
การตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ 
ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท 

The Decisions by Government personnel in Mueang Chai Nat District  
to Use the Food Delivery Application 

 

เพชรไพลิน  การะกัน 
สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประเทศไทย 

ผู้รับผิดชอบบทความ 
 

Petpailin Karakan 
E-mail: pailin09@hotmail.com 

Marketing, Faculty of Business Administration, 
Ramkhamhaeng University, Thailand 

Corresponding author 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาการตัดสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์

ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลนท์ี่มีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ   
แอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลนข์องบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคลากรของหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท    
ที่เคยใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ ตั้งแต่ 1 คร้ังข้ึนไป จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม   
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อหาค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis :MRA) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา ดา้นช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ให้บริการ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านความตั้งใจที่จะใช้งาน ดา้นการรับรู้ถึง
ความเสี่ยง ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน และด้านการนาํมาใช้จริง และปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ด้านกระแสนิยม และด้านการสนองความต้องการเฉพาะ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหาร
ออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท 

 
คําสําคัญ: การตัดสนิใจใช้บริการ; แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน ์ 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the decisions by government personnel 

in mueang chai nat district to use the food delivery application and to study to marketing mix 
factors, the technology acceptance and the social media marketing that affects the decisions 
by government personnel in mueang chai nat district to use the food delivery application.  

The sample population consisted of 400 personnel in public agencies in 
mueang chai nat district who have used the food delivery application more than once, 
using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were 
frequency, percentage, mean and standard deviation by testing the hypothesis by using 
multiple regression statistics. 

The hypothesis test found that the marketing mix factors price, place, promotion, 
people, physical evidence and process, the technology acceptance factors perceived ease 
of use, intention to use, perceived risk, attitude toward using and actual use and social media 
marketing factors trendiness and customization of the decisions by government personnel in 
mueang chai nat district to use the food delivery application. 

 
Keywords: Decision Making; Food Delivery Application 
 
บทนํา 

ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบาย
มากยิ่งข้ึน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทมากข้ึน ส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่จะต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับกับความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป 
“แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์” จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในอําเภอ
เมืองชัยนาท ซ่ึงแอปพลิเคชนัสัง่อาหารออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากข้ึน ในกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นบุคลากร
หน่วยงานราชการ เนื่องจากข้อจํากัดในด้านระยะเวลาการทํางานตามเวลาราชการ ประกอบกับการใช้บริการ
ร้านอาหารส่วนมากจะใช้บริการในช่วงเวลากลางวัน ช่วงเย็น และเทศกาลตา่ง ๆ ซ่ึงการให้บริการที่หน้าร้าน
เพียงอย่างเดียวทําให้ร้านอาหารไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงหาวิธีที่จะสามารถ
รับประทานอาหารได้อย่างสะดวกสบายมากข้ึน ซ่ึงการใชบ้ริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ก็สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ดี ทัง้ในด้านความหลากหลายของร้านค้าที่มีให้เลือกใช้บริการ ด้านค่าขนส่ง และ
ระยะเวลาในการจัดส่งที่รวดเร็ว ซ่ึงทําให้ผู้บริโภครู้สึกคุ้มค่า สะดวกสบายมากข้ึน และในส่วนของผู้ประกอบการ
ร้านอาหารเองก็หันมา ให้ความสําคัญกับการขยายช่องทางการขายเพื่อให้ครอบคลุมและสร้างรายได้เพิ่มเติม
จากบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีในหลาย ๆ ช่องทางมากยิ่งข้ึน 
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเร่ืองการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ของ
บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกับปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลนว์่ามีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการ   
แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลนข์องบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาทหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์และผูป้ระกอบการธุรกิจอาหาร ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
รูปแบบและวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั เพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายได ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการ
ในอําเภอเมืองชัยนาท 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัย
การตลาดผา่นสื่อสังคมออนไลนท์ี่มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการแอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลนข์องบุคลากร
หน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยการตลาด   
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นา่จะมีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ของบุคลากร 
หน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคลากรของหน่วยงานราชการในอําเภอเมือง
ชัยนาท ที่เคยใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ ตั้งแต ่1 คร้ังข้ึนไป จาํนวน 400 คน 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ดา้นผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการนาํเสนอลักษณะ     
ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ  ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ 
ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านความตั้งใจที่จะใช้งาน ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน 
และด้านการนาํมาใชง้านจริง และปัจจยัการตลาดผา่นสื่อสงัคมออนไลน์ ประกอบด้วย ดา้นความบันเทงิ 
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ดา้นกระแสนิยม ด้านการสนองความต้องการเฉพาะ และด้านการบอกต่ออิเล็กทรอนิกส์  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย คือ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย 
ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจัดจาํหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ด้านการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ  ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้
ถึงประโยชน์ ดา้นความง่ายในการใช้งาน ด้านความตัง้ใจที่จะใชง้าน ดา้นการรับรู้ถึงความเสี่ยง ด้านทัศนคติ
ที่มีต่อการใช้งาน และดา้นการนาํมาใช้งานจริง และปัจจัยการตลาดผา่นสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย  
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ด้านความบันเทิง ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ด้านกระแสนิยม ด้านการสนองความต้องการเฉพาะ และตัวแปรตาม 
ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากร  
หน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท 

