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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้โมบายแอพใน
การสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาความตั้งใจในการใช้งานที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามที่มี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .875 ในการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการสั่ง
อาหารผ่านแอพต่างๆ จ านวน 400 คน สถิติอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท  ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหารของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ความคาดหวังด้าน
ประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม และอิทธิพลทางสังคม ส่วนสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 
ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
นอกจากนี้ ยังพบว่า ความตั้งใจในการใช้งานส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานโมบายแอพในการสั่ง
อาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ค าส าคัญ: ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ, ความคาดหวังในความพยายาม, ความตั้งใจในการใช้งาน, 
พฤติกรรมการใช้งาน 
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ABSTRACT 

 
 The research aims to study the factors impacting usage behavior of mobile 
apps for order foods of consumers in Bangkok and to study the behavioral intention 
affecting use behaviors of consumers in Bangkok. A questionnaire with reliability of 
.875 was used to gather the data from 400 consumers in Bangkok who used to order 
foods by the mobile apps. The inferential statistics in hypothesis testing was multiple 
regression. 

The results showed that participants were female and they were 31-40 years 
old.  They were bachelor’s degrees, worked in private companies, and had monthly 
incomes between 25,001 – 35,000 baht. The results of hypothesis testing showed 
that the factor impacting behavioral intention of mobile apps for ordering foods of 
consumers in Bangkok at the significant level of 0.05 were performance expectancy, 
effort expectancy, and social influence.   The facilitating condition did not impact 
behavioral intention of mobile apps for ordering foods of consumers in Bangkok.  The 
behavioral intention impacted use behaviors of consumers in Bangkok at the 
significant level of 0.05. 

 
Keywords:  Performance Expectancy, Effort Expectancy, Behavioral Intention, Use 
Behaviors 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในปัจจุบันการแข่งขันในตลาดธุรกิจร้านอาหารมีความรุนแรงมากขึ้นและ จ านวนธุรกิจ

ภัตตาคารร้านอาหารใหม่ๆ ที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดการกระจายตัวของลูกค้าและส่วนแบ่งใน
ตลาด อย่างไรก็ตามทิศทางของธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารในปี 2560 คาดว่า ยังคงขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ดังแสดงในตารางที่ 1.1 ร้านอาหาร เป็นอีกหนึ่งธุรกิจพ้ืนฐานที่อยู่คู่กับสังคมไทยและ เป็น
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว พฤติกรรมและรสนิยมการบริโภคอาหารที่หลากหลาย และ
จ านวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพ่ิม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคท่ีหันมารับประทานอาหาร
นอกบ้านและสนใจดูแลสุขภาพมากข้ึน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560) 

 

ตารางที่ 1.1: ข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร ปี 2560 
 

เดือน จ านวนร้านอาหารที่จดทะเบียน ใหม่ มี.ค 2559 - มี.ค 2560 
มีนาคม 2559 165 ราย 

เมษายน 2559 99 ราย 
พฤษภาคม 2559 107 ราย 

มิถุนายน 2559 138 ราย 
กรกฎาคม 2559 111 ราย  

สิงหาคม 2559 151 ราย 
กันยายน 2559 178 ราย 

ตุลาคม  2559 137 ราย 
พฤศจิกายน 2559 120 ราย 

ธันวาคม 2559 80 ราย 
มกราคม 2560 136 ราย 

กุมภาพันธ์ 2560 119 ราย 

มีนาคม 2560 175 ราย 
 

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2560). ธุรกิจภัตคารร้านอาหาร เดือนมีนาคม 2560. สืบค้นจาก 
http://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2560/T26/T26_201703.p
df. 
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ปัจจุบันประชากรของประเทศไทยมีจ านวนทั้งสิ้น 68.1 ล้านคน มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 
จ านวน 38 ล้านคน คิดเป็น 56% ของจ านวนประชากรทั้งหมด และมี ผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คผ่าน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมากถึง 41 ล้านคน คิดเป็น 60% ผู้ใช้สมาร์ทโฟนชาวไทยใช้เวลาโดยเฉลี่ย 230 
นาที หรือเกือบสี่ชั่วโมงต่อวันกับการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟน การใช้งาน สมาร์ทโฟนนั้นทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างชัดเจน สืบเนื่องมาจากประโยชน์ ของการใช้งานมือถือ 
การเข้าถึงของข้อมูลที่ง่ายขึ้น การส่งต่อข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น การใช้งานเพื่อความบันเทิง เช่น การดูหนัง 
ฟังเพลง หรือการเล่นเกม เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ท าให้ผู้บริโภคสามารถอยู่ในกระแส และตามกระแส
ของสังคมได้ (“ส่องพฤติกรรมผู้ใช้เน็ต”, 2560) จากรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนและ
แอปพลิเคชันในปี 2559 พบว่า แอปพลิเคชั่นในการสื่อสารด้วยข้อความ (Messaging) และการใช้
เครือข่ายสังคมมีการอัตราการเติบโตมากที่สุดจากปี 2558 ตามด้วยแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับกีฬา 
ธุรกิจการเงินช้อปปิ้ง และบริการต่างๆ เติบโตขึ้นอีก เพราะผู้บริโภคต้องการอัปเดทข่าวสารอยู่ตลอด 
เวลาจึงเลือกโหลดแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ไว้ในอุปกรณ์ของตนเอง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560). 

ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย โดย 70% 
ของคนไทยมีโทรศัพท์มือถือและเหตุผลที่ท าให้โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน เป็นที่นิยมมาจาก 
ประสบการณ์ที่กลุ่มผู้ใช้งานยุคใหม่ ซึ่งเป็นผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก เพ่ือได้รับ
ความบันเทิง ข้อมูลความรู้ และระบบการทางานที่ช่วยให้สามารถท าสิ่งต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น จากการส ารวจพบว่า คนไทยติดตั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเฉลี่ย 32 แอปพลิเคชั่น โดย
มีแอปพลิเคชั่นและเกมส์ของนักพัฒนาชาวไทย 11 รายการ ที่ได้รับเลือกให้อยู่ในจ านวนแอปพลิเคชั่น
และเกมยอดเยี่ยมของประเทศไทยประจ าปี 2559 ได้แก่ Eatigo, TrueMoney Wallet, Piggipo, 
Kaidee, Wongnai, Ookbee, WinkCamera, Keyboard ManMan, Comico Thailand, 
GThapster, และ Super Slam – POGS Battle (“ส่องพฤติกรรมผู้ใช้เน็ต”, 2560) 

เมื่อพิจารณา พบว่า ธุรกิจมีรายได้เติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่วนแนวโน้มการประกอบ
ธุรกิจได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยน าเทคโนโลยีมาช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ธุรกิจของตนเอง (Startup) ซ่ึง
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐ เช่น การเปิดร้านอาหารและส่งเสริมการขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และการส่งตรงถึงมือผู้บริโภค (Delivery) ซึ่งช่วยในการขยายฐานลูกค้าและสร้าง
รายได้ให้แก่ธุรกิจอีกช่องทางหนึ่ง คาดว่าในปี 2560 แนวโน้มของผู้ใช้บริการจัดส่งอาหารจะเพ่ิมสูงขึ้น 
เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนไปเนื่องจากลูกค้ามีข้อจ ากัดด้านเวลา ต้องการความ
สะดวกสบาย และต้องการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด และการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับธุรกิจ
ร้านอาหาร หนุนให้ธุรกิจนี้เติบโตและมีประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจมากยิ่งขึ้น การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ช่วยผู้ประกอบการ ลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจและเข้าถึงฐานลูกค้า
ได้กว้างขวางและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นโดยเฉพาะ SMEs เริ่มหันมาให้บริการร้านอาหารผ่านสื่อ
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ออนไลน์และแอพพลิเคชั่น ช่วยลดต้นทุนในการลงทุนเช่าร้านหรือจ้างพนักงาน อีกทั้งตลาดบริการ
จัดส่งอาหารที่ช่วยเพิ่มช่องทางและความรวดเร็วในการขาย มีการขยายตัวอย่างชัดเจนในปี 2559 
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในธุรกิจ
ประเภทนี้ (“จับตาปี 60 สั่งอาหารออนไลน์”, 2560) 
 

ตารางที่ 1.2 : 5 แอปพลิเคชั่นช่วยในการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพ 
 

แอปพลิเคชัน รายละเอียดบริการ 

FOOD PANDA 
 

บริการสั่งอาหารจากร้านดังและส่งตรงถึงบา้น โดยสามารถระบไุด้ว่าอยู่บริเวณใด ระบบก็จะ
ไปค้นหารา้นอาหารที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงมาแสดงผล โดยยังเลือกใส่ฟิลเตอร์เพิ่มเติมเพื่อ
ให้ผลการค้นหาแคบลงที่สุดด้วย เช่น เลือกประเภทอาหาร/ เวลาในการจัดสง่สั้นที่สุด/ โปรโม
ชันพิเศษ ฯลฯ ซึง่ร้านอาหารทีอ่ยู่ในเครือมีค่อนข้างหลากหลาย เลือกได้ตั้งแต่ร้าน SMEs ไป
จนถึงร้านดงัในห้างอยา่ง OOTOYA, Pizza Hut, Coffee World ฯลฯ เลือกร้านแล้วก็เลือก
เมนูที่อยากทาน เพิ่มใส่ตะกร้า ระบบจะบอกล่วงหนา้ว่า รา้นนีจ้ะใช้เวลากีน่าทีในการจัดส่ง 
และค่าสง่เท่าไร (เร่ิมต้นที่ 50-60 บาท ตามระยะทาง) มีรีวิวจากลูกค้าให้อ่าน สะดวกในการ
สั่งได้ทัง้ทางหน้าเวบ็และ App ใน iOS & Android 

