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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรียบเทียบความไวว้างใจการใชง้านแอพพลิเคชัน่สั่ง

อาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 2) ศึกษาอิทธิพลของ

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่อความไวว้างใจการใชง้านแอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาอิทธิพลของความไวว้างใจต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งาน

แอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยใช้

เคร่ืองมือคือแบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตวัอย่าง 410 คน และน ามา

วิเคราะห์ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัดา้นการใช้งานแอพพลิเคชัน่สั่ง

อาหารออนไลน์ ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวกในการซ้ือ รองลงมา คือ ดา้นการส่ือสาร ดา้นความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค และดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นความไวว้างใจการใช้งานแอพพลิเคชั่นสั่ง

อาหารออนไลน์ พบวา่ ดา้นการรับรู้ความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นคุณภาพของ

ขอ้มูล และดา้นการรับรู้ความเป็นส่วนตวั  

  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีความไวว้างใจการใช้งานแอพพลิเคชั่นสั่งอาหาร

ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ เพศ ไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นการใช้งาน ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค  ตน้ทุน 

การส่ือสาร และความสะดวกสบาย  มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจการใช้งานแอพพลิเคชั่นสั่งอาหาร

ออนไลน์ โดยค่าท่ีมีอิทธิพลด้านส่วนประสมทางการตลาดสูงสุด (4C) คือ ด้านความสะดวกสบาย 

รองลงมาคือ ดา้นตน้ทุน ดา้นการส่ือสาร และดา้นผูบ้ริโภค ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิ (𝛽) = 0.274, 0.242, 
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0.182 และ 0.143 ตามล าดบั และยงัพบว่า อิทธิพลของความไวว้างใจ (𝛽 = 0.836) สามารถพยากรณ์

ความผนัแปรของยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน์ได้สูงถึง 69.8 

เปอร์เซ็นต ์(R2 = 0.698) 

 

1. บทน า 

จากผลการส ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ.  2562 
พบวา่ในจ านวนประชากรอายุ 6 ปีข้ึน ไปประมาณ 63.6 ลา้นคน มีผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนมา
กถึง 48.1 ลา้นคน จากผลการส ารวจจะเห็นวา่เทคโนโลยีมีบทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนัของผูค้นใน
ยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งยิง่ (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2562) โดยแนวโนม้พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากมาย เช่น การใชโ้ทรศพัทมื์อถือในการเก็บขอ้มูล 
คน้หาขอ้มูล ติดต่อส่ือสารผ่านทางภาพและเสียง รวมถึงเป็นเคร่ืองมือติดต่อกบัสังคมออนไลน์ และ
เคร่ืองมือท าธุรกรรมทางการเงินอีกด้วย ประกอบกับตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน ได้เกิด
วิกฤติการณ์โรคระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ซ่ึงเป็นไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ การเกิดโรค
ระบาดในคร้ังน้ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ทั้งเชิงนโยบาย-มาตราการ และพฤติกรรมประชาชน 
หลายจงัหวดัในประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ท าใหป้ระชาชนตอ้งใชชี้วิตอยูบ่า้นมากข้ึน ส่งผล
ใหธุ้รกิจบริการจดัส่งอาหารมีการเติบโตมากข้ึน 

จากผลการส ารวจการใช้บริการ  Online Food Delivery ของคนไทยระหว่างวนัท่ี 5 - 15 
มีนาคม 2563 ของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2563) ท่ีส ารวจคนไทย 376 คน พบวา่
ในสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงท่ีรัฐบาลยงัไม่ประกาศให้ร้านอาหารขายอาหารเฉพาะน ากลบัเท่านั้น 
คนไทยสั่งอาหารออนไลน์เพราะกลวัโควิด-19 เฉล่ียรวมกนัมากถึงร้อยละ 33.96 ส่งผลให้การตลาด
บริการส่งอาหารในช่วงคร่ึงปีแรกของปี พ.ศ. 2563 มีจ  านวนคร้ังของการจดัส่งอาหารไปยงัท่ีพกัเติบโต
สูงถึงประมาณร้อยละ 150 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน นอกจากน้ียงัมีเหตุผลหลกัคนไทย
นิยมสั่งอาหารออนไลน์คือ ไม่อยากเดินทางไปกินท่ีร้านเองมากถึงร้อยละ 80.37 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่
อยากเสียเวลาไปนัง่ต่อคิวถึงร้อยละ 57.63 และสั่งอาหารผา่นแอพพลิเคชัน่มีส่วนลดและโปรโมชั่นโคด้
ต่าง ๆ  ร้อยละ 47.04 ส าหรับแอพพลิเคชัน่ท่ีไดรั้บความนิยมสั่งอาหารออนไลน์ของคนไทยส่วนใหญ่ยงั
เป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีเป็นตวักลางสั่งอาหาร เช่น Grab Food, Line Man, Food Panda และ Get Food มาก
ถึงร้อยละ 88.47 รองลงมา ไดแ้ก่ แอพพลิเคชัน่โดยตรงของร้านอาหารร้อยละ 62.93 ส่วนอาหารท่ีไดรั้บ



