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บทคัดยBอ
บทความวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ป ระสงคI 1)เพื่ อ พั ฒ นาและตรวจสอบความสอดคลP อ งของโมเดล
ความสัมพันธIเชิงสาเหตุความตั้งใจใชPบริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPาของผูPบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2)เพื่อศึกษาป^จจัยเชิงสาเหตุที่อิทธิพลต_อความตั้งใจใชPบริการ
สั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPาของผูPบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รูปแบบ
การวิจั ยเป` นการวิจั ยเชิ ง ปริม าณ เครื่ อ งมื อ ที่ใชP เ ก็บ รวบรวมขP อมู ล ไดP แก_ แบบสอบถามออนไลนI
กลุ_มตัวอย_าง คือ ผูPที่เ คยใชPบริก ารสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูW ดแพนดPาอย_างนPอย 2 ครั้งขึ้นไป
และพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 375 คน สถิติที่ใชPวิเคราะหIขPอมูล ไดPแก_
ความถี่ รPอยละ และโมเดลสมการโครงสรPาง
ผลการวิจัยพบว_า 1. โมเดลความสัมพันธIที่เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น ประกอบดPวย 4 ดPาน ไดPแก_
1)ดPานความคาดหวัง 2)ดPานการรับรูPถึงประโยชนI 3)ดPานความพึงพอใจ และ 4)ดPานตั้งใจใชPบริการซ้ํา
สอดคลP อ งกั บ ขP อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษI เ ป` นอย_ า งดี โดยพิ จ ารณาจากค_ าสถิ ติไ ค-สแควรI ( χ2 )=264.41,
องศาอิสระ(df)=138, CMIN/df=1.79, GFI=0.94, AGFI=0.90, SRMR=0.05, RMSEA=0.05 และค_า
สัมประสิทธิ์การพยากรณI เท_ากับ 0.89 แสดงว_าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจ
ใชPบริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPาไดPรPอยละ 89 2. ป^จจัยเชิงสาเหตุ ดPานความคาดหวัง
ดPานการรับรูPถึงประโยชนI และดPานความพึงพอใจ มีอิทธิพลทางตรงต_อ ดPานความตั้งใจใชPบริการซ้ํา ตามลําดับ
คําสําคัญ : 1. ป^จจัยเชิงสาเหตุ 2. แอปพลิเคชัน 3. ความตั้งใจใชPบริการซ้ํา
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ABSTRACT
The objectives of this research article were to 1) develop and validate the
consistency of a causal relationship model of repurchase intention foods on the
Foodpanda application and 2) to study causal factors affecting repurchase intention
foods on the Foodpanda application of consumers in Bangkok and its vicinity. The
tools used in the research were online questionnaires. The sample group consisted
of 375 people who had repurchase intention foods on the Foodpanda application and
lived in Bangkok and its vicinity. The statistics used in data analysis where frequency,
percentage, and the structural equation model.
The results of the research showed that; 1. the causal relationship model of
variables consisting of 4 components were 1) confirmation 2) perceived usefulness
3) satisfaction and 4) repurchase intention and the model was developed in accordance
with empirical data. The statistics showed the Chi-square statistics goodness fit test
(χ2)=264.41, degrees of freedom(df)=138, CMIN/df=1.79, GFI=0.94, AGFI=0.90, SRMR=0.05,
RMSEA=0.05. The final result was a predictive coefficient of 0.89, indicating that the
variables in the model can explain repurchase intention foods on Foodpanda application