ZAB DELIVERY 
 

อาสาไปสัง่อาหารจากร้านดังแลว้มาส่งถึงบ้า ลักษณะคลา้ยกับ Food Panda แต่อาจจะเนน้
ร้าน Local มากกว่า มบีริการทัง้ในหน้าเว็บ และแอปใน Android (iOS ยังไม่มี)  

LINE MAN X 
WONGNAI 

 

บริการ Delivery ใหม่ล่าสุดจากดาวน์โหลดแอพ LINE MAN แอพฯ เรียกใช้บริการสั่งซื้อ
อาหาร และส่งของที่สะดวกรวดเร็วมาก ส าหรับคนทีไ่ม่ชอบการเดินทาง หรือไม่อยาก
เสียเวลาบนท้องถนน   

HELLO FOOD 
 

แอพ Hello Food Delivery เป็นแอพที่ให้ผู้ใช้ไดส้ั่งอาหาร Delivery มารับประทานที่บา้น
ฟรี สามารถค้นหาร้านอาหารใกล้บ้าน สั่งอาหารได้ละเอียดเหมือนอยู่ที่ร้าน 

UBER EATS 
 

การใช้ครั้งแรก แอพจะให้สมัครสมาชิก หากเคยใช้ Uber อยู่แล้วก็สามารถ Login โดยใช้ 
User เดียวกัน ข้อมูลบัตรเครดิตก็ใช้ร่วมกันได้ เมื่อ Login เสร็จเรียบร้อย แอพจะให้ระบุว่า 
สถานทีป่ัจจบุันอยู่ที่ใด กดปุ่ม Current Location ด้านบนจะมีรายการร้านอาหารที่อยู่ใกล้
บ้าน ใช้เวลาในการท าและสง่ไมเ่กิน 30 นาที หากรีบเร่งสามารถเลือกจากส่วนนี้ได้ หรือเลื่อน
ดูใน Feed เพื่อเลือกร้านอาหาร โดยทุกร้านจะมีเวลาระบุว่า ใช้เวลาประมาณกีน่าทีในการสั่ง 

 
ที่มา : 5 แอปช่วยมนุษย์ “หิว” แต่ไม่อยากออกจากบ้าน. (2560).  สืบค้นจาก 
           https://www.ananda.co.th/blog/thegenc/lifestyle. 
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การสั่งอาหารผ่านโมบายแอพยังมีธุรกิจที่เก่ียวเนื่องและสนับสนุนบริการร้านอาหาร เช่น 
ตัวกลางการให้บริการส่งอาหารออนไลน์หรือการจองโต๊ะอาหารผ่านแอพ และเว็บไซด์แนะน า
ร้านอาหาร ซึ่งการสร้างความร่วมมือกับผู้ให้บริการเหล่านี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีช่วยให้การด าเนิน
ธุรกิจร้านอาหารมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจจากการเข้าถึงฐานลูกค้าของ
พันธมิตรเหล่านี้ ซึ่ง Zhou (2010) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีนั้นมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อ
ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการอ านวยความสะดวกในการท างานหรือการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งประกอบด้วยความคาดหวังด้านประสิทธิภาพการสั่งอาหารผ่านโมมายแอพ 
อิทธิพลทางสังคม สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุน และการมีทัศนคติที่ดีต่างมีผลต่อความตั้งใจในการใช้
บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพ (Kim, Shin & Lee, 2009) 

จากความเป็นมา และความส าคัญของปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ท าการศึกษาการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการสั่งอาหารของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค และทราบถึงความตั้งใจในการใช้งาน พฤติกรรมการใช้งานโมบายแอพ และตอบสนองต่อ
ความสะดวกสบายของผู้บริโภคต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพล
ทางสังคม สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานสั่งอาหารผ่านโมบายแอพของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

1.2.2 เพ่ือศึกษาความตั้งใจในการใช้งานที่มีผลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านโมบายแอ
พของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1 ผลของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค 

1.3.2 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ิมเติมให้กับผู้ที่ประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ โมบายล์แอปพลิเคชั่นการส่งตรงถึงมือผู้บริโภค 
(Delivery) ซึ่งช่วยในการขยายฐานลูกค้าและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจอีกช่องทางหนึ่ง  
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1.3.3 ผู้ที่สนใจ นักวิชาการ และนักวิจัยที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้บริการสั่ง
อาหารผ่านโมบายล์แอพพลิเคชั่น สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางให้กับงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 
 
 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 แนวคิดเรื่องแบบจ าลองการผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  

แบบจ าลองการผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (The Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology Model: UTAUT) ของ Venkatesh, Davis & Morris 
(2003) ซึ่งได้เสนอทฤษฎีที่สร้างข้ึนจากงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีซึ่ง
ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) โดยได้อธิบายถึงการยอมรับเทคโนโลยีและการใช้
เทคโนโลยีของผู้ใช้งานโดยเป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎีด้านพฤติกรรมจ านวนทั้งสิ้น 8 ทฤษฎีคือ  

1) ทฤษฎีที่ใช้ส าหรับการเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อและทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (Theory 
of Reasoned Action: TRA)  

2) ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งานเป็นตัววัดความส าเร็จของการพัฒนาการใช้ 
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)  

3) ทฤษฎีที่ใช้ส าหรับการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเพ่ือใช้สนับสนุนแรงจูงใจที่ใช้อธิบายถึง 
การแสดงพฤติกรรม (Motivational Model: MM)  

4) ทฤษฎีที่ศึกษาทางด้านพฤติกรรมซึ่งได้รับการพัฒนาและขยายมาจากทฤษฎี TRA 
(Theory of Planned Behavior: TPB)  

5) ทฤษฎีที่ผสมผสานกันระหว่าง TAM กับ TPB เพ่ือใช้ส าหรับทดสอบการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับ ปัจจัยประสบการณ์การใช้ระบบว่ามีอิทธิพลต่อการปรับปรุงและการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือไม 

6) ทฤษฎีที่ใช้วัดการใช้งานจริงในเทคโนโลยีและใช้ท านายเกี่ยวกับการยอมรับและการใช้ 
เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล (Model of PC Utilization: MPCU)  

7) ทฤษฎีพื้นฐานทางสังคมที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของปัจจัยที่ใช้อธิบายถึง 
นวัตกรรมและใช้เป็นเครื่องมือที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมในองค์กร (Innovation Diffusion Theory: 
IDT) หรือ (Diffusion of Innovations: DOI)  

8) ทฤษฎีด้านพฤติกรรมมนุษย์ที่พบว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์นั้นเกิดจาก
อิทธิพล จากสิ่งแวดล้อมปัจจัยส่วนบุคคล และคุณสมบัติด้านพฤติกรรมส่วนตัว (Social Cognitive 
Theory: SCT) 

Venkatesh, et al. (2003) ได้ศึกษาบริษัทและองค์กร 4 แห่งที่ก าลังประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ โดยเป็นองค์กรที่มีความแตกต่างทางเทคโนโลยีลักษณะองค์กรประเภทอุตสาหกรรมหน้าที่
องค์กรและ ลักษณะการใช้งานเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบ จ านวนทั้งสิ้น 654 
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รายทดสอบหา ความเชื่อมั่นและความตรงด้วยวิธีทางสถิติ Cronbach’s Alpha ได้ค่าเท่ากับ 0.70 
และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีทางสถิติ Partial Least Squares (PLS) ผลจากการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากตารางข้างต้นพบว่ามี 4 ปัจจัยหลักท่ีมี อิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมความ
ตั้งใจที่จะใช้งานระบบ (Behavioral Intention) และการใช้งานระบบ (Use Behavior) คือ  

1. ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน (Performance Expectancy) คือระดับความเชื่อของ
บุคคล ว่าการใช้ระบบจะท าให้ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติงานประกอบด้วยปัจจัยที่ได้จากการ
พัฒนาและรวม ทฤษฎีต่างๆ 5 ปัจจัยดังนี้  

1.1 Perceived Usefulness คือระดับความเชื่อด้านประโยชน์ของผู้ใช้ว่าการใช้
ระบบจะช่วย เพ่ิมให้ผลของการปฏิบัติงานดีขึ้น (TAM Model)  

1.2 Extrinsic Motivation คือผู้ที่สามารถใช้ระบบในการปฏิบัติงานได้จะน าไปสู่
ผลงานที่มีค่า และท าให้ได้รับในสิ่งที่ดีกว่าผู้อื่นเช่นมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานได้รับการขึ้นเงินเดือน
หรือได้รับการ เลื่อนต าแหน่ง (MM Model)  