2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัย
การตลาดผา่นสื่อสังคมออนไลนท์ี่มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการแอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลนข์องบุคลากร
หน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ จิตราพร ลดาดก (2559) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์
ประกอบไปด้วย เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชพี รายได ้สถานภาพ ซ่ึงลักษณะเหล่านี้มีความแตกต่างกันไป
ตามแต่ละบุคคล ทําให้ความต้องการที่จะได้รับการบริการแตกต่างกันออกไป  

แนวคิดเกี่ยวกับโมบายแอปพลิเคชัน ลลิตา ณ หนองคาย (2560, อ้างถึงใน ณัธภัชร เฉลิมแดน, 
2563) กล่าววา่ โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) หมายถึง การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและ
ติดตั้งลงบนมือถือ ซ่ึงผู้ใช้จะต้องเข้าไปยังส่วนที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เช่น App Store หรือ Play Store 
เพื่อติดตั้งบนระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ 

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ กิตติคุณ บุญเกตุ (2556) กล่าวว่า ปัจจัยพืน้ฐานที่มีผล
ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค คือ ความต้องการ ความจําเป็น และความปรารถนาของมนุษย์ สามารถแทนกันได้ 
ดังนั้น ความจําเป็น และความต้องการเป็นปัจจัยที่ทําให้นักการตลาดสามารถขายสินค้าได้ โดยสินค้าและบริการ
เป็นสิ่งทีส่ามารถนํามาตอบสนองความต้องการได ้

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภัณฑ ์ ชนภิา ช่วยระดม (2561) กล่าวว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสั่งซ้ืออาหารผ่าน Foodpanda Application 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสาํคัญในด้านผลิตภัณฑ ์อยู่ในระดับมากที่สดุ  

ด้านที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา เบญจวรรณ จันทร์จารุวงศ์ (2559) กล่าวว่า 
ราคา คือ สิ่งที่ลูกค้าใช้ในการแลกเปลี่ยนซ้ือขาย สินค้าและบริการต่าง ๆ ในรูปแบบของตัวเงนิ หากสามารถ
ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าสนิค้าและบริการนั้นมีคุณค่าสูงกว่าราคาที่ตัง้ไว ้ลูกค้าก็จะตัดสินใจซ้ือ  

ด้านที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เบญจวรรณ จันทร์จารุวงศ์ 
(2559) กล่าววา่ ช่องทางการจดัจําหน่าย หมายถึง ช่องทางหรือกิจกรรมที่นําเสนอและเคลื่อนย้ายสนิค้าและ
บริการไปยงัลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ในคุณค่าและประโยชน์ของสนิค้าและบริการ โดยต้องคํานึงคือ เลือกวิธีขนสง่
ให้เหมาะสมกับสินค้า และค่าใช้จ่ายต่ํา แต่ต้องส่งทันเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงเวลา 
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ด้านที่ 4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด เบญจวรรณ จันทร์จารุวงศ์ 
(2559) กล่าววา่ การส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดระหว่างผู้ขาย
และผู้ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้เกิดทัศนคติ ความต้องการและดึงดูดให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือสินค้า
หรือให้บริการนั้น ๆ เช่น การแจกของตัวอย่าง ส่วนลด การแจกคูปอง การแจกของรางวัล เป็นต้น 

ด้านที่ 5 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากร พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์ (2560)  
กล่าวว่า บุคคลทุกระดับที่ทํางานให้กับองค์กร ได้รับการคัดเลือก การฝึกฝนทักษะ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจ ได้แก่ การบริการที่รวดเร็วและสุภาพ บุคลากรเปรียบเป็นตัวแทนขององค์กรที่สามารถ
สร้างผลในเชิงบวกหรือลบกับลูกค้าได้เช่นกัน จึงถือเป็นปัจจัยที่มคีวามสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กร  

ด้านที่ 6 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ               
ณัฐศาสตร์ ปัญญานะ(2562) กล่าววา่ งานวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการอาหารตามสั่ง   
แบบจัดสง่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับดา้นช่องทางการจัดจําหนา่ย ด้านการสง่เสริมการตลาด 
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพในระดบัมากที่สุด  

