอบ และแอพพลิเคช่ันส่ังอาหารเหมาะสมกับการใชIงานบนโทรศัพท< 

 ผลการวิเคราะห<ขIอมูลพฤติกรรมในการเลือกใชIบริการส่ังอาหารผDานแอพพลิเคช่ันในภาพรวมอยูD

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปQนรายดIาน พบวDา ดIานอารมณ<ออนไลน<ในการใชIงานอยูDในระดับมากโดยมีระดับ
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1906 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

ความคิดเห็น 3 อันดับแรก ไดIแกD รูIสึกพึงพอใจในการใชIงาน สามารถเลือกสินคIาไดIตามท่ีตIองการ และ

สามารถหารIานอาหารท่ีตIองการไดIอยDางรวดเร็ว ดIานประสิทธิภาพของสารสนเทศอยูDในระดับมากโดยมี

ระดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก ไดIแกD มีขIอมูลโปรโมช่ันท่ีเปQนประโยชน<ตDอการตัดสินใจใชIบริการมี

รายละเอียดของอาหารท่ีถูกตIอง และรายละเอียดอาหารมีการปรับปรุงขIอมูลอยูDเสมอ และดIานความ

ตDอเน่ืองอยูDในระดับมากโดยมีระดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก ไดIแกD แอพพลิเคช่ันมีข้ันตอนการใชIงานท่ี

ยุDงยาก กินเวลา แอพพลิเคช่ันมีการปรับปรุงอยDางตDอเน่ือง และขณะใชIงานแอพพลิเคช่ันมีความรูIสึกเปQนสDวน

หน่ึงของการใชIงาน  

 

ผลการวิเคราะห2ขKอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานวิเคราะห7ความสัมพันธ7ระหวMาง 
 TAM BH PC PU PEU PER PS PST OES FLOW IE OE 

TAM 1 .775** .782** .720** .750** .757** .788** .792** .695** .590** .602** .641** 

BH  1 .578** .542** .605** .550** .632** .652** .785** .793** .813** .856** 

PC   1 .603** .557** .461** .421** .476** .585** .440** .412** .458** 

PU    1 .551** .409** .377** .421** .533** .351** .395** .490** 

PEU     1 .462** .500** .469** .566** .448** .475** .488** 

PER      1 .607** .571** .461** .431** .410** .487** 

PS       1 .673** .498** .495** .545** .517** 

PST        1 .547** .534** .529** .516** 

OES         1 .543** .502** .557** 

FLOW          1 .485** .564** 

IE           1 .626** 

OE            1 

 

จากตาราง 1 พบวDาระดับนัยสำคัญ  0.1 การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท< มือถือ (TAM)                            

มีความสัมพันธ<เชิงบวกกับพฤติกรรมผูIบริโภคออนไลน< (BH) โดยมีคDาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ<เชิงบวกใน

ระดับสูง (r=.775) เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวDา 

การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท<มือถือมีความสัมพันธ<ในระดับปานกลางกับดIานอารมณ<ออนไลน< 

(OES) ดIานความบันเทิงออนไลน< (OE) ดIานประสิทธิภาพของสารนิเทศ (IE) และดIานความตDอเน่ือง (FLOW) 

ตามลำดับ ในขณะเดียวกันพฤติกรรมผูIบริโภคออนไลน<มีความสัมพันธ<ในระดับปานกลางกับดIานการรับรูI

ความไวIวางใจ (PST) ดIานการรับรูIความเส่ียงดIานความปลอดภัย (PS) และดIานการรับรูIความงDายในการใชI

งาน (PEU) ตามลำดับ   

 

การอภิปรายผล 

การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท<มือถือมีความสัมพันธ<เชิงบวกกับพฤติกรรมผูIบริโภคออนไลน<โดยมี                      

คDาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ<ระดับสูงท่ีระดับนัยสำคัญ .01 สอดคลIองกับวีณา สุวรรณนาบูรณ< และนิตนา ฐานิ