1.3 Job-fit คือความสามารถของระบบจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของแต่ละ บุคคลได้ (MPCU Model)  

1.4 Relative Advantage คือระดับของการใช้ระบบที่ท าให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่า
สิ่งที่ผ่าน มา (IDT Model)  

1.5 Outcome Expectations คือความคาดหวังถึงผลลัพธ์ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม 
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นความคาดหวังจากการปฏิบัติงานและความคาดหวังส่วนบุคคล (SCT Model) 

2. ความคาดหวังด้านความพยายามของผู้ใช้งานระบบ (Effort Expectancy) คือ ระดับ
ความง่าย ในการมีส่วนร่วมในการใช้ระบบประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลักดังนี้  

2.1 Perceived Ease of Use คือ ระดับความเชื่อของบุคคลว่าการใช้ระบบ
เทคโนโลยีไม่ต้อง ใช้ความพยายามสูงในการใช้งานมากนัก (TAM Model)  

2.2 Complexity คือ ระดับของการเข้าใจถึงความยากท่ีจะเข้าใจและการใช้ระบบ 
(MPCU Model)  

2.3 Ease of Use คือ ระดับของการใช้ระบบที่ท าให้เข้าใจว่ายากต่อการใช้งาน 
(IDT Model)  

3. อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) คือระดับการเข้าใจของแต่ละบุคคลถึงความส าคัญ
ที่จะ เชื่อว่าควรใช้ระบบใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานได้ก าหนดปัจจัยทางพฤติกรรม 3 ปัจจัยดังนี้  

3.1 Subjective Norm คือ ความเข้าใจของบุคคลกับพฤติกรรมการแสดงออกของผู้
มีอิทธิพล ที่มีต่อตนเอง (TRA Model)  
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3.2 Social Factors คือ สัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมและ
ข้อตกลง ระหว่างบุคคลที่มีอยู่ในสถานการณ์สังคมนั้นๆ (MPCU Model)  

3.3 Image คือ ระดับของการใช้นวัตกรรม (ระบบ) ที่ท าให้เข้าใจว่าช่วยเพิ่ม
ภาพลักษณ์หรือ สถานะภาพทางสังคม (IDT Model)  

4. สภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกในระบบ (Facilitating Condition) คือ ระดับความเชื่อ
ของ บุคคลว่าองค์กรและสิ่งอ านวยความสะดวก/อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่มีอยู่มีส่วนช่วยสนับสนุนต่อ
การใช้ ระบบประกอบด้วย 3 ปัจจัยที่ก าหนดไว้ดังนี้  

4.1 Perceived Behavioral Control คือ ความเข้าใจถึงการรับรู้อ านาจในการ
ควบคุมระบบ ทั้งภายในและภายนอก (ภายในคือผู้ใช้ระบบเช่นความรู้ความสามารถของผู้ใช้ ระบบ
และภายนอกคือสิ่งอ านวยความสะดวกจากองค์กรเช่นคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ด้าน IT) (TPB 
Model)  

4.2 Facilitating Conditions คือ ปัจจัยที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้านสภาพแวดล้อม
เพ่ือสร้าง ความง่ายในการปฏิบัติงานรวมถึงการจัดเตรียมระบบการสนับสนุนด้านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (MPCU Model)  

4.3 Compatibility คือ ระดับของการเข้าใจระบบงานว่ามีความถูกต้องเป็น
สิ่งจ าเป็นและเป็น การปรับปรุงที่มีศักยภาพ (IDT Model) 

นอกจากนี้พบ 3 ปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานระบบคือ  
1. ทัศนคติต่อการใช้งานระบบ (Attitude toward the Technology) คือ ปฏิกิริยา

ตอบสนอง ของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้ระบบประกอบด้วยโครงสร้างที่ใช้ในการพัฒนาคือ  
1) Attitude Toward Behavior คือ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (TRA Model) 
2) Intrinsic Motivation คือ การจูงใจจากภายใน (MM Model)  
3) Affect Toward use คือ ผลกระทบจากการใช้งาน (MPCU Model) และ 4) 

Affect คือ ผลที่เกิดขึ้น (SCT Model)  
2. ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานระบบ (Self-Efficacy) คือการพิจารณาถึงความสามารถของ

บุคคลใด บุคคลหนึ่งในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือความส าเร็จของงานโดยมีโครงสร้างที่ได้รับการพัฒนามา
จาก SCT Model  

3. ความกังวลใจของผู้ใช้งานระบบ (Anxiety) คือการพิจารณาถึงอารมณ์ความรู้สึกของ
ผู้ใช้งาน ระบบที่ตอบสนองเมื่อมีการใช้งานมีโครงสร้างที่ได้รับการพัฒนามาจาก SCT Model 
เช่นเดียวกับ Self- Efficacy นอกจากนั้นยังพบว่าพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานระบบ (Behavioral 
Intention to Use the System) มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ระบบ (Use Behavior) ซ่ึง
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะ ใช้งานระบบได้รับการพัฒนามาจากทฤษฎี TAM (Davis, 1989) ได้ให้ค า
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นิยามไว้ว่าคือแผนสาหรับการใช้ งานและพฤติกรรมการใช้ระบบหรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า”การใช้งาน
จริง (Actual Use)” นั้นหมายถึงการวัด การกระท าหรือการปฏิบัติของรายละเอียดการใช้งาน
ระบบงานวิจัยที่ผ่านมาของ Venkatesh, et al. (2003) พบว่าปัจจัยที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างทางด้าน
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้ งานระบบนั้นส่วนใหญ่จะพบอยู่ใน TRA Model, 
TPB Model และ MM Model และปัจจัยที่ไม่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานระบบจะ
พบอยู่ใน MPCU Model, C-TAM-TPB Model และ SCT Model  

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ 

Dong & Higgins (2007) กล่าวว่า ความคาดหวังในประสิทธิภาพ คือ ความเชื่อของแต่ละ
บุคคลว่าสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับผู้ใช้เทคโนโลยีได้ ปัจจัยที่มีความเก่ียวข้อง
หรือมีความหมายคล้ายคลึงกับความคาดหวังในประสิทธิภาพประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด คือ 

 (1) การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (The Technology 
Acceptance Model: TAM และ A Model Combining the Technology Acceptance Model 
and the Theory of Planned Behavior: C-TAM-TPB) ใช้วัดระดับผลผลิต (Productivity) 
ประสิทธิภาพ (Performance) ประสิทธิผล (Effectiveness) และประโยชน์ (Usefulness) 

(2) ความสามารถของระบบสารสนเทศท่ีแต่ละบุคคลเชื่อว่า การใช้งานระบบ
สารสนเทศจะเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานได้ (The Model of PC Utilization: MPCU) น ามาใช้วัด
ระดับผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงาน (Effect on the Performance of Job) การลดระยะเวลา
การท างาน (Decrease the Time) การเพ่ิมคุณภาพของผลลัพธ์ (Increase the Outcome) การ
เพ่ิมประสิทธิผล (Increase Effectiveness) การเพ่ิมปริมาณ (Quantity of Output) และสามารถ
น ามาช่วยในงานได้ (Assist on Job) 

 (3) แรงจูงใจภายนอก (MM) ใช้วัดระดับผลผลิต ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประโยชน์เช่นเดียวกับการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (TAM และ C-TAM-
TPB) นอกจากนี้ยังรวมถึงการวัดระดับ ผลส าเร็จ (Accomplish) และความง่ายกว่า (Easier) 

 (4) ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการท างาน (The Social Cognitive Theory: 
SCT) ถูกน ามาใช้วัดระดับประสิทธิผล การใช้เวลาที่น้อยลง (Spend Less Time) การเพ่ิมคุณภาพ
ของงาน การคาดหวังที่จะให้ผู้อื่นเห็นความสามารถของตนเอง และโอกาสที่จะได้เลื่อนต าแหน่ง  

(5) นวัตกรรมนั้นมีข้อได้เปรียบหรือมีข้อดีกว่า (The Diffusion of Innovation 
Theory: DOI) ใช้วัดระดับความส าเร็จของงาน คุณภาพของงาน ประสิทธิผล ผลผลิต การใช้งานที่
ง่ายกว่า และประโยชน์  
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ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ แบ่งได้เป็น 2 ระดับ ซึ่งแตกต่างกันระหว่างระดับบริการที่
ปรารถนาและระดับบริการที่เคยได้รับ ในระดับแรกเกิดจาก ลูกค้าหวังไว้ว่า ควรจะได้รับหรือควรจะ
เป็น ส่วนในระดับที่สองลูกค้าได้รับบริการเหมือนที่ผ่านมาในครั้งก่อนๆ ก็จะยอมรับบริการนี้ได้ ใน
การศึกษาครั้งนี้ ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ หมายถึง ผู้ใช้บริการโมบายแอพในการสั่งอาหาร
สามารถใช้บริการโมบายแอพในการสั่งอาหารได้ดียิ่งขึ้น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งท า
ให้ผู้ใช้บริการมีเวลาในการท างานหรือกิจกรรมอ่ืนๆ มากขึ้น (Zhou, Lu, & Wang, 2010) 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวังในความพยายาม 
  Weber (1974) กล่าวว่า ความคาดหวังในความพยายาม คือ ความง่ายของการใช้งาน 
ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีแนวคิดเช่นเดียวกันกับความคาดหวังในความพยายาม ประกอบด้วย 3 
ตัวชี้วัด คือ 