ด้านที่ 7 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการให้บริการ เบญจวรรณ จันทร์จารุวงศ์ 
(2559) กล่าววา่ กระบวนการให้บริการ เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับข้ันตอน ระเบียบวิธีการในดา้นการบริการ 
ให้กับผู้ใช้บริการ ให้บริการอย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทําให้ผู้ใช้บริการประทับใจและเกิดการบอกต่อ  

แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
ด้านที่ 1 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน ์ณัธภัชร เฉลิมแดน (2563) กล่าวว่า 

การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) หมายถึง การที่ผู้ใช้รับรู้และเชื่อว่าประโยชน์ของ
เทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงาน ซ่ึงสัมพันธ์โดยตรงกับทัศนคติที่มีต่อการใช้งานและพฤติกรรม
ของผู้ใช้งาน 

ด้านที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายในการใช้งาน ณัธภัชร เฉลิมแดน (2563) กล่าวว่า 
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) หมายถึง ระดับที่ผู้ใช้เชื่อว่าเทคโนโลยีที่นํามาใช้งาน 
สามารถใช้งานได้ง่าย มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน  

ด้านที่ 3 การยอมรับเทคโนโลย ีด้านความตั้งใจที่จะใช้งาน เกวรินทร์ ละเอียดดนีันท์ (2557) กล่าววา่ 
ความตั้งใจที่จะใช้งาน (Intention to Use) หมายถึง ความตั้งใจหรือเจตนาที่จะใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ ซ่ึงสามารถ
วัดได้จากการที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใชเ้ทคโนโลยีและการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
เทคโนโลยีการที่ผู้ใชง้านเทคโนโลยีโดยไม่ต้องใช้ความพยายามทําความเข้าใจการใช้งานระบบมากจนเกินไป  

ด้านที่ 4 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง ณัฐรุจา พงศ์พัฒน์ (2561) กล่าววา่ 
การรับรู้ความเสี่ยง (Perceived Rick) ความไม่แนน่อนที่รับรู้ถึงสินค้าหรือบริการ ซ่ึงส่งผลให้เกิดผลกระทบ
เชิงลบต่อการซ้ือสินค้าหรือบริการ  

ด้านที่ 5 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน  ณัธภัชร เฉลิมแดน (2563) 
กล่าวว่า ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using) หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อ
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เทคโนโลย ีซ่ึงเกิดจากการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ซ่ึงจะส่งผลโดยตรง
ต่อความตั้งใจในการใช้งาน  

ด้านที่ 6 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการนํามาใช้งานจริง ณัธภัชร เฉลิมแดน (2563) กล่าวว่า 
การใช้งานจริง (Actual Use) หมายถึง การยอมรับเทคโนโลยีโดยการนํามาใช้ได้จริง โดยมีทัศนคติต่อการใช้งาน
เป็นตัวแปรที่มผีลต่อการใช้งานจริงของผู้ใช้ 

แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ด้านที่ 1 การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดา้นความบนัเทิง สภุาวดี ปิน่เจริญ (2558) กล่าววา่ 

ความบันเทิง (Entertainment) หมายถึง การแสดงต่าง ๆ ที่มุ่งให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม หรือผู้บริโภค โดยไม่ได้
มุ่งให้การศึกษาโดยตรง รวมถึงรูปแบบการนําเสนอที่สร้างการรับรู้ ให้เกิดความสนใจ ดึงดูดให้เกิดการติดตาม
อย่างต่อเนื่องด้วยการมองเห็นจากโมบายล์แอปพลิเคชัน  

ด้านที่ 2 การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ สุภาวดี ปิ่นเจริญ (2558) กล่าวว่า 
การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ในการแบ่งปันความรู้ บทสนทนาระหว่างบุคคล
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ การมีปฏิกริยาโต้ตอบกับการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ประเภทบทความในหน้าเว็บไซต์
ต่าง ๆ การ์ตนูภาพอินโฟกราฟฟิค ภาพเคลื่อนไหว หรือสื่อรูปแบบเสียงทีท่ําให้ผู้บริโภคเข้าใจข้อมูล และ
วิธีการใช้งาน มีการตอบโต ้กลบัเม่ือเห็นรูปแบบการตลาดสื่อสงัคมออนไลนป์ระเภทนัน้ ๆ  

ด้านที่ 3 การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านกระแสนิยม  Solomon (2011) กล่าวว่า กระแสนิยม 
คือ ความเชื่อที่ถูกฝังลึกใน ความคิดของบุคคล และเป็นสิง่หนึ่งที่มีบทบาทสําคัญต่อกิจกรรมในการบริโภค
ของบุคคล ซ่ึงผู้บริโภคจะมีการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองหรือบรรลุ
เป้าหมายที่มีความสอดคลองกับกระแสนิยมของตนเอง 