ตธนกร4 กลDาววDาการยอมรับเทคโนโลยีเปQนพฤติกรรมของผูIใชIในการทำความเขIาใจในเทคโนโลยีและ

ตระหนักถึงการนำเทคโนโลยีมาใชIเพ่ือกDอใหIเกิดประโยชน<ตDอตนเอง อยDางไรก็ตามเม่ือผูIบริโภคยอมรับหรือ

ตัดสินใจในการใชIเทคโนโลยีมือถือแลIวก็จะเช่ือมโยงถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูIบริโภคออนไลน< 

อีกดIวย  

การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท<มือถือในภาพรวมอยูDในระดับมากเม่ือพิจารณารายดIาน พบวDา                 

ดIานการรับรูIประโยชน<การใชIงานอยูDในระดับมากโดยมีระดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก ไดIแกD การใชIงาน

แอพพลิเคช่ันทำใหIไดIรับความสะดวกสบาย การใชIงานทำใหIประหยัดเวลาในการดำเนินชีวิตมากข้ึน และการ

ส่ังอาหารผDานแอพพลิเคช่ันมีรIานคIาใหIเลือกหลากหลาย สอดคลIองกับ Davis and Arbor5 อธิบายถึงการ

รับรูIถึงประโยชน< ท่ีไดI รับ คือ ระดับความเช่ือเฉพาะบุคคลตDอการใชIเทคโนโลยีน้ันๆ วDาจะชDวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำงานของตนไดI ดIานการรับรูIความงDายในการใชIงานอยูDในระดับมากใน 3 อันดับ ไดIแกD 

สามารถส่ังอาหารไดIทุกท่ี ทุกเวลา แอพพลิเคช่ันการจัดสDงอาหารงDายตDอการคIนหารIานคIา และการใชIงานทำ

ใหIการตัดสินใจรับประทานอาหารของทDานงDายข้ึน สอดคลIองกับอัครเดช ปõ£นสุข และนิตนา ฐานิตธนกร6 

พบวDา ดIานการรับรูIถึงความงDายตDอการใชIงานและดIานการรับรูIประโยชน<เปQนปÜจจัยท่ีมีผลตDอการยอมรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจองต๋ัวภาพยนต<ออนไลน<ผDานระบบแอพพลิเคช่ันของผูIใชIบริการใน

กรุงเทพมหานคร ท้ังยังสอดคลIองกับวีณา สุวรรณนาบูรณ< และนิตนา ฐานิตธนกร (2559)7 พบวDาดIานความ

งDายในการใชIงานสDงผลตDอความต้ังใจในการซ้ือสินคIาผDาน facebook ของผูIบริโภคในกรุงเทพมหานคร                 

ดIานการรับรูIความเขIากันไดIอยูDในระดับมากใน 3 อันดับ ไดIแกD แอพพลิเคช่ันส่ังอาหารรองรับการใชIงานไดI

หลากหลาย เชDน สมาร<ทโฟน แท็บแลต คอมพิวเตอร< เปQนตIน แอพพลิเคช่ันส่ังอาหารออนไลน<มีรูปแบบท่ี

ทDานช่ืนชอบ และแอพพลิเคช่ันส่ังอาหารเหมาะสมกับการใชIงานบนโทรศัพท< 

พฤติกรรมในการเลือกใชIบริการส่ังอาหารผDานแอพพลิเคช่ันในภาพรวมอยูDในระดับมาก                        

เม่ือพิจารณาเปQนรายดIาน พบวDา ดIานอารมณ<ออนไลน<ในการใชIงานอยูDในระดับมากโดยมีระดับความคิดเห็น 

3 อันดับแรก ไดIแกD รูIสึกพึงพอใจในการใชIงาน สามารถเลือกสินคIาไดIตามท่ีตIองการ และสามารถหา

 
4 วีณา สุวรรณนาบูรณ5 และนิตนา ฐานิตธนกร. คุณลักษณะสhวนบุคคล การสนับสนุนทางสังคมคุณภาพ