 (1) การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน (The Technology Acceptance 
Model: TAM) น ามาใช้วัดระดับ ความส าเร็จ ความง่ายกว่า และไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก 
(Free of Effort)  

(2) นวัตกรรมนั้นมีความยากหรือง่ายต่อการใช้งาน (The Model of PC 
Utilization: MPCU) ใช้วัดระดับ ความซับซ้อน (Complicate) การใช้เวลา (Time) และการเรียนรู้ 
(Learn)  

 (3) ง่ายต่อการใช้งาน (The Diffusion of Innovation Theory: DOI) ใช้วัดระดับ
ความง่าย ความยาก สามารถเข้าใจได้ง่าย (Understandable) และระยะเวลาที่ต้องใช้ไป (Time-
consuming) 

ในการศึกษาครั้งนี้ ความคาดหวังในความพยายาม หมายถึง การที่ผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่าน
โมบายแอพสามารถเรียนรู้วิธีการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพได้โดยง่าย การเข้าใช้งานโมบายแอพใน
การสั่งอาหารสามารถท าได้โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก โดยผู้ใช้บริการสามารถสั่ง
อาหารผ่านโมบายแอพได้คล่องแคล่วแม้จะใช้งานมาเพียงไม่กี่ครั้ง และท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกไม่ลังเลใจ
ในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพอีกในอนาคต (Zhou, Lu & Wang, 2010) 

 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลทางสังคม 

Weber (1974) กล่าวว่า อิทธิพลของสังคม คือ การรับรู้ของแต่ละบุคคลว่ากลุ่มบุคคลที่มี
ความส าคัญต่อบุคคลนั้นๆ ได้ให้ความคาดหวังหรือเชื่อว่าแต่ละบุคคลควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ 
ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีแนวคิดเช่นเดียวกันกับอิทธิพลของสังคม ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ  
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(1) บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม (The Theory of Reasoned Action: 
TRA, The Theory of Planned Behavior: TPB, The Technology Acceptance Model: TAM 
และ A Model Combining the Technology Acceptance Model and The Theory of 
Planned Behavior) น ามาใช้วัดระดับความสมควรกระท าหรือไม่สมควรกระท า  

(2) ปัจจัยทางสังคม (The Model of PC Utilization: MPCU) ใช้วัดระดับอิทธิพล
จากบุคคลรอบข้าง เช่น เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน เป็นต้น 

ในการศึกษาครั้งนี้ อิทธิพลทางสังคม หมายถึง การที่ผู้ใช้บริการโมบายแอพมีความรู้สึกว่า 
การใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพ เป็นเรื่องทันสมัย เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพ่ือนหรือสังคม และ
ท าให้ดูเป็นมืออาชีพ ท าให้ผู้ใช้บริการโมบายแอพมีความต้องการใช้บริการโมบายแอพในการสั่ง
อาหาร รวมถึงบุคคลใกล้ชิด เพื่อน และครอบครัวของผู้ใช้บริการเห็นประโยชน์และตระหนักถึงคุณค่า
การใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพ 

 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 

Ajzen (1985) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวกในการใช้งาน คือ ความเชื่อ
ของแต่ละบุคคลว่าโครงสร้างพ้ืนฐานที่องค์การมีจะสามารถช่วยส่งเสริมหรืออ านวยความสะดวกให้
เกิดการใช้งานเทคโนโลยีได้ โดยปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีแนวคิดเช่นเดียวกันกับสภาพสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการใช้งาน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ (1) การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ น ามาใช้วัดระดับความพร้อมของทรัพยากรที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
(Availability) ความรู้ และความสามารถ อย่างไรก็ตาม Ajzen (1985 )ได้น าเสนอแบบจ าลอง
ตามล าดับขั้น (Hierarchical or Higherorder Model) ที่ใช้อธิบายรายละเอียดการรับรู้ถึงการ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ ว่า เกิดจากหรือถูกสร้างมาจาก ความเชื่อม่ัน
ของผู้ใช้งานที่ใช้วัดระดับความสามารถของบุคคล (Person’s Capabilities) และความสามารถในการ
ควบคุม (Control Ability) ที่ใช้วัดระดับความพร้อมของทรัพยากรที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ความรู้ 
และความสามารถ (2) สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (MPCU) น ามาใช้วัดระดับความ
พร้อมของทรัพยากรที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ และ (3) ความสอดคล้องหรือเหมาะสมกับผู้ใช้งาน (DOI) 
ใช้วัดระดับความสอดคล้อง (Compatible) และความเหมาะสม  

Zhou, Lu & Wang (2010) ได้นิยามสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนไว้ว่า การที่ผู้บริโภคมี
อุปกรณ์พร้อมอาทิ เครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ เพ่ือในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโม
บายแอพพลิเคชั่น และผู้บริโภคทราบวิธีการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในการสั่งอาหาร หรือหากผู้บริโภค
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น มีบุคคลหรือพนักงานคอย
ช่วยเหลือในการใช้งานแอพพลิเคชั่น  
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2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านความตั้งใจใช้งาน 
Compeau & Higgins (1995) จากหลักการของทฤษฎี The Social Cognitive Theory : 

SCT ศึกษาความตั้งใจใช้งานแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัย 5 
ประการ ได้แก่ (1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน (Outcome 
Expectation-Performance) (2) ความคาดหวังในตัวบุคคล ที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน  
(Outcome Expectation-Personal) (3) ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน  (4) ผลที่เกิดขึ้นจากการแสดง
พฤติกรรม (Affect) เช่น ความชอบส่วนบุคคลที่มีต่อพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการใช้
คอมพิวเตอร์ (5) ความวิตกกังวล (Anxiety) คือ ความกังวลหรือความรู้สึกต่างๆ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่
เกิดข้ึนเมื่อมีการแสดงพฤติกรรม เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ แอพพิเคชั่น  เป็นต้น 

ในการศึกษาครั้งนี้  ความตั้งใจใช้งาน  หมายถึง การที่ผู้บริโภคมีความสนใจหรือมีความตั้งใจ
ในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพ หรือมีความตั้งใจที่จะใช้โมบายแอพในการค้นหาเมนูอาหาร
ที่ต้องการ เพื่อที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆ ในการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพ (Kim, 
Shin & Lee, 2009)  
 
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน 

Taylor &Todde (1995) กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้งาน และการรับรู้ถึงการควบคุม
พฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ จากทฤษฎี The Theory of Planned Behavior: 
TPB  ร่วมกับปัจจัยองค์ประกอบของ The Technology Acceptance Model : TAM เพ่ือให้
สามารถเก็บข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น โดยใช้การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองใน
การแสดงพฤติกรรมใดๆ ระบุถึงอุปสรรคของการใช้งาน เช่น ข้อจ ากัดด้านทักษะของแต่ละบุคคล เป็น
ต้น และใช้ บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรมใดๆ ระบุถึงความคิดเห็นของกลุ่ม
บุคคลในสังคมที่อาจมีความส าคัญต่อผู้ใช้ในอนาคต  

Wen-Bao, Ming-Kuen & Kevin (2010) กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้ ที่ได้รับแรงขับเคลื่อน
จากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม โดยมีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 
3 ประการ ได้แก่ (1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) (2) ความ
คาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) และ (3) อิทธิพลของสังคม (Social Influence) 
และ สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ 

นอกจากนี้ Goodhue & Thompson (1995) กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหาร
ผ่านโมบายแอพ เป็นพฤติกรรมการของผู้บริโภคท่ีมีการดาวน์โหลดโมบายแอพเพ่ือสั่งอาหาร มีการใช้
โมบายแอพในการค้นหาเมนูและร้านอาหารที่ผู้บริโภคสนใจ รวมถึงมีการใช้โมบายแอพสั่งอาหารใน
การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน  
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2.8 สมมติฐานของการวิจัย 
H1: ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหาร

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
H2: ความคาดหวังในความพยายามส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหาร

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
H3: อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหารของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร  
H4: สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหารของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
H5: ความตั้งใจในการใช้งานส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหารของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 
2.9 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
ภาพที่ 2.1 : กรอบแนวคิดของงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้โมบายแอพใน 

 การสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
              ตัวแปรอิสระ                                ตัวแปรตาม 

 
 
 
 

ความคาดหวัง                            
ด้านประสิทธิภาพ 

 ความต้ังใจ             
ใช้งาน 

พฤติกรรม 
การใช้งาน 

ความคาดหวังในการท างาน 

อิทธิพลทางสังคม 

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
3.1 การออกแบบงานวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิด เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
3.2 ประชากรและการเลือกตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการสั่งอาหาร
ผ่านแอพต่างๆ ได้แก่ Food Panda, Uber Eats, EatRanger หรือ Zab Delivery  เนื่องจาก
ประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ขนาดตัวอย่างสามารถค านวณ
ได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมันร้อยละ 95 และ
ระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549, หน้า 74) ซึ่งสูตรในการค านวณท่ี
ใช้ในการศึกษามีดังนี้  

สูตร n = P(1-P)Z2 
                                     E2 
                     เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง 