ด้านที่ 4 การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดา้นการสนองความต้องการเฉพาะ ธีรนัยน์ คําเบ้า 
(2557) กล่าวว่า การสนองความต้องการเฉพาะ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ถึงความต้องการ 
ได้เฉพาะ โดยมีสิ่งเร้าภายนอกเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการดังกล่าว เช่น ความต้องการซ้ือสินค้าที่ปรากฏ
ในโฆษณา โดยมีความสวยงามของตัวสินค้าหรือราคาโปรโมชั่นสินค้าเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการซ้ือสินค้า 
เป็นต้น   

ด้านที่ 5 การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดา้นการบอกต่ออิเล็กทรอนิกส์ จิดาภา ทัดหอม 
(2558) กล่าวว่า การบอกปากตอ่ปาก (Word of Mouth: WOM) หมายถึง การถ่ายทอดและบอกกล่าว
ข้อมูลผ่านผูบ้ริโภคต่อผู้บริโภคด้วยกัน และการแบ่งปนัข่าวสาร ข้อมูลสินค้า นาํเสนอ อัพโหลดข้อมูลของ
ร้านค้าที่มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ซ่ึงรวมไปถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารให้ผู้อ่ืนทราบ 
เพื่อสร้างความนา่เชื่อถือและสนใจของผู้บริโภคด้วยกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้ เปน็การวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวม
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ข้อมูลภาคสนามแบบวิจยัตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งเพียงคร้ังเดียว โดยใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป 

ประชากรในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ บุคลากรของหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท         
ซ่ึงประกอบด้วยบุคลากร 4 ประเภท คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการ/
โครงการ ที่เคยใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ ตั้งแต ่1 คร้ังข้ึนไป ซ่ึงไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน 
ผู้วิจัยจึงสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (สุ่มแบบสะดวก) โดยใช้กลุ่มตวัอย่างจากสูตรการคํานวณของ Cochran จึง
กําหนดค่าความเชื่อม่ันที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 0.05 ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 385 คน ดังนัน้กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจยัจะทําการศึกษาคือ 400 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคําถามลักษณะ

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีจํานวนข้อคําถาม
ทั้งหมด 6 ข้อ ลักษณะของคําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากร
หน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท เปน็คําถามลักษณะการใช้บริการ ได้แก่ การใช้บริการ ช่วงเวลา 
ระยะเวลา และความถ่ี มีจํานวนข้อคําถาม 5 ข้อ ลักษณะของคําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของ
บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท เป็นคําถามที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน
สั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท มีจํานวนข้อคําถาม 4 ข้อ ประกอบด้วย
คําถามในลักษณะการให้ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตีความหมาย 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซ่ึงประกอบด้วยคําถาม
ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจัดจาํหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ด้านการนาํเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ มีจํานวนข้อคําถามทัง้หมด 26 ข้อ ประกอบดว้ยคําถาม    
ในลักษณะการให้ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตีความหมาย 

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ซ่ึงประกอบด้วยคําถามด้าน     
การรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้นความง่ายในการใชง้าน ด้านความตัง้ใจที่จะใช้งาน ดา้นการรับรู้ถึงความเสี่ยง    
ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน และด้านการนาํมาใช้งานจริง มีจาํนวนข้อคําถามทั้งหมด 17 ข้อ ประกอบด้วย
คําถามในลักษณะการให้ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตีความหมาย 

ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเก่ียวกับปจัจัยการตลาดผา่นสื่อสงัคมออนไลน์ ซ่ึงประกอบด้วยคําถาม    
ด้านความบนัเทิง ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ดา้นกระแสนิยม ดา้นการสนองความต้องการเฉพาะ และด้าน     
การบอกต่ออิเล็กทรอนิกส์ มีจํานวนข้อคําถามทัง้หมด 18 ข้อ ประกอบด้วยคําถามในลักษณะการให้ระดับ
ความคิดเห็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตีความหมาย 
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ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะ เป็นคําถามที่เก่ียวข้องกับการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจ   
ใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท มีจํานวน    
ข้อคําถาม 1 ข้อ ประกอบด้วยคําถามในลักษณะคําถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดบัการวัด
เชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี      
ปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการตัดสนิใจใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากร
หน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท 

2. สถิติอนุมาณ (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหนว่ยงานราชการในอําเภอเมืองชยันาท โดยใชก้ารวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) 

 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองการตัดสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชันสั่งอาหาร
ออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงาน
ราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ในภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปน็รายข้อ พบว่า    
การใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลนผ์่านแพลตฟอร์มบนโทรศัพท์มือถือ ใช้บริการแอปพลิเคชัน   
สั่งอาหารออนไลน์เพราะสามารถตอบสนองความต้องการได้ และแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลน์มีความ
สะดวก และรวดเร็ว เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจาํวัน มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ตามลาํดบั  