การให3บริการอิเล็กทรอนิกส9 และสื่อกลางด3านสารสนเทศของบุคคลที่สามที่มีผลตhอความตั้งใจซื้อสินค3าผhาน

เฟสบุnค (F-commerce) ของผู3บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร, (ในการประชุมวิชาการระดับชาติปÑญญาภิวัฒน5 

ครั้งที่ 6,  นนทบุรี: สถาบันการจัดการปÑญญาภิวัฒน5, 2559).   
5 Davis, F. D., “Perceived use fullness, Perceived Ease of use and user acceptanceof 

information technology”, MIS Quarterly, Vol 13 No3 (September 1989): 319-339. 
6 อัครเดช ปèêนสุข และนิตนา ฐานิตธนกร, การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ

อิเล็กทรอนิกส9 และสhวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค3าที่สhงผลตhอความพึงพอใจในการจองตั๋ว

ภาพยนต9ออนไลน9ผhานระบบแอพพลิเคชั่นของผู3ใช3บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร, (ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย5 2559 ครั้งที่ 3, นนทบุรี: โรงแรมริชมอนด5 สไตลิส คอนเวนชั่น, 2559). 
7 วีณา สุวรรณนาบูรณ9 และนิตนา ฐานิตธนกร. 
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ตธนกร4 กลDาววDาการยอมรับเทคโนโลยีเปQนพฤติกรรมของผูIใชIในการทำความเขIาใจในเทคโนโลยีและ

ตระหนักถึงการนำเทคโนโลยีมาใชIเพ่ือกDอใหIเกิดประโยชน<ตDอตนเอง อยDางไรก็ตามเม่ือผูIบริโภคยอมรับหรือ

ตัดสินใจในการใชIเทคโนโลยีมือถือแลIวก็จะเช่ือมโยงถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูIบริโภคออนไลน< 

อีกดIวย  

การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท<มือถือในภาพรวมอยูDในระดับมากเม่ือพิจารณารายดIาน พบวDา                 

ดIานการรับรูIประโยชน<การใชIงานอยูDในระดับมากโดยมีระดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก ไดIแกD การใชIงาน

แอพพลิเคช่ันทำใหIไดIรับความสะดวกสบาย การใชIงานทำใหIประหยัดเวลาในการดำเนินชีวิตมากข้ึน และการ

ส่ังอาหารผDานแอพพลิเคช่ันมีรIานคIาใหIเลือกหลากหลาย สอดคลIองกับ Davis and Arbor5 อธิบายถึงการ

รับรูIถึงประโยชน< ท่ีไดI รับ คือ ระดับความเช่ือเฉพาะบุคคลตDอการใชIเทคโนโลยีน้ันๆ วDาจะชDวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำงานของตนไดI ดIานการรับรูIความงDายในการใชIงานอยูDในระดับมากใน 3 อันดับ ไดIแกD 

สามารถส่ังอาหารไดIทุกท่ี ทุกเวลา แอพพลิเคช่ันการจัดสDงอาหารงDายตDอการคIนหารIานคIา และการใชIงานทำ

ใหIการตัดสินใจรับประทานอาหารของทDานงDายข้ึน สอดคลIองกับอัครเดช ปõ£นสุข และนิตนา ฐานิตธนกร6 

พบวDา ดIานการรับรูIถึงความงDายตDอการใชIงานและดIานการรับรูIประโยชน<เปQนปÜจจัยท่ีมีผลตDอการยอมรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจองต๋ัวภาพยนต<ออนไลน<ผDานระบบแอพพลิเคช่ันของผูIใชIบริการใน

กรุงเทพมหานคร ท้ังยังสอดคลIองกับวีณา สุวรรณนาบูรณ< และนิตนา ฐานิตธนกร (2559)7 พบวDาดIานความ

งDายในการใชIงานสDงผลตDอความต้ังใจในการซ้ือสินคIาผDาน facebook ของผูIบริโภคในกรุงเทพมหานคร                 