      P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยก าลังสุ่ม 0.50 
     Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความ 
               เชื่อมั่น ร้อยละ 95 (ระดับ 0.05) 

                          E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = 0.05   
        แทนค่า n = 0.5(1 - 0.5)1.962 

        0.052 
= 384.16 

ได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาด 
ไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล และการ 
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ 
เงื่อนไขก าหนด คือ ไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง 
 โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจาก
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอพต่างๆ ได้แก่ Food Panda, Uber 
Eats, Eat Ranger หรือ Zab Delivery  โดยผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้ตัวอย่าง ณ บริเวณ
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ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
ลาดพร้าว ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ห้างสรรพสินค้าซีคอนส
แควร์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บางนา และห้างสรรสินค้าเดอะมอลล์ บางแค จนครบจ านวน 400 
ตัวอย่าง 
 
3.3 เครื่องมือส าหรับการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยสร้าง
แบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม 
อิทธิพลทางสังคม ด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน ปัจจัยด้านความตั้งใจในการใช้งาน และพฤติกรรม
การใช้งานที่มีผลต่อการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้สร้างข้ึนมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือแก้ปรับปรุงแก้ไข 
และอนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม นอกจากนี้ ได้น าแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอย่างจ านวน 30 
ราย เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น ท าการปรับปรุงและน าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนแจก
แบบสอบถาม โดยมีที่มาของค าถามดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.1: สรุปที่มาของค าถาม 
 

ค าถาม ที่มา 
ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ 
1. ฉันมีเวลามากขึ้นเมื่อฉันสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพิเคชั่น 
2. โมบายแอพพิเคชั่นท าให้ฉันด าเนินการสั่งอาหารได้ดียิ่งขึ้น 
3. โมบายแอพพิเคชั่นท าให้ฉันด าเนินการสั่งอาหารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
4. โมบายแอพพิเคชั่นท าให้ฉันสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการสั่งอาหาร 

Zhou (2010) 

ความคาดหวังในการท างาน 
1. การเรียนรู้วิธีการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นเป็นเรื่องง่าย 
2. การเข้าใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่นในการสั่งอาหารเป็นเรื่องง่าย 
3. ฉันสามารถใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นได้คล่องแคล่ว 
4. ฉันไม่ลังเลใจที่ในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 

Zhou (2010) 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) : สรุปที่มาของค าถาม 
 

ค าถาม ที่มา 

อิทธิพลทางสังคม 
1. เพ่ือนและครอบครัวของฉันเห็นคุณค่าการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น 
2. บุคคลใกล้ชิดมีอิทธิพลต่อฉันใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 
3. ฉันคิดว่า การใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นเป็นเรื่องทันสมัย 
4. การใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นท าให้ฉันดูเป็นมืออาชีพ 

Zhou, et al. 
(2013) 

ด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 
1. ฉันมีอุปกรณ์พร้อมในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 
2. ฉันทราบวิธีการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในการสั่งอาหาร 
3. หากฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 
ฉันมีคนคอยช่วยเหลือหรือสนับสนุนการใช้งานแอพพลิเคชั่นของฉัน 
4. หากฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 
ฉันมีบริษัทเจ้าของแอพพลิเคชั่นคอยให้การช่วยเหลือฉัน 

Zhou, et al. 
(2013) 

ปัจจัยด้านความตั้งใจใช้งาน 
1. ฉันมีความตั้งใจในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 
2. ฉันมีความตั้งใจที่จะจัดการบัญชีผู้ใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่นของฉัน 
3. ฉันมีความตั้งใจที่จะใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในการค้นหาเมนูอาหารที่ต้องการ 
4. ฉันมีความต้องการที่จะทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสั่งอาหารผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น  

Kim, et al. 
(2009) 

พฤติกรรมการใช้งาน 
1. ฉันใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 
2. ฉันใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในการจัดการบัญชีผู้ใช้งานของฉัน 
3. ฉันใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในการค้นหาเมนูและร้านอาหารที่ฉันสนใจ  
4. ฉันดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อสั่งอาหารปรับปรุงจาก  

Goodhue & 
Thompson 
(1995) 
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3.4 การตรวจสอบเครื่องมือ 
3.4.1 การตรวจสอบเนื้อหา ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างข้ึนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนและสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับ
เรื่องท่ีจะศึกษา 

3.4.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยได้ทดลองแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด และ 400 ชุด 
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมีค่าความเชื่อม่ัน
เป็นไปตามเกณฑ์ (Cronbach & Meehl, 1955) มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.2 : ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (n=30, n=400) 
 

ส่วนของค าถาม ค่าความเชื่อม่ัน 
n=30 n=400 

ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ .804 .823 

ความคาดหวังในความพยายาม .844 .825 
อิทธิพลทางสังคม .855 .789 

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน .823 .811 

ความตั้งใจในการใช้งาน .820 .819 
พฤติกรรมการใช้งาน  .839 .701 

ค่าความเชื่อม่ันรวม .925 .875 

 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ผู้ท าวิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษา ดังนี้  
3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจยัได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาสาหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่อง 

ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ซึ่งเป็นข้อมูลที่
ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ ใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

3.5.2 สถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง เพ่ือทดสอบความมีอิทธิพลหรือการ 
ส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความ
พยายาม อิทธิพลทางสังคม สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน กับตัวแปรตาม คือ ปัจจัยด้านความตั้งใจใน
การใช้งาน และพฤติกรรมการใช้งาน  ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาคชั้น และสถิติท่ีใช้คือ การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย  



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ตารางที่ 4.1: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 178 44.6 

หญิง 221 55.4 
รวม 400 100.0 

 
 ผลการศึกษาข้อมูลตามตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ซึ่งมีจ านวน 221 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.4 และเป็นเพศชาย มีจ านวน 178 ราย คิดเป็นร้อยละ 
44.6 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.2: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 20 ปี 39 9.8 

21-30 ปี 187 46.8 
31-40 ปี 109 27.3 

41-50 ปี 42 10.5 

51 ปีขึ้นไป 23 5.8 
รวม 400 100.0 

 
 ผลการศึกษาข้อมูลตามตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ     
21-30 ปี ซึ่งมีจ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมา ได้แก่ อายุ 31-40 ปี จ านวน 109 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.3 อายุ 41-50 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 และอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.3: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 31 7.8 
ปริญญาตรี 244 61.0 

สูงกว่าปริญญาตรี 125 31.3 

รวม 400 100.0 
 
ผลการศึกษาข้อมูลตามตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีจ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมา ได้แก่ ผู้มีการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 และผู้มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน   
31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.4: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 72 18 
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 94 23.5 

พนักงานบริษัทเอกชน 187 46.8 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 35 8.8 
อ่ืนๆ 11 2.8 

รวม 400 100.0 

 
ผลการศึกษาข้อมูลตามตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีจ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมา ได้แก่ เจ้าของธุรกิจ/
อาชีพอิสระ จ านวน 94 คิดเป็นร้อยละ 23.5 นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18   
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 35 คิดเป็นร้อยละ 8.8 และอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.5: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 12 3.0 
15,000-25,000 บาท 76 19.0 

25,001-35,000 บาท 157 39.3 

35,001-45,000 บาท 80 20.0 
45,001-55,000 บาท 50 12.5 

55,001 บาท ขึ้นไป 25 6.3 

รวม 400 100.0 
 
ผลการศึกษาข้อมูลตามตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาได้แก่ รายได้ 
35,001-45,000 บาท  จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 รายได้ 15,000-25,000 บาท จ านวน 76
คน คิดเป็นร้อยละ 19 รายได้ 45,001-55,000 บาท จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 รายได้ 
50,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 และรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.6: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ 
  

ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ x̄  S.D. ระดับความเห็นด้วย 

1. ฉันมีเวลามากขึ้นเมื่อฉันสั่งอาหารผ่านโมบาย
แอพพิเคชั่น 

2.99 .912 ปานกลาง 

2. โมบายแอพพิเคชั่นท าให้ฉันด าเนินการสั่งอาหารได้
ดียิ่งขึ้น 

3.26 .796 ปานกลาง 

3. โมบายแอพพิเคชั่นท าให้ฉันด าเนินการสั่งอาหารได้
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

3.25 .811 ปานกลาง 

4. โมบายแอพพิเคชั่นท าให้ฉันสามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการสั่งอาหาร 

3.31 .807 ปานกลาง 

รวม 3.20 .831 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความคาดหวังด้าน
ประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = .831) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยโมบายแอพพิเคชั่นท าให้ฉัน
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการสั่งอาหาร มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด เท่ากับ 3.31 (S.D. = .807) 
รองลงมา คือ โมบายแอพพิเคชั่นท าให้ฉันด าเนินการสั่งอาหารได้ดียิ่งข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 (S.D. 
= .796) โมบายแอพพิเคชั่นท าให้ฉันด าเนินการสั่งอาหารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 
(S.D. = .811) ฉันมีเวลามากขึ้นเมื่อฉันสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 (S.D. 
= .912) ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4.7 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังในการท างาน 
 