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี และ
ปัจจัยการตลาดผา่นสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสนิใจใชบ้ริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของ
บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาทสามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี ้ 

2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการตดัสนิใจ
ใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท  

2.2 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายในการใช้งาน ดา้นความตั้งใจที่จะใช้งาน 
ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง ดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน และดา้นการนาํมาใช้งานจริง มีผลต่อการตัดสินใจ   
ใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท  
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2.3 ปัจจัยการตลาดผา่นสื่อสังคมออนไลน์ ดา้นกระแสนิยม และด้านการสนองความ
ต้องการเฉพาะ มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการ
ในอําเภอเมืองชัยนาท  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการ
ในอําเภอเมืองชัยนาท สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การตัดสนิใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนัสัง่อาหารออนไลน์ของบคุลากรหน่วยงานราชการ
ในอําเภอเมืองชัยนาท ในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นมากที่สดุ มีความเห็นว่า การใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
สั่งอาหารออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มบนโทรศัพท์มือถือ สามารถตอบสนองความต้องการได้ และมีความสะดวก 
และรวดเร็ว เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจําวัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติคุณ บุญเกตุ (2556) กล่าวไว้ว่า 
ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค คือ ความต้องการ ความจําเป็น และความปรารถนาของมนุษย์ 
สามารถแทนกันได้ ดังนั้น ความจําเป็น และความต้องการเป็นปัจจัยที่ทําให้นักการตลาดสามารถขายสินค้าได้ 
โดยสินค้าและบริการเป็นสิ่งทีส่ามารถนํามาตอบสนองความต้องการได ้

1. ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีผลต่อการตัดสนิใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลน์ของบคุลากรหน่วยงานราชการ
ในอําเภอเมืองชัยนาท สามารถสรุปได้ดงันี ้

2.1 ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภัณฑ์ ไม่มผีลต่อการตัดสนิใจใช้บริการ
แอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลนข์องบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ส่วนใหญ่บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ไม่ไดใ้ห้ความสําคัญกับ รูปร่างลักษณะ บรรจุภัณฑ์ 
กลยุทธ์เก่ียวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ และสายผลิตภัณฑ์ จึงทําให้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชนิภา ช่วยระดม (2561) กล่าวไว้ว่า งานวิจัยเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
สั่งซ้ืออาหารผ่าน Foodpanda Application ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ผู้ใชบ้ริการให้ความสําคัญใน
ด้านผลิตภัณฑ ์อยู่ในระดับมากที่สุด  

2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน
สั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่
บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ให้ความสาํคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านราคา ในระดับมาก ในเร่ืองการกําหนดการสั่งซ้ือข้ันต่ําต่อการจัดส่งอาหารแต่ละคร้ัง ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของเบญจวรรณ จันทร์จารุวงศ์ (2559) กล่าวไว้วา่ ราคา คือ สิ่งที่ลูกค้าใช้ในการแลกเปลี่ยนซ้ือขาย 
สินค้าและบริการตา่ง ๆ ในรูปแบบของตัวเงิน หากสามารถทาํให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าและบริการนั้นมีคุณค่าสูง
กว่าราคาที่ตัง้ไว ้ลูกค้าก็จะตัดสนิใจซ้ือ  



 

10 

 

2.3 ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดบริการ ดา้นช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อการตัดสนิใจ  
ใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ซ่ึงผู้วิจัย     
มีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ในระดับมาก ในเร่ืองที่สามารถทราบเวลาการส่งมอบได้
อย่างแม่นยําจากการอัพเดทสถานะของแอปพลิเคชนั ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ เบญจวรรณ จันทร์จารุวงศ์ 
(2559) กล่าวไว้ว่า ช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง ช่องทางหรือกิจกรรมที่นําเสนอและเคลื่อนย้ายสินค้าและ
บริการไปยงัลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ในคุณค่าและประโยชน์ของสนิค้าและบริการ โดยต้องคํานึงคือ เลือกวิธีขนสง่
ให้เหมาะสมกับสินค้า และค่าใช้จ่ายต่ํา แต่ต้องส่งทันเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงเวลา 