by 89 percent. 2. Causal factors were confirmation, perceived usefulness, satisfaction
influences repurchase intention foods on Foodpanda application respectively.
Keywords : 1. Causal Factors 2. Application 3. Repurchase Intention
1. ความสําคัญและที่มาของป-ญหาที่ทําการวิจัย
ป^จจุบันความกPาวหนPาของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย_างรวดเร็วนั้นอาศัยโซเชียลมีเดียเป`นส_วนหนึ่ง
ที่มีการติดต_อสื่อสารเป`นสื่อกลางที่สามารถเขPาถึงผูPใชPงานไดPทุกเพศทุกวัย ในป^จจุบันโซเชียลมีเดียมี
การเติบโตที่มีกระแสมากขึ้นจากการติดต_อสื่อสารต_างๆ โดยผูPใชPมากกว_า รPอยละ 50 ของประชากรโลก
ซึ่งทั่วโลกมีประชากร 7,876 ลPานคน จํานวนผูPใชPอินเทอรIเน็ต 4,388 ลPานคน และจํานวนประชากร
ทั่วโลกมีผูPใชPโ ทรศัพ ทI มือ ถื อ 5,112 ลP านคน โดยผูPใชPโซเชียลเน็ ตเวิ รIก 3,484 ลP านคนของจํ านวน
ประชากรโลก ในจํ านวนผูPใชPโซเชี ยลเน็ ตเวิ รI กทั้ งหมด พบว_ ามี มากถึ ง 3,256 ลP านคน ที่ใชPงานผ_ าน
สมารIทโฟน (ณรงคIยศ มหิทธิวาณิชชา, 2562) การใชPงานผ_านสมารIทโฟนของคนไทยมีแนวโนPมการใชPงาน
มากขึ้ น ผลการสํ ารวจการใชP เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในครั วเรื อน พ.ศ. 2562 พบว_ า
ในจํานวนประชากรอายุ 6 ป~ขึ้นไป ประมาณ 62.8 ลPานคน มีผูPใชPโทรศัพทIมือถือสมารIทโฟนมากถึง 31.7
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ลPานคน รPอยละ 50.5 โดยมีอัตราการใชPเพิ่มขึ้นอย_างต_อเนื่องนับตั้งแต_ป~พ.ศ. 2555 กิจกรรมที่ทําส_วนใหญ_
ผ_านสมารIทโฟน คือ โซเชียลเน็ตเวิรIครPอยละ 91.5 ดาวนIโหลด หนัง เพลง รPอยละ 88.0 ใชPอัพโหลดขPอมูล
รPอยละ 55.9 ติดตามข_าวสาร รPอยละ 46.5 ซึ่งจากผลการสํารวจจะเห็นว_าดิจิทัลไดPเริ่มเขPามาเป`นส_วนหนึ่งใน
ชีวิตประจําวันของทุกคน และส_วนใหญ_มากกว_า รPอยละ 90 ลPวนเป`นโซเชียลเน็ตเวิรIค (สํานักสถิติพยากรณI
สํานักงานสถิติแห_งชาติ, 2563)
ผลสํารวจพฤติกรรมที่นิยมทําในออนไลนIมากที่สุด คือ การติดต_อสื่อสารรPอยละ77 อาจเพราะ
ช_วงที่ผ_านมาหลายองคIกรต_างมีมาตรการใหPพนักงานทํางานที่บPาน(Work from Home) และเรียนออนไลนI
ทั้งหมดทุกภาคส_ วน จึ งทํ าใหPการสื่อสารอยู_ในรู ปแบบออนไลนIมากขึ้น และรองลงมาคื อ กิจ กรรมดู
รายการโทรทัศนI ดูหนัง ฟ^งเพลงออนไลนI รPอยละ 62.4 และเพื่อคPนหาขPอมูลออนไลนI รPอยละ 60.1
ในขณะที่ลําดับถัดไป จะมีในส_วนของอ_านข_าว บทความ รPอยละ 54.2 ซื้อสินคPาหรือบริการ รPอยละ 47.7
รับ-ส_งอีเมล รPอยละ 45 และทําธุรกรรมทางการเงิน รPอยละ 41.7 การสั่งอาหารผ_านแอปพลิเคชัน
รPอยละ 34.1 ตามลําดับ (สํานักงานพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกสI, 2564)
ฟูWดแพนดPาเป`นหนึ่งในผูPประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจบริการส_งอาหารถึงบPานและเป`นผูPนํา
ศูนยIรวมบริการสั่งอาหารออนไลนIที่มีบริการทั้งหมดแลPวใน 14 ประเทศทั่วโลก และในประเทศไทย
ฟูWดแพนดPา มีบริการสั่งอาหารออนไลนIผ_านแอปพลิเคชันในสมารIทโฟน ซึ่งกลยุทธIหลักของฟูWดแพนดPา
คือ การร_วมมือและสรPางพันธมิตรกับธุรกิจรPานอาหารในประเทศไทย เพื่อมอบประสบการณIการสั่ง
อาหารออนไลนIที่ดีที่สุดใหPกับผูPบริโภคทุกคน (ศิริลักษณI หาพันธIนา, 2563) ฟูWดแพนดPา เป`นสตารIท
อัพจากประเทศเยอรมนี ก_อตั้งเมื่อ ค.ศ.2012 ภายใตPการดูแลของบริษัทร_วมทุนอย_าง “Rocket Internet”
ที่เนPนการลงทุนในธุรกิจประเภทอีคอมเมิ รIซจากนั้นฟูWดแพนดPาไดPเขP ามาอยู_ในอุตสาหกรรมธุร กิจส_ ง
อาหารที่ประเทศไทย ตั้งแต_ พ.ศ. 2555 จนถึงป^จจุบันไดPเขPาถึงรPานอาหารและรPานคPาที่หลากหลาย