ความคาดหวังในการท างาน x̄  S.D. ระดับความเห็นด้วย 

1. การเรียนรู้วิธีการสั่งอาหารผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่นเป็นเรื่องง่าย 

3.06 .838 ปานกลาง 

2. การเข้าใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่นในการสั่งอาหาร
เป็นเรื่องง่าย 

3.14 .820 ปานกลาง 

3. ฉันสามารถใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่นได้คล่องแคล่ว 

3.22 .792 ปานกลาง 

4. ฉันไม่ลังเลใจที่ในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโม
บายแอพพลิเคชั่น 

3.31 .823 ปานกลาง 

รวม 3.18 .819 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความคาดหวังในการท างาน 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 (S.D. = .819) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยฉันไม่ลังเลใจที่ในการใช้บริการสั่งอาหาร
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด เท่ากับ 3.31 (S.D. = .823) รองลงมา คือ ฉันสามารถใช้
บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นได้คล่องแคล่ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 (S.D. = .792) การเข้า
ใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่นในการสั่งอาหารเป็นเรื่องง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 (S.D. = .820) การ
เรียนรู้วิธีการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นเป็นเรื่องง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 (S.D. = .838) 
ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.8 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังในการท างาน 
 

อิทธิพลทางสังคม x̄  S.D. ระดับความเห็นด้วย 

1. เพ่ือนและครอบครัวของฉันเห็นคุณค่าการใช้
บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 

3.17 .787 ปานกลาง 

2. บุคคลใกล้ชิดมีอิทธิพลต่อฉันใช้บริการสั่งอาหาร
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 

3.22 .836 ปานกลาง 

3. ฉันคิดว่า การใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่นเป็นเรื่องทันสมัย 

3.11 .875 ปานกลาง 

4. การใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นท า
ให้ฉันดูเป็นมืออาชีพ 

3.21 .797 ปานกลาง 

รวม 3.18 .824 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่ออิทธิพลทางสังคม โดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 (S.D. = .824) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยบุคคลใกล้ชิดมีอิทธิพลต่อฉันใช้บริการสั่งอาหาร
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด เท่ากับ 3.22 (S.D. = .836) รองลงมา คือ การใช้บริการ
สั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นท าให้ฉันดูเป็นมืออาชีพ 3.21 (S.D. = .797) เพ่ือนและครอบครัว
ของฉันเห็นคุณค่าการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 (S.D. = 
.787) ฉันคิดว่า การใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นเป็นเรื่องทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.11 (S.D. = .875) ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.9 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 
 

ด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน x̄  S.D. ระดับความเห็นด้วย 

1. ฉันมีอุปกรณ์พร้อมในการใช้บริการสั่งอาหารผ่าน
โมบายแอพพลิเคชั่น 

3.24 .793 ปานกลาง 

2. ฉันทราบวิธีการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในการสั่ง
อาหาร 

3.25 .760 ปานกลาง 

3. หากฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการสั่งอาหาร
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ฉันมีคนคอยช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนการใช้งานแอพพลิเคชั่นของฉัน 

3.30 .780 ปานกลาง 

4. หากฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการสั่งอาหาร
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ฉันมีบริษัทเจ้าของ
แอพพลิเคชั่นคอยให้การช่วยเหลือฉัน 

3.31 .795 ปานกลาง 

รวม 3.28 .782 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 (S.D. = .782) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยหากฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการสั่ง
อาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ฉันมีบริษัทเจ้าของแอพพลิเคชั่นคอยให้การช่วยเหลือฉัน มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด เท่ากับ 3.31 (S.D. = .795) รองลงมา คือ หากฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการสั่งอาหาร
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ฉันมีคนคอยช่วยเหลือหรือสนับสนุนการใช้งานแอพพลิเคชั่นของฉัน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 (S.D. = .780) ฉันทราบวิธีการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในการสั่งอาหาร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.25 (S.D. = .760) ฉันมีอุปกรณ์พร้อมในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 (S.D. = .793) ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.10 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านความตั้งใจใช้งาน 
 

ปัจจัยด้านความตั้งใจใช้งาน x̄  S.D. ระดับความเห็นด้วย 

1. ฉันมีความตั้งใจในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโม
บายแอพพลิเคชั่น 

3.20 .764 ปานกลาง 

2. ฉันมีความตั้งใจที่จะจัดการบัญชีผู้ใช้งานโมบาย
แอพพลิเคชั่นของฉัน 

3.20 .744 ปานกลาง 

3. ฉันมีความตั้งใจที่จะใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในการ
ค้นหาเมนูอาหารที่ฉันต้องการ 

3.18 .778 ปานกลาง 

4. ฉันมีความต้องการที่จะทราบข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น  

3.18 .805 ปานกลาง 

รวม 3.19 .773 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความตั้งใจใช้งาน 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = .831) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยฉันมีความตั้งใจในการใช้บริการสั่งอาหาร
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 3.20 (S.D. = .764) และฉันมีความตั้งใจที่จะจัดการบัญชีผู้ใช้งานโมบาย
แอพพลิเคชั่นของฉัน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด เท่ากับ 3.20 (S.D. = .744) รองลงมา คือ ฉันมีความตั้งใจที่
จะใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในการค้นหาเมนูอาหารที่ฉันต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 (S.D. = .796) 
โมบายแอพพิเคชั่นท าให้ฉันด าเนินการสั่งอาหารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 (S.D. = 
.788)  ฉันมีความต้องการที่จะทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 (S.D. = .805) ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.11 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้งาน 
 

พฤติกรรมการใช้งาน x̄  S.D. ระดับความเห็นด้วย 

1. ฉันใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 3.17 .804 ปานกลาง 

2. ฉันใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในการจัดการบัญชี
ผู้ใช้งานของฉัน 

3.22 .807 ปานกลาง 

3. ฉันใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในการค้นหาเมนูและ
ร้านอาหารที่ฉันสนใจ  

3.10 .958 ปานกลาง 

4. ฉันดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อสั่งอาหาร  3.18 .910 ปานกลาง 

รวม 3.171 .870 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้งาน 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = .831) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยฉันใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในการจัดการ
บัญชีผู้ใช้งานของฉัน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด เท่ากับ 3.22 (S.D. = .807) รองลงมา คือ ฉันดาวน์โหลดโม
บายแอพพลิเคชั่นเพื่อสั่งอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 (S.D. = .804) ฉันใช้บริการสั่งอาหารผ่านโม
บายแอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 (S.D. = .811) ฉันใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในการค้นหาเมนู
และร้านอาหารที่ฉันสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 (S.D. = .910) ตามล าดับ  
 
4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 4.12: แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
 

Independent Variables B Std. Error Beta T Sig. 
(Constant) 1.828 .166  11.030 .000 

 ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ .137 .066 .348 2.069 .000* 
 ความคาดหวังในความพยายาม  .232 .070 .247 3.304 .039* 

 อิทธิพลทางสังคม .104 .073 .304   3.052 .001* 

 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน .061 .068 .061 .902 .959 
R = 0.609, R2 = 0.567, F-value = 19.807, *P-value < 0.05 
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จากตารางที่ 4.12 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ความคาดหวังด้าน
ประสิทธิภาพ (Sig. = 0.000) ความคาดหวังในความพยายาม (Sig. = 0.039)  และอิทธิพลทางสังคม 
(Sig. = 0.001) ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหารของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยที่ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ (Beta  
= 0.348) มีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหารของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม (Beta  = 0.304) และความคาดหวัง
ในความพยายาม (Beta  = 0.247) ตามล าดับ ส่วนสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน (Sig. = 0.959)  ไม่
ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การก าหนด (R Square = 0.609) พบว่า ความคาดหวังด้าน
ประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม และอิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อตั้งใจในการใช้งานโม
บายแอพในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 60.9  ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 39.1 
มาจากปัจจัยด้านอ่ืนๆ 
 
ตารางที่ 4.13 : การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของความตั้งใจใช้งานส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน  
                    โมบายแอพในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 

Independent Variables B Std. Error Beta T Sig. 
(Constant) 1.156 .130  8.873 .000 

 ความตั้งใจในการใช้งาน .631 .040 .620 15.762 .000 

R =.509, R2 = .484, F-value = 248.432, *P-value < 0.05 
 

จากตารางที่ 4.13 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ความตั้งใจใช้งาน (Sig. = 
0.000) ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การก าหนด (R Square = 0.484) พบว่า ความตั้งใจในการใช้
งาน ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ร้อย
ละ 48.4 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 51.6 มาจากปัจจัยด้านอื่นๆ 
 
 



บทที่ 5 
อภิปรายผล 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ  21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท  
 ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ มีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานโมบายแอพในการ
สั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ความคาดหวังในความพยายามส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานโมบายแอพในการ
สั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหารของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 4 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานโมบายแอพในการสั่ง
อาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่ 5 ความตั้งใจใช้งานส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหาร
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
5.2 อภิปรายผล  