2.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจ    
ใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ซ่ึงผู้วิจัย      
มีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ให้ความสําคัญต่อปัจจยัส่วนประสม    
ทางการตลาดบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ในระดับมากที่สุด ในเร่ืองส่วนลดในการสั่งซ้ืออาหาร เป็นสิ่งจูงใจ       
ให้ตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ เบญจวรรณ จันทร์จารุวงศ์ 
(2559) กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดระหว่าง
ผู้ขายและผู้ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้เกิดทัศนคติ ความต้องการและดึงดูดให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือสินค้า
หรือให้บริการนั้น ๆ เช่น การแจกของตัวอย่าง ส่วนลด การแจกคูปอง การแจกของรางวัล เป็นต้น 

2.5 ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดบริการ ดา้นบุคลากร มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
แอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลนข์องบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ส่วนใหญ่บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ให้ความสําคัญต่อปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด
บริการ ด้านบุคลากร ในระดับมาก ในเร่ืองพนักงานมีทักษะในการจัดส่งอาหารและสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น
อย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของพิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์ (2560) กล่าวไว้วา่ บุคคลทุกระดับที่ทาํงาน
ให้กับองค์กร ได้รับการคัดเลือก การฝึกฝนทักษะ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ได้แก่ 
การบริการที่รวดเร็วและสุภาพ บุคลากรเปรียบเปน็ตัวแทนขององค์กรที่สามารถสร้างผลในเชงิบวกหรือลบ
กับลูกค้าได้เชน่กัน จงึถือเป็นปจัจัยที่มีความสาํคัญในการขับเคลื่อนองค์กร 

2.6 ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อ 
การตัดสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท 
ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นวา่ ส่วนใหญ่บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ให้ความสําคัญต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการนาํเสนอลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวมมีระดับมาก โดยในเร่ือง
รูปแบบของแอปพลิเคชนั มีความสวยงาม ทันสมัย และมีข้อมูลของอาหารและร้านอาหารอย่างครบถ้วน   
ในระดับมากทีสุ่ด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐศาสตร์ ปัญญานะ (2562) กล่าวไว้วา่ งานวจิัยเร่ือง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการอาหารตามสั่งแบบจัดสง่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาํคัญกับ       
ด้านช่องทางการจัดจําหนา่ย  ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ และดา้นการสร้าง
และนาํเสนอลักษณะทางกายภาพในระดบัมากที่สดุ  
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2.7 ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดบริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการตัดสนิใจ  
ใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ซ่ึงผู้วิจัย      
มีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ให้ความสําคัญต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ในระดับมาก ในเร่ืองข้ันตอนในการสั่งอาหารสะดวก ง่าย 
ไม่ยุ่งยาก และไม่ซับซ้อน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด เบญจวรรณ จันทร์จารุวงศ์ (2559) กล่าวไว้ว่า กระบวนการ
ให้บริการ เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับข้ันตอน ระเบียบวิธีการในด้านการบริการ ให้กับผู้ใช้บริการ ให้บริการ
อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทําให้ผู้ใช้บริการประทับใจและเกิดการบอกต่อ  

2.8 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ไม่มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการ
แอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ส่วนใหญ่บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท รู้สึกว่าการใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์
มีประโยชน์แต่ไม่ทําให้ตัดสินใช้บริการแอปพลิเคชัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัธภัชร เฉลิมแดน (2563) 
กล่าวไว้วา่ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) หมายถึง การที่ผู้ใช้รับรู้และเชื่อว่า
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงาน ซ่ึงสัมพันธ์โดยตรงกับทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
และพฤติกรรมของผู้ใช้งาน   

2.9 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการ 
แอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลนข์องบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ส่วนใหญ่บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ให้ความสําคัญต่อปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 
ด้านความง่ายในการใช้งาน ในระดับมากทีสุ่ด การรู้สึกว่าใช้ความสามารถเรียนรู้การใช้งานไม่มากนักและ   
ทําความเข้าใจการใช้บริการแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลนไ์ด้เอง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ณธัภัชร เฉลิมแดน 
(2563) กล่าวไว้ว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) หมายถึง ระดับที่ผู้ใช้เชื่อว่า
เทคโนโลยทีี่นาํมาใชง้าน สามารถใช้งานได้งา่ย มีความสัมพันธโ์ดยตรงกับการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 
และทัศนคติที่มตี่อการใช้งาน  

2.10 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความตั้งใจที่จะใชง้าน มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการ 
แอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลนข์องบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ส่วนใหญ่บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ให้ความสําคัญต่อปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 
ด้านความตั้งใจที่จะ ใช้งาน ในระดับมาก มีความตั้งใจในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์      
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท์ (2557) กล่าวไว้วา่ ความตั้งใจที่จะใช้งาน (Intention 
to Use) หมายถึง ความตั้งใจหรือเจตนาที่จะใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ ซ่ึงสามารถวัดได้จากการที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้
ถึงประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการใช้เทคโนโลยีและการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีการที่ผู้ใช้งานเทคโนโลยี
โดยไม่ต้องใช้ความพยายามทาํความเข้าใจการใช้งานระบบมากจนเกินไป  