ครอบคลุมการใหPบริการทั้งหมด 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย และบริการของฟูWดแพนดPาสามารถใชPไดPทาง
เว็บไซตIหรือแอปพลิเคชันมือถือบนตลอด 24 ชั่วโมง การเติบโตของ ฟูWดแพนดPาสิ่งหนึ่งที่ยึดมั่นมาตลอด
คือการมอบประสบการณIที่ดีที่สุดใหPกับลูกคPา และการรักษาสมดุลของระบบนิเวศธุรกิจใหPเติบโตอย_าง
ยั่งยืน โดยนําเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญที่มีมาช_วยสรPางความแข็งแกร_งใหPกับธุรกิจชุมชน ในขณะที่
จะยังคงจุดยืนที่ “อาหาร” ซึ่งความเชี่ยวชาญไวPเหมือนเดิม (วุฒิเมศรI ฉัตรอิสราวิชญI, 2564)
ป^จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต_อความตั้งใจใชPบริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPา
ของผูPบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดPแก_ ดPานความคาดหวัง(Confirmation) ดPาน
การรับรูPถึงประโยชนI(Perceived Usefulness) ดPานความพึงพอใจ(Satisfaction) และดPานความ
ตั้งใจใชPบริการซ้ํา(Repurchase Intention) ซึ่งถPาผูPประกอบการเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสามารถสรPาง
ใหPผูPบริโภคเกิดความตั้งใจใชPบริการสั่งอาหารซ้ําไดPจะทําใหPธุรกิจประสบความสําเร็จไดPอย_างยั่งยืน
จากที่ก ล_ าวมาผูP วิจั ยจึง มี ความสนใจศึก ษาป^จ จั ยเชิ ง สาเหตุที่ มี อิ ทธิ พ ลต_ อ ความตั้ งใจใชP
บริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPาของผูPบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่ง
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จะเป` นแนวทางในการวางกลยุ ทธIเพื่ อสรP างใหPผูPใชPบริ การเกิดความตั้งใจใชP บริก ารสั่ งอาหารซ้ําบน
แอปพลิเคชันฟูWดแพนดPาต_อไป
2. วัตถุประสงคrของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคลPองของโมเดลความสัมพันธIเชิงสาเหตุความตั้งใจ
ใชPบริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPาของผูPบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.2 เพื่อศึกษาป^จจัยเชิงสาเหตุความตั้งใจใชPบริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPา
ของผูPบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. ประโยชนrที่ไดGรับจากการวิจัย
3.1 ทําใหPไดPโมเดลความสัมพันธI เชิ งสาเหตุความตั้งใจใชPบริ การสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชั น
ฟูWดแพนดPาของผูPบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3.2 ทําใหPทราบถึงป^จจัยที่มีอิทธิพลต_อความตั้งใจใชPบริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชัน
ฟูWดแพนดPาของผูPบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป`นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใชPวิธีการสํารวจ โดยการศึกษาป^จจัยเชิงสาเหตุที่
มีอิทธิพลต_อความตั้งใจใชPบริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPาของผูPบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผูPวิจัยใชPกรอบแนวคิดของ Hozhabri,A.,et al. (2014) มาปรับปรุง และพัฒนาโดยป^จจัย
เชิงสาเหตุที่มีผลต_อตั้งใจใชPบริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPา ไดPแก_ ดPานความคาดหวัง
(Confirmation) ดPานการรับรูPถึงประโยชนI(Perceived Usefulness) และดPานความพึงพอใจ(Satisfaction)
ว_ามีอิทธิพลต_อความต_อความตั้งใจใชPบริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPาของผูPบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังภาพที่ 1
ดPานการรับรูPประโยชนI
(Perceived Usefulness)