ดIานการรับรูIความเขIากันไดIอยูDในระดับมากใน 3 อันดับ ไดIแกD แอพพลิเคช่ันส่ังอาหารรองรับการใชIงานไดI

หลากหลาย เชDน สมาร<ทโฟน แท็บแลต คอมพิวเตอร< เปQนตIน แอพพลิเคช่ันส่ังอาหารออนไลน<มีรูปแบบท่ี

ทDานช่ืนชอบ และแอพพลิเคช่ันส่ังอาหารเหมาะสมกับการใชIงานบนโทรศัพท< 

พฤติกรรมในการเลือกใชIบริการส่ังอาหารผDานแอพพลิเคช่ันในภาพรวมอยูDในระดับมาก                        

เม่ือพิจารณาเปQนรายดIาน พบวDา ดIานอารมณ<ออนไลน<ในการใชIงานอยูDในระดับมากโดยมีระดับความคิดเห็น 

3 อันดับแรก ไดIแกD รูIสึกพึงพอใจในการใชIงาน สามารถเลือกสินคIาไดIตามท่ีตIองการ และสามารถหา

 
4 วีณา สุวรรณนาบูรณ5 และนิตนา ฐานิตธนกร. คุณลักษณะสhวนบุคคล การสนับสนุนทางสังคมคุณภาพ

การให3บริการอิเล็กทรอนิกส9 และสื่อกลางด3านสารสนเทศของบุคคลที่สามที่มีผลตhอความตั้งใจซื้อสินค3าผhาน

เฟสบุnค (F-commerce) ของผู3บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร, (ในการประชุมวิชาการระดับชาติปÑญญาภิวัฒน5 

ครั้งที่ 6,  นนทบุรี: สถาบันการจัดการปÑญญาภิวัฒน5, 2559).   
5 Davis, F. D., “Perceived use fullness, Perceived Ease of use and user acceptanceof 

information technology”, MIS Quarterly, Vol 13 No3 (September 1989): 319-339. 
6 อัครเดช ปèêนสุข และนิตนา ฐานิตธนกร, การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ

อิเล็กทรอนิกส9 และสhวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค3าที่สhงผลตhอความพึงพอใจในการจองตั๋ว

ภาพยนต9ออนไลน9ผhานระบบแอพพลิเคชั่นของผู3ใช3บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร, (ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย5 2559 ครั้งที่ 3, นนทบุรี: โรงแรมริชมอนด5 สไตลิส คอนเวนชั่น, 2559). 
7 วีณา สุวรรณนาบูรณ9 และนิตนา ฐานิตธนกร. 



1908 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

รIานอาหารท่ีตIองการไดIอยDางรวดเร็ว สอดคลIองกับ Richard and Habibi ท่ีกลDาววDาเม่ือผูIบริโภครูIสึกยินดีก็

จะเกิดความรูIสึก อารมณ<ท่ีดีดIวย  ดIานประสิทธิภาพของสารสนเทศอยูDในระดับมากโดยมีระดับความคิดเห็น 

3 อันดับแรก ไดIแกD มีขIอมูลโปรโมช่ันท่ีเปQนประโยชน<ตDอการตัดสินใจใชIบริการมีรายละเอียดของอาหารท่ี

ถูกตIอง และรายละเอียดอาหารมีการปรับปรุงขIอมูลอยูDเสมอ สอดคลIองกับ Richard and Habibi กลDาววDา

ประสิทธิภาพของสารสนเทศเกิดจากการแสดงผลขIอมูลท่ีมีความถูกตIอง สมบูรณ< เก่ียวขIองกัน อีกท้ังมีการ

ปรับปรุงขIอมูลใหIเปQนปÜจจุบัน ท้ังยังสอดคลIองกับณัฎฐนันท< พิธิวัตโชติกุล8 พบวDา การยอมรับเทคโนโลยี

โทรศัพท<มือถือดIานประสิทธิภาพของสารสนเทศสDงผลตDอความต้ังใจซ้ือสินคIาออนไลน<ผDานแอพพลิเคช่ันอยDาง