2.11 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการ
แอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลนข์องบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ส่วนใหญ่บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ให้ความสําคัญต่อปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 
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ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง ในระดับมาก ในเร่ืองการรับรู้ว่าช่องทางออนไลน์ มีความเสี่ยงด้านสินค้า ไม่ตรง    
ตามที่คาดหวังของการใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของณัฐรุจา พงศ์พัฒน์ 
(2561) กล่าวไว้ว่า การรับรู้ความเสี่ยง (Perceived Rick) ความไม่แน่นอนที่รับรู้ถึงสินค้าหรือบริการ ซ่ึงส่งผล
ให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อการซ้ือสินค้าหรือบริการ  

2.12 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลนข์องบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ส่วนใหญ่บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ให้ความสําคัญต่อปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 
ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นที่ดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชนัสั่งอาหาร
ออนไลน์ ซ่ึงเกิดจากการรับรู้ประโยชน์การใช้งาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัธภัชร เฉลิมแดน (2563) 
กล่าวไว้วา่ ทัศนคติที่มีต่อการใชง้าน (Attitude Toward Using) หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ใชง้านที่มตี่อ
เทคโนโลย ีซ่ึงเกิดจากการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ซ่ึงจะส่งผลโดยตรง
ต่อความตั้งใจในการใช้งาน  

2.13 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการนาํมาใชง้านจริง มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการ   
แอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลนข์องบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ส่วนใหญ่บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ให้ความสําคัญต่อปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 
ด้านการนํามาใช้งานจริง ในระดบัมากที่สุด โดยมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ 
จึงนําไปสู่การใช้งานจริง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัธภัชร เฉลิมแดน (2563) กล่าวไว้ว่า การใช้งานจริง 
(Actual Use) หมายถึง การยอมรับเทคโนโลยีโดยการนํามาใช้ได้จริง  โดยมีทัศนคติต่อการใช้งานเป็นตัวแปร 
ที่มีผลต่อการใช้งานจริงของผู้ใช ้

2.14 ปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านความบันเทิง ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลนข์องบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ส่วนใหญ่บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ด้านความบนัเทิง โดยการใช้โซเชียลมีเดียออนไลน์ เชน่ Facebook, Instagram, Twitter, LINE มีผลต่อ 
การตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ เป็นต้น ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ สุภาวดี ปิ่นเจริญ 
(2558) กล่าวว่า ความบันเทิง (Entertainment) หมายถึง การแสดงต่าง ๆ ที่มุ่งให้ความบนัเทงิแก่ผู้ชมหรือ
ผู้บริโภค โดยไม่ได้มุง่ให้การศึกษาโดยตรง รวมถึงรูปแบบการนาํเสนอที่สร้างการรับรู้ ให้เกิดความสนใจ 
ดึงดูดให้เกิดการติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยการมองเห็นจากโมบายล์แอปพลิเคชัน  

2.15 ปัจจัยการตลาดผา่นสื่อสังคมออนไลน์ ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ ไม่มีผลต่อการตัดสนิใจ       
ใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ซ่ึงผู้วิจัย     
มีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ไม่ได้ให้ความสําคัญต่อปัจจัยการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดา้นการมีปฏิสัมพันธ์ ไม่วา่จะเปน็ บทความ ภาพการ์ตนู ภาพเคลื่อนไหว และสื่อ     
ในรูปแบบเสียง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ สุภาวดี ปิน่เจริญ (2558) กล่าวไว้วา่ การมีปฏิสมัพันธ ์(Interaction) 
หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ในการแบ่งปันความรู้ บทสนทนาระหว่างบุคคลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ การมี
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ปฏิกริยาโต้ตอบกับการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ประเภทบทความในหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ การ์ตูนภาพอินโฟกราฟฟิค 
ภาพเคลื่อนไหว หรือสื่อรูปแบบเสียงที่ทําให้ผูบ้ริโภคเข้าใจข้อมูลและวิธีการใชง้าน มีการตอบโต้กลับเม่ือเห็น
รูปแบบการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ประเภทนั้น ๆ  

2.16 ปัจจัยการตลาดผา่นสื่อสังคมออนไลน์ ดา้นกระแสนิยม มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการ
แอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลนข์องบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ส่วนใหญ่บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ให้ความสําคัญต่อปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ดา้นกระแสนิยม ในระดับมาก โดยการเห็นโฆษณา ทําให้มีแนวโน้มตัดสนิใจใช้บริการแอปพลิเคชัน
สั่งอาหารออนไลน์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Solomon (2011) กล่าวไว้วา่ กระแสนิยม คือ ความเชื่อที่ถูก
ฝังลึกใน ความคิดของบุคคล และเป็นสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญต่อกิจกรรมในการบริโภคของบุคคล ซ่ึงผู้บริโภค 
จะมีการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนอง หรือบรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้อง
กับกระแสนิยมของตนเอง  