ความนิยมในการสั่งคือ อาหารฟาสตฟู้์ดต่าง ๆ เช่น ไก่ทอด เบอร์เกอร์ พิซซ่า ดว้ยการสั่งมากถึงร้อยละ 
61.06 รองลงมาคืออาหารตามสั่งร้อยละ 47.04 และก๋วยเต๋ียว/อาหารประเภทเส้นร้อยละ 40.50 และ
ช่วงเวลาท่ีคนสั่งอาหารมากสุด คือ ม้ือกลางวนั ดว้ยจ านวนการสั่งมากถึงร้อยละ 42.06 (ศูนยว์ิจยักสิกร
ไทย, 2563) 

จากการศึกษาวิจยัเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ของผูบ้ริโภคท่ีผ่านมามีหลากหลาย ได้แก่ 
การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มดิจิทลัเน
ทีฟในการเลือกใช้แอปพลิเคชันสั่งและจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างใช้
แอพพลิเคชัน่ 1-2 คร้ัง โดยมกัเลือกสั่งอาหารไทยมารับประทาน และมกัจะใชเ้งินสดเท่านั้นในการช าระ
ค่าบริการ ซ่ึงสถานท่ีท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สั่งอาหารจากแอพพลิเคชั่นมารับประทานคือ บ้าน/
คอนโดมิเนียม/ท่ีอยู่อาศยั ส าหรับเหตุผลท่ีเลือกสั่งอาหารจากแอพพลิเคชั่นเน่ืองจากมีความสะดวก
รวดเร็วในการรับประทาน (สสินาท แสงทองฉาย, 2560) เช่นเดียวกบัการศึกษาของเพญ็วิภา เพชร์จัน่ 
และกาญจนา มีศิลปะวิกกยั (2562) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจ
สั่งซ้ืออาหารท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของการใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์แมนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์แมนเพราะประหยดัค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง โดยรู้จกัไลน์แมนแอพพลิเคชั่นจากช่องทางการคน้หาบริการจดัส่งอาหาร จะเห็นไดว้่าจาก
พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน์ แสดงให้เห็นว่า ผู ้บริโภคมีการยอมรับ
เทคโนโลย ีและหนัมาใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่สั่งอาหารมากข้ึน (พิมพงา วรีะโยธิน, 2560)  

จากเหตุผลทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
น าไปประยุกตใ์ชใ้นการสร้างกลยุทธ์การตลาดให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่และความพึงพอใจต่อผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความไวว้างใจการใชง้านแอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดต่อความไว้วางใจการใช้งาน

แอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 



3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความไวว้างใจต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใชง้านแอพพลิเคชั่น
สั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3. สมมติฐานการวจิัย 
1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความไวว้างใจการ

ใชง้านแอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 
2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจการใช้งานแอพพลิเคชั่นสั่ง

อาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานแอพพลิเคชั่นสั่งอาหาร

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผูป้ระกอบการการให้บริการแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารสามารถใช้ผลจากงานวิจัยเพื่อ

วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค 
2. สามารถน าผลท่ีได้จากงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ

ใหบ้ริการ 
3. ใชผ้ลงานวิจยัเพื่อช่วยในการเพิ่มหรือลดรูปแบบแอพพลิเคชัน่สั่งอาหาร เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
4. ส าหรับนกัวจิยั นกัศึกษา หรือผูท่ี้สนใจทัว่ไป สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ี 

ไปเป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

5. ขอบเขตของการวจิัย 
1. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชง้าน

แอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ 
2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 



การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยกีารใชง้านแอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ช่วงเวลาในการเก็บแบบสอบถาม ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือน พฤษภาคม 2564 

 

6. ระเบียบวธิีวจิัย 
1. กรอบแนวคิดการวจัิย 
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพ

ต่อไปน้ี 
 
ภาพที ่1: กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัด้านส่วนประสม
การตลาด (4C’s) 
1. ผูบ้รโิภค 