ดPานความพึงพอใจ

ดPานความตั้งใจใชPบริการซ้ํา

(Satisfaction)

(Repurchase Intention)

ดPานความคาดหวัง
(Confirmation)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (ที่มา: Hozhabri,A.,et al., 2014)
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ประชากรของการวิ จั ยครั้ ง นี้ ไดP แก_ ผูP ที่ เ คยใชP บ ริ ก ารสั่ ง อาหารซ้ํ าบนแอปพลิ เ คชั นฟูW ด
แพนดP าอย_ างนP อย 2 ครั้ง และพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งไม_ทราบจํ านวน
ประชากรที่แน_นอนกลุ_มตัวอย_างของการวิจัยครั้งนี้ ไดPแก_ผูPที่เคยใชPบริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเค
ชันฟูWดแพนดPาอย_างนPอย 2 ครั้ง และพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 375 คน
ไดP มาโดยการสุ_ มตั วอย_ างตั วอย_ างแบบสะดวก ในการกํ าหนดกลุ_ มตั วอย_ างของการวิ เคราะหI โมเดล
ความสัมพันธIเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง Kline, (2011); นงลักษณI วิรัชชัย (2542) ไดPเสนอว_า ขนาด
ตัวอย_างที่เหมาะสม 10-20 เท_าของ 1 ตัวแปรสังเกตไดP หรือตัวอย_างนPอยที่สุดที่ยอมรับไดPดูจากค_าสถิติ
Holster ที่ตPองมีค_ามากกว_า 200 (Hoelter, 1983) ในการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรที่สังเกตไดP จํานวน 20 ตัว
แปรซึ่งตPองใชPกลุ_มตัวอย_ างประมาณ 250 คน เป`นอย_างนP อยและเพื่อปWองกั นความคลาดเคลื่ อนของขPอมู ล
ผูPวิจัยจึงเพิ่มกลุ_มตัวอย_างเป`นจํานวน 375 ตัวอย_าง
เครื่องมือที่ใชPในการวิจัยครั้งนี้ เป`นแบบสอบถามออนไลนI จํานวน 1 ฉบับ โดยแบ_งเนื้อหา
ออกเป` น 3 ตอน ไดPแก_ ตอนที่ 1 คํ าถามคั ดกรอง ตอนที่ 2 ขP อ มูล ทั่ วไปของผูPตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 ขPอมูลเกี่ยวกับป^จจัยเชิงสาเหตุที่อิทธิพลต_อความตั้งใจใชPบริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเค
ชันฟูW ดแพนดP าของผูP บ ริโ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล โดยขP อ คํ าถามเป` นแบบมาตร
ประมาณค_า 7 ระดับ แบ_งเป`น 4 ดPาน ไดPแก_ 1)ดPานความคาดหวัง 2)ดPานการรับรูPประโยชนI 3)ดPาน
ความพึงพอใจ และ 4)ดPานความตั้งใจใชPบริการซ้ํา จํานวน 20 ขPอ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยเสนอผูPเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน หาค_าดัชนีความสอดคลPองของขPอ
คําถามกับวัตถุประสงคIของการวิจัย(IOC) ไดP IOC อยู_ระหว_าง 0.67-1.00 จากนั้นนํามาหาค_าความ
เชื่อมั่น โดยทดลองใชPกับกลุ_มลูกคPาที่เคยใชPบริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPาอย_างนPอย
2 ครั้งขึ้นไป จํานวน 30 คน แลPวนํามาหาค_าความเชื่อมั่นโดยใชPวิธีหาค_าสัมประสิทธิ์อัลฟ‰าโดยวิธีการ
คํานวณของครอนบัค พบว_า ความเชื่อมั่นดPานความคาดหวัง เท_ากับ 0.88 ดPานการรับรูPประโยชนI
เท_ากับ 0.86 ดPานความพึงพอใจ เท_ากับ 0.90 ดPานความตั้งใจใชPบริการซ้ํา เท_ากับ 0.89 โดยพิจารณา
เกณฑIค_าความเชื่อมั่น 0.70 ขึ้นไป (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) แสดงใหPเห็นว_าขPอคําถามใน
แบบสอบถามนั้นมีความน_าเชื่อถือในระดับสูง
การเก็บรวบรวมขPอมูล ผูPวิจัยไดPดําเนินการเก็บขPอมูลโดยแบบสอบถามออนไลนIจากผูPที่เคย
ใชP บ ริ ก ารสั่ ง อาหารซ้ํ าบนแอปพลิ เ คชั นฟูW ดแพนดP าอย_ า งนP อ ย 2 ครั้ ง ขึ้ นไปและพั ก อาศั ย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีขPอคําถามคัดกรองจํานวน 2 ขPอ ไดPแก_ (1)ท_านเคยใชPบริการสั่ง
อาหารซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPาอย_างนPอย 2 ครั้งขึ้นไปหรือไม_ ถPาผูPตอบแบบสอบถามตอบว_าไม_เคย
ผูPวิจัยจะไม_นําขPอมูลมาวิเคราะหIและ (2)สถานที่พักอาศัย ถPาผูPตอบแบบสอบถามตอบว_าต_างจังหวัด
ผูPวิจัยจะไม_นําขPอมูลมาวิเคราะหI โดยเก็บขPอมูลจากการแบ_งป^นลิงกI URL ของแบบสอบถามออนไลนI
ผ_านช_องทางเฟซบุ‹กส_วนตัว, ผ_านเพจเฟซบุ‹ก “Foodpanda” และผ_านกลุ_มเฟซบุ‹ก “โคPดส_วนลด
foodpanda” ในช_วงเดือน กุมภาพันธI 2565 รวมระยะเวลาในการเก็บขPอมูลทั้งสิ้น 1 เดือน มีผูPตอบ