มีนัยสำคัญ และดIานความตDอเน่ืองอยูDในระดับมากโดยมีระดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก ไดIแกD  

แอพพลิเคช่ันมีข้ันตอนการใชIงานท่ียุDงยาก กินเวลา แอพพลิเคช่ันมีการปรับปรุงอยDางตDอเน่ือง และขณะใชI

งานแอพพลิเคช่ันมีความรูIสึกเปQนสDวนหน่ึงของการใชIงาน สอดคลIองกับ Richard and Habibi9 ท่ีกลDาววDา

ความตDอเน่ืองเปQนกุญแจสำคัญในปฏิสัมพันธ<ระหวDางมนุษย<กับคอมพิวเตอร< ท้ังน้ีการติดตDอส่ือสารจะกระตุIน

อารมณ<ในเชิงบวก และความต่ืนตัวในการใชIงาน 

 

ขKอเสนอแนะ  

 จากการศึกษา พบวDา แมIแอพพลิเคช่ันในการส่ังซ้ืออาหารจะเขIามาเปล่ียนแปลงรูปแบบพฤติกรรม

การส่ังซ้ืออาหารท่ีทำใหIผูIบริโภคช่ืนชอบ เน่ืองจากรับรูIถึงความเขIากันไดI และประโยชน<ในการใชIงานท่ีมี

ความสะดวก เหมาะสมและสามารถรองรับการใชIงานโดยเฉพาะกับโทรศัพท<มือถือ อยDางไรก็ตามในดIานการ

รับรูIทรัพยากรทางการเงิน การรับรูIความไวIวางใจโดยเฉพาะประเด็นเร่ืองการยอมรับคDาธรรมเนียมหากชำระ

คDาบริการจัดสDงอาหารผDานบัตรเครดิต และความไวIวางใจในคุณภาพของอาหารเม่ือส่ังอาหารผDาน

แอพพลิเคช่ัน ดังน้ันผูIประกอบการควรใหIความสำคัญกับท้ังสองประเด็นเพ่ือพัฒนาความไวIวางใจท้ังเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ อีกท้ังควรมีแนวทางในการกระตุIน สDงเสริม ใหIมีการชำระเงินแบบไรIเงินสดมากข้ึน 

 สำหรับในการศึกษาคร้ังน้ีไดIทำการศึกษาในสองตราสินคIาของแอพพลิเคช่ัน ไดIแกD Food panda 

และ grab food ซ่ึงในปÜจจุบันแอพพลิเคช่ันอาจมีการเปล่ียนแปลงในการใชIบริการ ดังน้ันเพ่ือใหIครอบคลุม

ถึงสถานการณ<ในอนาคตควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงตราสินคIาใหมDดIวย นอกจากน้ันควรทำการศึกษาเพ่ิมเติมตัว

แปรอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลตDอการตัดสินใจเลือกใชIบริการส่ังอาหาร เชDน ปÜจจัยทางดIานจิตวิทยา พฤติกรรมการ

ส่ือสารแบบตDางๆ ซ่ึงผลท่ีไดIอาจเปQนประโยชน<ตDอองค<กรธุรกิจในการนำไปปรับปรุงและวางแผนกลยุทธ<

สำหรับพัฒนาแอพพลิเคช่ันการจัดสDงอาหารใหIตอบสนองความตIองการของผูIบริโภคมากย่ิงข้ึน 

 
8 ณัฎฐนันท5 พิธิวัตโชติกุล, การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท5มือถือ การตลาดผ<านสื่อสังคมออนไลน5 และ

พฤติกรรมผูyบริโภคออนไลน5ที่ ส< งผลต<อความตั้ งใจซื้อสินคyาออนไลน5ผ<านแอพพลิ เคชั่นของผูyบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร, สารนิเทศปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558).   
9 Richard, M.Q and Habibi, M.R., “Advance modeling of consumer behavior: the 

moderating roles of hedonism and culture”, Journal of Business Research, Vol 69 No 3 (March 

2016): 1103-1119. 
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