2. ตน้ทนุ 

3. การสือ่สาร 
4. ความสะดวกสบาย 

การยอมรับเทคโนโลยกีารใช้งาน

แอพพลเิคช่ันส่ังอาหารออนไลน์ 

1. ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (PE) 
2. ความคาดหวงัในความพยายาม (EE) 
3. อิทธิพลของสงัคม (SI) 
4. สภาพส่ิงอ านวยความสะดวก (FC) 
5. แรงจูงใจดา้นความบนัเทิง (HM) 
6. มูลค่าราคา (PV) 
7. ความเคยชิน (Habit) 

 

Trust 



2. ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชง้านแอพพลิเคชัน่

สั่งอาหารออนไลน์ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงใช้สูตรของ Cochran (1977) โดย
ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% ได้ขนาดตวัอย่างไม่น้อยกว่า 385 ตวัอย่าง ท าการสุ่มตวัอย่างแบบ
ง่าย (Sample Random Sampling)  

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ซ่ึงผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนตามวตัถุประสงคข์อง

การวิจยั ประกอบดว้ยค าถาม 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิดเป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิด (Closed Ended Question) มีค าตอบให้เลือก
และให้ผูต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียว จ านวน 5 ขอ้ ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดการใช้งาน
แอพพลิเคช่ันส่ังอาหารออนไลน์  มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ใชเ้กณฑ์การก าหนดค่าน ้ าหนกัของ การประเมินเป็น 5 ระดบั ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านความไว้วางใจ
การใช้งานแอพพลิเคช่ันส่ังอาหารออนไลน์ มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ใช้เกณฑ์การก าหนดค่าน ้ าหนักของ การประเมินเป็น 5 ระดับ ส่วนที่ 4 การยอมรับ
เทคโนโลยีการใช้งานแอพพลิเคช่ันส่ังอาหารออนไลน์  มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ใชเ้กณฑก์ารก าหนดค่าน ้าหนกัของ การประเมินเป็น 5 ระดบั 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดย

แบ่งเป็นสถิติเชิงพรรณา ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 
ไดแ้ก่ การวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
 

7. สรุปและอภิปรายผล 
1. การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ21 – 30 ปี ซ่ึงมีจ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 58.54 มี

ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ซ่ึงมีจ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 53.41 มีอาชีพคา้ขาย/เจา้ของธุรกิจ/
อาชีพอิสระ ซ่ึงมีจ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 53.17 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท ซ่ึงมี
จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 49.02 



2. การวเิคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดการใช้งานแอพพลเิคช่ันส่ังอาหารออนไลน์ 

ผูต้อบแบบสอบเห็นดว้ยมากกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดการใช้งานแอพพลิเคชัน่
สั่งอาหารออนไลน์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42) และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้น
ความสะดวกในการซ้ือ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43) รองลงมา คือ ดา้นการส่ือสาร (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42) ดา้น
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40) 

3. การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านความไว้วางใจการใช้งานแอพพลเิคช่ันส่ังอาหารออนไลน์ 

ผูต้อบแบบสอบเห็นดว้ยมากกบัปัจจยัดา้นความไวว้างใจการใชง้านแอพพลิเคชัน่สั่งอาหาร
ออนไลน์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42) และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการรับรู้
ความปลอดภยั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46) รองลงมา คือ ดา้นคุณภาพของขอ้มูล (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42) และ
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการรับรู้ความเป็นส่วนตวั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37) 

4. การวเิคราะห์ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยกีารใช้งานแอพพลเิคช่ันส่ังอาหารออนไลน์ 
ผูต้อบแบบสอบเห็นดว้ยมากกบัการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานแอพพลิเคชัน่สั่งอาหาร

ออนไลน์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42) และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มูลค่าราคา 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45) รองลงมา คือ ความคาดหวงัในความพยายาม  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44) สภาพส่ิง
อ านวยความสะดวก  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.44) ความเคยชิน (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.44) อิทธิพลของสังคม 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41) แรงจูงใจดา้นความบนัเทิง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37) 

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที ่1: ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มี

ความไวว้างใจการใชง้านแอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที ่1.1: ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีความไวว้างใจ

การใชง้านแอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบโดยใชส้ถิติทดสอบค่า t (Independent Sample t-test) พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 

0.985 ซ่ึงมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีความ

ไวว้างใจการใชง้านแอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ ท่ีไม่แตกต่างกนั 



สมมติฐานข้อที ่1.2: ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนั มีความไวว้างใจ