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แบบสอบถาม จํานวน 375 คน หลังจากนั้นผูPวิจัยไดPทําการคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณIไดP
จํานวนผูPตอบแบบสอบถามจํานวน 375 คน นําไปวิเคราะหIขPอมูลทางสถิติต_อไป
การวิ เ คราะหI ขP อ มู ล สถิ ติเ ชิ ง บรรยาย ไดP แก_ ความถี่ รP อ ยละ สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ใชP ก าร
วิเคราะหIโมเดลสมการโครงสรPางเพื่อหาเสPนทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปร หาขนาดอิทธิพล และ
ทิศทางว_าเป`นอย_างไร จากแนวคิดและทฤษฎีที่ผูPวิจัยใชP อPางอิงมีการทดสอบความสอดคลPองกลมกลืน
ระหว_างโมเดลสมมุติฐานกับขPอมูลเชิงประจักษI ค_าสถิติ CMIN/DF นPอยกว_า 3.00 ค_า GFI, AGFI, CFI
ตั้งแต_ 0.90 ขึ้นไป และค_า RMSEA, SRMR นPอยกว_า 0.08 ซึ่งสอดคลPองกับสถิติวิเคราะหIโมเดลสมการ
โครงสรPาง (กริช แรงสูงเนิน, 2554)
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาและตรวจสอบความสอดคลPองของโมเดลความสัมพันธIเชิงสาเหตุความตั้งใจใชP
บริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPาของผูPบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
5.1.1 ผลการพัฒนาโมเดลความสัมพันธIเชิงสาเหตุความตั้งใจใชPบริการสั่งอาหารซ้ําบน
แอปพลิเคชันฟูWดแพนดPาของผูPบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูPวิจัยไดPนํากรอบแนวคิด
ของ Hozhabri,A.,et al. (2014) มาพัฒนาและปรับปรุง พบว_า โมเดลความสัมพันธIเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น
ประกอบดPวย 4 ดPาน ดังนี้ 1)ดPานความคาดหวัง 2)ดPานการรับรูPประโยชนI 3)ดPานความพึงพอใจ และ
4)ดPานความตั้งใจใชPบริการซ้ําโดยผูPวิจัยไดPสรPางและพัฒนาโมเดลความสัมพันธIเชิงสาเหตุความตั้งใจใชP
บริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPาของผูPบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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5.1.2 ผลการตรวจสอบความสอดคลPองของโมเดลความสัมพันธIเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับขPอมูลเชิง
ประจักษI พบว_า โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลPองและกลมกลืนกับขPอมูลเชิงประจักษIเป`นอย_างดี
โดยพิจารณาจากค_าไคสแควรIสัมพัทธI (CMIN/df)=1.79, ค_าดัชนี GFI=0.93, AGFI=0.90, CFI=0.97
และ TLI=0.96 ซึ่งเป`นไปตามเกณฑIโดยค_า GFI, AGFI, CFI ตPองมีค_าตั้งแต_ 0.90-1.00 ค_า RMSEA=0.05
ค_า SRMR=0.05 เป`นไปตามเกณฑIโดยค_า RMSEA และ ค_า SRMR ตPองมีค_านPอยกว_า 0.08 และค_า
Hoelter=253 เป` น ไปตามเกณฑI โ ดยค_ า Hoelter ตP อ งมี ค_ า มากกว_ า 200 ซึ่ ง บ_ ง ชี้ ไ ดP ว_ า โมเดล
ความสัมพันธIเชิงสาเหตุความตั้งใจใชPบริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPามีความสอดคลPอง
กับขPอมูลเชิงประจักษI
5.2 ผลการศึกษาป^จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิต_อความตั้งใจใชPบริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชัน
ฟูWดแพนดPาของผูPบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
5.2.1 ผลการศึกษาป^จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต_อความตั้งใจใชPบริการสั่งอาหารซ้ําบนแอป
พลิเคชันฟูWดแพนดPาของผูPบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว_าความตั้งใจใชPบริการสั่ง
อาหารซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPา ไดPรับอิทธิพลทางตรงจากป^จจัยดPานการรับรูPประโยชนIขนาด
อิทธิพลเท_ากับ 0.79 อย_างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001และดPานความพึงพอใจมีขนาดอิทธิพล
เท_ากับ 0.16 อย_างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 นอกจากนี้ดPานความพึงพอใจ ไดPรับอิทธิพ ล
ทางตรงจากป^จจัยดPานการรับรูPประโยชนI ขนาดอิทธิพลเท_ากับ 0.77 อย_างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 และดPานความคาดหวัง อิทธิพลเท_ากับ 0.26 อย_างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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0.52***