สมมติฐานที่ 1 ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานโมบายแอพในการสั่ง
อาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้สึกว่า การใช้บริการโมบายแอพพลิเคชั่นในการสั่งอาหารท าให้ผู้บริโภคสามารถ
สั่งอาหารได้ดียิ่งขึ้น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับนัตติยา  
ภู่สละ และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังในการส่งมอบที่รวดเร็ว 
ประสบการณ์การใช้บริการ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความกังวลต่อเทคโนโลยี การใช้งานจริง 
และความน่าเชื่อถือที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องรับช าระเงินอัตโนมัติของผู้บริโภคในจังหวัด
สระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังในการส่งมอบบริการที่รวดเร็ว ประสบการณ์การใช้บริการ 
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ  การใช้งานจริง และความน่าเชื่อถือส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
เครื่องรับช าระเงินอัตโนมัติของผู้บริโภค 
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สมมติฐานที่ 2 ความคาดหวังในความพยายามส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานโมบายแอพในการ
สั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพราะผู้ตอบ
แบบสอบถามเคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นในเครื่องมือสื่อสาร
เคลื่อนที่ และส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่า การเรียนรู้วิธีการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพเป็นเรื่องง่าย และท า
ให้ผู้ใช้บริการรู้สึกไม่ลังเลใจที่ในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพอีกในอนาคต ซึ่งขัดแย้งกับผล
การศึกษาของพรชนก พลาบูลย์ และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่ศึกษาเรื่อง การยอมรับนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของรัฐบาลไทย และพบว่า ปัจจัย
ความคาดหวังในการใช้งานหรือความพยายามในการใช้งาน ความกังวล และคุณค่าด้านราคาไม่ส่งผล
ต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของรัฐบาลไทย 

สมมติฐานที่ 3 อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหารของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความรู้สึกว่า การใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นเป็นเรื่องทันสมัยและท าให้ดูเป็นมือ
อาชีพ รวมถึงบุคคลใกล้ชิดและครอบครัวของผู้บริโภคเห็นคุณค่าการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Sim, Tan, Wong, Ooi & Hew (2014) ที่กล่าวว่า 
บริบททางสังคมส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลหรือมุมมองหรือการกระท าของบุคคลที่ปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมบางอย่างตามความรู้สึกในเชิงบวกของบรรทัดฐาน และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของสุกฤตา ศิริรัตน์รุ่งเรือง และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ 
ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชัน Grab Taxi  ของผู้ใช้งานมือถือสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหา
นคร มากที่สุด รองลงมา คือ ทัศนคติต่อการใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ และอิทธิพลจากสังคม 
ตามล าดับ  

สมมติฐานที่ 4 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานโมบายแอพในการสั่ง
อาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพราะผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สึกว่า โทรศัพท์สมาร์ท
โฟน รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์พ้ืนฐานที่ทุกคนพึงมีหรือสามารถ
เข้าถึงได้ นอกจากนี้ ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต่างมีความคุ้นชินกับการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ดังนั้น ใน
การใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นผู้บริโภคสามารถเรียนรู้ได้เองอย่างง่ายดาย โดยไม่
จ าเป็นต้องมีบุคคลหรือพนักงานคอยช่วยเหลือในการใช้งานแอพพลิเคชั่น หรือสามารถใช้อุปกรณ์
สื่อสารไร้สารอ่ืนๆ ในการใช้งานหรือเข้าถึงแอพสั่งอาหาร ซึ่งผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของสุกฤตา ศิริรัตน์รุ่งเรือง และนิตนา ฐานิตธนกร (2559)  ที่พบว่า สภาพแวดล้อมท่ี
สนับสนุนหรือการอ านวยความสะดวกและความไว้วางใจข้ันต้นนั้นไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งาน
แอพพลิเคชั่น Grab Taxi ของผู้ใช้งานมือถือสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 5 ความตั้งใจใช้งานส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหาร
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความรู้สึกว่า การที่ผู้บริโภคมีความสนใจหรือมีความตั้งใจในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพ 
ท าให้ผู้บริโภคดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารในการค้นหาเมนูอาหารที่ต้องการ หรือข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับบริการต่างๆ ในการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพ ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานโมบายแอพในการสั่ง
อาหารของผู้บริโภคในอนาคต ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของอิสเรศ ศักดิ์วีระ
เดชกุล และ            นิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่พบว่า ความตั้งใจใช้งานมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการจองที่พักผ่านแอปพลิเคชัน Airbnb ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 
5.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้  

ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหารของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจที่เก่ียวข้องโมบายแอพควรให้
ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้บริการโมบายแอพพลิเคชั่นในการสั่งอาหาร เพ่ือที่จะท าให้
ผู้บริโภคสามารถสั่งอาหารได้สะดวก รวดเร็ว และมีต้นทุนในการใช้บริการต่ า ซึ่งท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการซ้ าในอนาคต  

ความคาดหวังในความพยายามส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหารของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องโมบายแอพควรให้ความส าคัญกับ
ความง่ายในการใช้บริการโมบายแอพพลิเคชั่นในการสั่งอาหาร โดยที่ผู้บริโภคท่ีไม่เก่งเทคโนโลยีก็
สามารถใช้ง่ายได้ง่าย ท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในการใช้งานและมีการบอกต่อแก่บุคคลที่
ใกล้ชิด ท าให้ธุรกิจหรือโมบายแอพสั่งอาหารเป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น 

อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหารของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจที่เก่ียวข้องโมบายแอพควรให้ความส าคัญกับการวางแผน
การตลาดแบบปากต่อปาก โดยอาจจะใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์
ในการกระจายข้อมูลการใช้บริการโมบายแอพพลิเคชั่นในการสั่งอาหาร เพ่ือให้สามารเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

5.4.1 ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานและพฤติกรรมการใช้โมบายแอพ
ในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ตัวแปรอื่นๆ ที่คาดว่าเป็นปัจจัยส าคัญเพ่ิมเติม 
เช่น การรับรู้คุณค่าที่เป็นประโยชน์ และการหลอมรวมผู้ให้บริการ เป็นต้น ซึ่งมีผู้ศึกษาตัวแปร
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ดังกล่าวในประเทศไทยไม่มากนัก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ อันจะน ามาซึ่ง
ผลการวิจัยเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป 

5.4.2 ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในหลากหลาย
ช่วงอายุ เพ่ือน าผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีความแตกต่างของช่วงอายุมาเปรียบเทียบกัน 
ท าให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้หลากหลายรุ่นและสามารถพัฒนาบริการของ
โมบายแอพที่สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้สูงสุด 
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ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้โมบายแอพในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการค้นคว้าอิสระ จัดท าขึ้นเพ่ือน าผลไปใช้ในการ
วิเคราะห์และศึกษาในภาพรวม ผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 
และค าตอบของท่านจะถูกรักษาเป็นความลับ  

ขอบคุณในความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือ  
นางสาวธาวินี  จันทร์คง 

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
นิยาม ในการศึกษาวิจัยนี้ การสั่งอาหารผ่านโมบายแอพ หมายถึง การใช้บริการสั่งอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่นในเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ โดยมีขอบเขตการศึกษาแอพพลิเคชั่น Food Panda, Uber 
Eats, EatRanger  และ Zab Delivery  ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย
ประเภท ได้แก่ อาหารไทย อาหารญี่ปุ่น อาหารนานาชาติ อาหารอีสาน อาหารจานเดียวตามสั่ง อา
หารฟาสฟู้ด เป็นต้น  

ในรอบเดือนที่ผ่านมาท่านเคยสั่งอาหารผ่านโมบายแอพหรือไม่ 
1. ไม่เคย (จบการสอบถาม)  
2. เคย โปรดระบุแอพที่ใช้ครั้งล่าสุด (1) Food Panda  (2) Uber Eats  (3) EatRanger   

         (4) Zab Delivery (5) อ่ืนๆ (จบการสอบถาม) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง: โปรดเลือกค าตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากท่ีสุด 
1. เพศ 
 1) ชาย     2) หญิง 
2. อายุ   

1) ไม่เกิน 20 ปี    2) 21 – 30 ปี    
3) 31 – 40 ปี    4) 41 – 50 ปี    
5) 51 ปี ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา  
  1) ต่ ากว่าปริญญาตรี   2) ปริญญาตรี     

3) สูงกว่าปริญญาตรี 
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4. อาชีพ 
1) นักเรียน/นักศึกษา   2) เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ  
3) พนักงานบริษัทเอกชน          4) ข้าราชการ/พนักงานรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................... 

5. รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน  
1) ไม่เกิน 15,000 บาท   2) 15,001 – 25,000 บาท  
3) 25,001 – 35,000 บาท  4) 35,001 – 45,000 บาท   
5) 45,001 - 55,000 บาท   6) 55,001 บาท ขึ้นไป 

 
ส่วนที่ 2 ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยที่ 

5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมากที่สุด   
4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมาก 
3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยปานกลาง   
2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 

ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ฉันมีเวลามากขึ้นเมื่อฉันสั่งอาหารผ่านโมบาย
แอพพิเคชั่น 

     

2. โมบายแอพพิเคชั่นท าให้ฉันด าเนินการสั่งอาหารได้ดี
ยิ่งขึ้น 

     

3. โมบายแอพพิเคชั่นท าให้ฉันด าเนินการสั่งอาหารได้
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

     

4. โมบายแอพพิเคชั่นท าให้ฉันสามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการสั่งอาหาร 
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ส่วนที่ 3 ความคาดหวังในความพยายาม 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ความคาดหวังในความพยายาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. การเรียนรู้วิธีการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพเป็นเรื่อง
ง่าย 

     

2. การเข้าใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหารเป็นเรื่อง
ง่าย 

     

3. ฉันสามารถใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพได้
คล่องแคล่ว 

     

4. ฉันไม่ลังเลใจที่ในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบาย
แอพ 

     

 
 
ส่วนที่ 4 อิทธิพลทางสังคม 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  
 

อิทธิพลทางสังคม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. เพ่ือนและครอบครัวของฉันเห็นคุณค่าการใช้บริการ
สั่งอาหารผ่านโมบายแอพ 

     

2. บุคคลใกล้ชิดมีอิทธิพลต่อฉันใช้บริการสั่งอาหารผ่าน
โมบายแอพ 

     

3. ฉันคิดว่า การใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพเป็น
เรื่องทันสมัย 

     

4. การใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพท าให้ฉันดูเป็น
มืออาชีพ 
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ส่วนที่ 5 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ฉันมีอุปกรณ์พร้อมในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโม
บายแอพ 

     

2. ฉันทราบวิธีการใช้โมบายแอพในการสั่งอาหาร      

3. หากฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการสั่งอาหารผ่าน
โมบายแอพ ฉันมีคนคอยช่วยเหลือหรือสนับสนุนการใช้
งานแอพพลิเคชั่นของฉัน 

     

4. หากฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการสั่งอาหารผ่าน
โมบายแอพ ฉันมีบริษัทเจ้าของแอพพลิเคชั่นคอยให้การ
ช่วยเหลือฉัน 

     

 
ส่วนที่  6 ปัจจัยด้านความตั้งใจในการใช้งาน 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ปัจจัยด้านความตั้งใจในการใช้งาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ฉันมีความตั้งใจในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบาย
แอพ 

     

2. ฉันมีความตั้งใจที่จะจัดการบัญชีผู้ใช้งานโมบายแอพ 
ของฉัน 

     

3. ฉันมีความตั้งใจที่จะใช้โมบายแอพในการค้นหา
เมนูอาหารที่ฉันต้องการ 

     

4. ฉันมีความต้องการที่จะทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การสั่งอาหารผ่านโมบายแอพ 
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ส่วนที่ 7 พฤติกรรมการใช้งาน 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  
 

พฤติกรรมการใช้งาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ฉันใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพ      

2. ฉันใช้โมบายแอพในการจัดการบัญชีผู้ใช้งานของฉัน      
3. ฉันใช้โมบายแอพในการค้นหาเมนูและร้านอาหารที่
ฉันสนใจ 

     

4. ฉันดาวน์โหลดโมบายแอพเพ่ือสั่งอาหาร      

 
*ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม* 
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ภาคผนวก ข การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
แบบสอบถาม 

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้โมบายแอพในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง  
1. แบบสอบถามฉบับนี้มุ่งให้ได้ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการ

วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแบบสอบถาม
และพัฒนาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อน
น าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 6 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ 
ส่วนที่ 2 ความคาดหวังในการท างาน 
ส่วนที่ 3 อิทธิพลทางสังคม 
ส่วนที่ 4 ด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 
ส่วนที่ 5 ปัจจัยด้านความตั้งใจในการใช้งาน 
ส่วนที่ 6 พฤติกรรมการใช้งาน 
3. ขอความกรุณาท่านผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ช่วยพิจารณาร่างแบบสอบถามส่วนที่ 

1-6 ว่ามีความสอดคล้องกับตัวแปรในนิยามศัพท์ของการวิจัยเรื่องนี้หรือไม่ ด้วยการให้คะแนนในแต่
ละข้อค าถามในระบบ IOC โดยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างทางขวา เกณฑ์การให้คะแนนใน
ระบบ IOC  

ให้ 1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
ให้ 0 คะแนน เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
ให้ -1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
4. ผู้วิจัยขอความกรุณาท่านผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น

เพ่ิมเติมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยการเขียนข้อเสนอแนะไว้ท้ายข้อความนั้นๆ  
    ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ 

นักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 



41 

ส่วนที่ 1 ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ 
ค าชี้แจงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  : โปรดพิจารณาว่าข้อความต่างๆ ว่า มีความสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท าเครื่องหมาย   ลงในผลการพิจารณา 

-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมายถึง ไม่แน่ใจ +1 หมายถึง สอดคล้อง 

ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

1. ฉันมีเวลามากขึ้นเมื่อท่านสั่งอาหารผ่านโมบาย
แอพพิเคชั่น 

    

2. โมบายแอพพิเคชั่นท าให้ฉันด าเนินการสั่งอาหารได้ดี
ยิ่งขึ้น 

    

3. โมบายแอพพิเคชั่นท าให้ฉันด าเนินการสั่งอาหารได้
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

    

4. โมบายแอพพิเคชั่นท าให้ฉันสามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการสั่งอาหาร 

    

 
ส่วนที่ 2 ความคาดหวังในความพยายาม 
ค าชี้แจงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  : โปรดพิจารณาว่าข้อความต่างๆ ว่า มีความสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท าเครื่องหมาย   ลงในผลการพิจารณา 

-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมายถึง ไม่แน่ใจ +1 หมายถึง สอดคล้อง 

ความคาดหวังในความพยายาม 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

1. การเรียนรู้วิธีการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น
เป็นเรื่องง่าย 

    

2. การเข้าใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่นในการสั่งอาหาร
เป็นเรื่องง่าย 

    

3. ฉันสามารถใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่นได้คล่องแคล่ว 

    

4. ฉันไม่ลังเลใจที่ในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น 
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ส่วนที่ 3 อิทธิพลทางสังคม 
ค าชี้แจงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  : โปรดพิจารณาว่าข้อความต่างๆ ว่า มีความสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท าเครื่องหมาย   ลงในผลการพิจารณา 

-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมายถึง ไม่แน่ใจ +1 หมายถึง สอดคล้อง 
 

อิทธิพลทางสังคม 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

1. เพ่ือนและครอบครัวของฉันเห็นคุณค่าการใช้บริการ
สั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 

    

2. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อฉันใช้บริการสั่งอาหารผ่านโม
บายแอพพลิเคชั่น 

    

3. ฉันคิดว่า การใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่นเป็นเรื่องทันสมัย 

    

4. การใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นท าให้
ฉันดูเป็นมืออาชีพ 

    

 
ส่วนที่ 4 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 
ค าชี้แจงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  : โปรดพิจารณาว่าข้อความต่างๆ ว่า มีความสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท าเครื่องหมาย   ลงในผลการพิจารณา 

-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมายถึง ไม่แน่ใจ +1 หมายถึง สอดคล้อง 
 

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

1. ฉันมีอุปกรณ์พร้อมในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโม
บายแอพพลิเคชั่น 

    

2. ฉันทราบวิธีการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในการสั่ง
อาหาร 

    

3. หากฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการสั่งอาหารผ่าน
โมบายแอพพลิเคชั่น ฉันมีคนคอยช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนการใช้งานแอพพลิเคชั่นของฉัน 
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สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 

4. หากฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการสั่งอาหารผ่าน
โมบายแอพพลิเคชั่น ฉันมีบริษัทเจ้าของแอพพลิเคชั่น
คอยให้การช่วยเหลือฉัน 

    

 
ส่วนที่  5 ปัจจัยด้านความตั้งใจในการใช้งาน 
ค าชี้แจงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  : โปรดพิจารณาว่าข้อความต่างๆ ว่า มีความสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท าเครื่องหมาย   ลงในผลการพิจารณา 

-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมายถึง ไม่แน่ใจ +1 หมายถึง สอดคล้อง 
 

ปัจจัยด้านความตั้งใจในการใช้งาน 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

1. ฉันมีความตั้งใจในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น 

    

2. ฉันมีความตั้งใจที่จะจัดการบัญชีผู้ใช้งานโมบาย
แอพพลิเคชั่นของฉัน 

    

3. ฉันมีความตั้งใจที่จะใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในการ
ค้นหาเมนูอาหารที่ฉันต้องการ 

    

4. ฉันมีความต้องการที่จะทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 
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ส่วนที่ 6 พฤติกรรมการใช้งาน 
ค าชี้แจงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  : โปรดพิจารณาว่าข้อความต่างๆ ว่า มีความสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท าเครื่องหมาย   ลงในผลการพิจารณา 

-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมายถึง ไม่แน่ใจ +1 หมายถึง สอดคล้อง 
 

พฤติกรรมการใช้งาน 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

1. ฉันใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น     

2. ฉันใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
ของฉัน 

    

3. ฉันใช้โมบายแอพพลิเคชั่นในการค้นหาเมนูและ
ร้านอาหารที่ฉันสนใจ 

    

4. ฉันดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อสั่งอาหาร     
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล   นางสาวธาวินี    จันทร์คง 
สถานที่ติดต่อ    เลขที่ 150 หมู่ 5 ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรสงคราม 75000   
การศึกษา   ปริญญาตรี    สาขาบริหารธุรกิจ   

เอกการเงินการธนาคาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา   
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