2.17 ปัจจัยการตลาดผา่นสื่อสังคมออนไลน์ ดา้นการสนองความต้องการเฉพาะ มีผลต่อ     
การตัดสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท 
ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นวา่ ส่วนใหญ่บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ให้ความสําคัญต่อปัจจัย
การตลาดผา่นสื่อสังคมออนไลน ์ด้านการสนองความต้องการเฉพาะ ในระดบัมาก โดยจะพจิารณาข้อมูล
เก่ียวกับการใช้บริการแอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ก่อนจึงจะตัดสินใจใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ธีรนัยน์ คําเบ้า (2557) กล่าวไว้ว่า การสนองความต้องการเฉพาะ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
มนุษย์ถึงความต้องการได้เฉพาะ โดยมี   สิ่งเร้าภายนอกเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการดังกล่าว เชน่ 
ความต้องการซ้ือสินค้า ที่ปรากฏในโฆษณา โดยมีความสวยงามของตัวสินค้า หรือราคาโปรโมชั่นสนิค้า เปน็
ตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการซ้ือสินค้า เป็นต้น  

2.18 ปัจจัยการตลาดผา่นสื่อสังคมออนไลน์ ดา้นการบอกต่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ซ่ึงผู้วิจัย     
มีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท ไม่ได้ให้ความสําคัญต่อปัจจัยการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดา้นการบอกต่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระดับมาก แม้การเห็นบุคคลใกล้ชิด เช่น เพื่อน 
ครอบครัว ใช้บริการแอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ ไม่ทาํให้ตัดสินใจใชบ้ริการ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิด
ของ จิดาภา ทัดหอม (2558) กล่าวไว้ว่า การบอกปากต่อปาก (Word of Mouth: WOM) หมายถึง การถ่ายทอด
และบอกกล่าวข้อมูลผ่านผู้บริโภคต่อผู้บริโภคด้วยกัน และการแบ่งปันข่าวสาร ข้อมูลสินค้า นําเสนอ อัพโหลด
ข้อมูลของร้านค้าที่มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ซ่ึงรวมไปถึงการกระจายข้อมูลข่าวสาร   
ให้ผู้อ่ืนทราบ เพื่อสร้างความนา่เชื่อถือและสนใจของผู้บริโภคดว้ยกัน  

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อนาํไปใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง
สําหรับผู้ให้บริการแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลน์ ดังนี ้
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ จากผลการวิจัยการตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชัน  
สั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสม  
ทางการตลาดบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย ดา้นสง่เสริมการตลาด ดา้นบคุลากร ดา้นการนาํเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชันสั่งอาหาร
ออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท  

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี จากผลการวิจัยการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันสัง่อาหาร
ออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 
ด้านความง่ายในการใช้งาน ดา้นความตั้งใจที่จะใช้งาน ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน 
และด้านการนํามาใช้จริง มีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงาน
ราชการในอําเภอเมืองชัยนาท  

ปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จากผลการวิจัยการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน   
สั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการตลาด  
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดา้นกระแสนิยม และด้านการสนองความต้องการเฉพาะ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของบุคลากรหน่วยงานราชการในอําเภอเมืองชัยนาท  

 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในการตัดสินใจใชบ้ริการ เช่น การศึกษาปัจจัย
ทางดา้นจิตวทิยา ซ่ึงผลที่ได้จากการศึกษาอาจเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการนําไปวางแผนกลยทุธ์การตลาด 
สําหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันและการจัดส่งอาหารให้ตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไดด้ียิ่งข้ึน 

2. การวิจัยในคร้ังนี้ ได้ศึกษาเฉพาะตราสินค้าซ่ึงในปัจจุบนั แอปพลิเคชันฟู้ดแพนดา้ ไลน์แมน 
และเซเว่นเดลิเวอร่ี ที่ได้มาเปิดให้บริการในอําเภอเมืองชัยนาท ดังนั้น ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรทําการศึกษา
เพิ่มเติมถึงตราสินค้าใหม่ ๆ รวมถึงเปรียบเทียบตราสินค้า เพื่อทําให้ทราบถึงข้อแตกต่างของแต่ละแอปพลิเคชัน 
และสามารถนําข้อดีของแต่ละแอปพลิเคชันมาปรับปรุง หรือพัฒนาธุรกิจจัดส่งอาหารในอนาคตต่อไปได ้
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