0.67***

0.56***
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0.58***
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0.59***
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ดGานการรับรูปG ระโยชนr

0.79***
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0.69***
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0.77***
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0.70*** 0.58*** 0.69*** 0.63*** 0.64***
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χ 2= 264.41, CMIN/df = 1.79, GFI = 0.94, AGFI = 0.90,
CFI = 0.97, SRMR = 0.05, RMSEA = 0.05

ภาพที่ 3 ค_าสถิติของโมเดลความสัมพันธIเชิงสาเหตุความตั้งใจใชPบริการสัง่ อาหารซ้ําบน
แอปพลิเคชันฟูWดแพนดPาของผูบP ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(โมเดลทีส่ อดคลPองกับขPอมูลเชิงประจักษI)
5.2.2 ผลการศึกษาป^จจัยเชิงสาเหตุ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอPอมและอิทธิพลรวมที่มี
อิ ท ธิ พ ลต_ อ ความตั้ ง ใจใชP บ ริ ก ารสั่ ง อาหารซ้ํ า บนแอปพลิ เ คชั น ฟูW ด แพนดP า ของผูP บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค_าอิทธิพลทางตรง อิ ทธิพลทางอPอมและอิทธิพลรวมที่มีอิทธิ พลต_อความตั้งใจใชP
บริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPา
ตัวแปรแฝงภายใน
ตัวแปรแฝงภายนอก

ดGานการรับรูGประโยชนr (PU)

DE
ดPานความคาดหวัง(CF) .82***
ดPานการรับรูPประโยชนI(PU) ดPานความพึงพอใจ(SA)
-

IE
-

TE
.82***
-

ดGานความพึงพอใจ (SA)
DE
.26***
.77***
-

IE
.63
-

TE
.89
.77***
-

ดGานความตั้งใจใชGบริการซ้ํา(RI)
DE
.79***
.16*

IE
.79
.12
-

TE
.79
.91
.16*
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ตัวแปรแฝงภายใน

ตัวแปรแฝงภายนอก

ดGานการรับรูGประโยชนr (PU)
DE

ค_าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณI (R2)