การใชง้านแอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบโดยใชส้ถิติ F-test พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความ

ว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั มีความไวว้างใจการใช้งานแอพพลิเคชัน่สั่ง

อาหารออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที ่1.3: ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มี

ความไวว้างใจการใชง้านแอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบโดยใชส้ถิติ F-test พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.012 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความ

ว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความไวว้างใจการใช้งาน

แอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที ่1.4: ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความ

ไวว้างใจการใชง้านแอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบโดยใชส้ถิติ F-test พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.005 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความ

วา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความไวว้างใจการใชง้านแอพพลิเคชัน่สั่ง

อาหารออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที ่1.5: ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั 

มีความไวว้างใจการใชง้านแอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบโดยใชส้ถิติ F-test พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความ

ว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความไวว้างใจการใชง้าน

แอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่2: ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจการใชง้าน

แอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ  (Multiple 

Linear Regression) พบว่า  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจการใช้งาน



แอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ได้แก่ ปัจจยัด้านผูบ้ริโภค (Sig. = 0.005) ปัจจยัด้านตน้ทุน (Sig. = 0.000) ปัจจยัด้านการส่ือสาร 

(Sig. = 0.004) และปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย (Sig. = 0.000) 

สมมติฐานที ่3: ความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยกีารใชง้านแอพพลิเคชัน่

สั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย พบว่า ความ

ไวว้างใจมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยกีารใชง้านแอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ (Sig. = 0.000) 

8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ขอ้เสนอแนะในงานวจิยัคร้ังน้ี 
จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใชง้านแอพพลิเคชัน่สั่งอาหาร

ออนไลน ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช ้ดงัน้ี 
   8.1.1 จากการศึกษาพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานแอพพลิเคชั่นสั่งอาหาร
ออนไลน์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู ้ใช้บริการเกิดการยอมรับ
เทคโนโลยีการใช้งานแอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์มากยิ่งข้ึน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรมีการพฒันาระบบ
สารสนเทศให้มีความน่าเช่ือถือในการใช้งาน มีความเสถียร และสามารถตอบโจทยผ์ูใ้ช้บริการอย่าง
สูงสุดรวมถึงการพฒันาปรับปรุงทางดา้นการรับรู้การใชง้านของผูใ้ช้บริการให้มีความรู้ความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งไดเ้ห็นถึงประโยชน์และความเส่ียงทางการใชง้าน 

8.1.2 จากการศึกษาพบว่าความไวว้างใจการใช้งานแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน์
ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านความมีประสิทธิภาพด้านการบรรลุเป้าหมาย ด้าน
ความสามารถของระบบ และด้านความเป็นส่วนตวั มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งาน
แอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารออนไลน์ ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควร
จดัการรณรงค์หรือการส่งเสริมการตลาดเพื่อท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความรู้สึกว่าการท าการใช้งานผ่าน
แอพพลิเคชั่น สั่งอาหารออนไลน์ เป็นการท าการใช้งานท่ีง่ายสะดวกและมีระบบความปลอดภยัสูง
ควบคู่กบัการน าเสนอกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆอาทิการยกเลิกค่าธรรมเนียมในการโอนเงินหรือ
ช าระค่าสินคา้และบริการต่างๆ 



8.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
   8.2.1 การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทาง
การเงินโดยเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของแต่ละปัจจยัท่ีมีความเหมาะสมต่อกรณีศึกษาในการต่อยอด
งานวจิยัน้ีในอนาคต 

8.2.2 การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมี
ต่อแอพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์เพื่อน าผลการศึกษาไปเป็นประโยชน์ในการวางแผนพฒันาระบบ
ใหดี้ยิง่ข้ึน 

8.2.3 ควรศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้แง่มุมในเชิงลึกมากยิ่งข้ึนส่วนด้านปัจจยั
หรือตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยัสามารถท าการวิจยัเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
การใชง้านมากยิง่ข้ึน 
 

9. กติติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลือจาก คณาจารยแ์ละผูท่ี้มี

ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณ ดร. รชฏ ข าบุญ อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ฉบบัน้ี 
ผูซ่ึ้งให้ความรู้ ค  าแนะน า ค าปรึกษา ข้อคิดเห็นท่ีเป็น  ประโยชน์ต่อการศึกษาและตรวจทานแก้ไข 
ตลอดจนกรุณาติดตามความคืบหนา้ของการศึกษา เฉพาะบุคคลน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ 
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