IE
0.67

TE

ดGานความพึงพอใจ (SA)
DE

IE
0.99

TE

ดGานความตั้งใจใชGบริการซ้ํา(RI)
DE

IE
0.89

TE

หมายเหตุ ***p ≤0.001, DE = อิทธิพลทางตรง, IE = อิทธิพลทางอPอม, TE = อิทธิพลรวม
จากตารางที่ 1 พบว_า ความตั้งใจใชPบริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPาไดPรับ
อิทธิพลทางตรงมากที่สุดจากดPานการรับรูPประโยชนI มีขนาดอิทธิพลเท_ากับ 0.79 อย_างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 และไดPรับอิทธิพลทางอPอมมากที่สุดจากดPานความคาดหวัง มีขนาดอิทธิพลเท_ากับ
0.79 ส_วนดPานความพึงพอใจไดPรับอิทธิพลทางตรงจากดPานการรับรูPประโยชนIมีขนาดอิทธิพลทางตรง
เท_ากับ 0.77 อย_างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .001 และไดPรับ อิทธิพลทางอPอมมากที่สุดจากดPาน
ความคาดหวังมีขนาดอิทธิพลเท_ากับ 0.63
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 โมเดลความสั มพั นธI เชิ ง สาเหตุ ความตั้ง ใจใชP บ ริ ก ารสั่ ง อาหารซ้ํ าบนแอปพลิ เ คชั น
ฟูWดแพนดPาของผูPบ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดPวย 4 ดPาน ไดPแก_ 1)ดPาน
ความคาดหวัง 2)ดPานการรับ รูPประโยชนI 3)ดPานความพึง พอใจ และ 4)ดPานความตั้ง ใจใชPบริการซ้ํ า
ซึ่งสอดคลPองกับงานวิจัย Hozhabri, A., et al. (2014) และโมเดลความสัมพันธIเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น
สอดคลPองกับขPอมูลเชิงประจักษIเป`นอย_างดี โดยพิจารณาจากค_าสถิติไค-สแควรI (χ2) เท_ากับ 264.41
ค_า CMIN/df เท_ากับ 1.79, ค_าองศาอิสระ (df)เท_ากับ138, ค_า GFI เท_ากับ 0.94, ค_า AGFI เท_ากับ
0.90, ค_า SRMRเท_ากับ 0.05, ค_า RMSEA เท_ากับ 0.05 ซึ่งเป`นไปตามเกณฑIของ กริช แรงสูงเนิน
(2554) ค_าสถิติ CMIN/DF นPอยกว_า 3.00 ค_า GFI, AGFI, CFI ตั้งแต_ 0.90 ขึ้นไป และค_า RMSEA,
SRMR นPอยกว_า 0.08
6.2 ป^จ จั ยเชิ ง สาเหตุ ที่ มีอิ ท ธิพ ลต_ อความตั้ งใจใชP บ ริก ารสั่ ง อาหารซ้ํ าบนแอปพลิเ คชั น
ฟูWดแพนดPาของผูPบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้
6.2.1 ป^จจัยดPานความตั้งใจบริการซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPาไดPรับอิทธิพลทางตรง
จากป^ จ จั ย ดP า นการรั บ รูP ป ระโยชนI ม ากที่ สุ ด เนื่ อ งจากผูP บ ริ โ ภคคิ ด ว_ าแอปพลิ เ คชั น ฟูW ด แพนดP า
มีประโยชนIในการซื้ออาหารไดPสะดวกสบาย มากขึ้น อีกทั้งยังมีอาหารใหPเลือกซื้อหลากหลายประเภท
นอกจากนี้ ผูPบ ริโภคยั ง คิดว_าแอปพลิ เ คชั นฟูW ดแพนดPามีป ระโยชนIในการซื้อ อาหารไดP อ ย_างรวดเร็ ว
รวมถึงแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPา มีประโยชนIในการซื้ออาหารที่มีราคาถูกกว_าแอปพลิเคชันอื่นและรูPสึก
ปลอดภัยในการชําระเงิน สอดคลPองกับงานวิจัยของ สุมามาลยI ปานคํา และณัฐยุพา ทิวากรโกมล
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(2564) ไดPศึกษาป^จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต_อความตั้งใจซื้อซ้ําตั๋วเครื่องบินผ_านเว็บไซตIสายการบินนก
แอรIของผูP บริโ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริม ณฑล พบว_า ดPานความรับรูP ประโยชนIมีอิ ทธิพ ล
ทางตรงต_อดPานความตั้งใจซื้อซ้ําตั๋วเครื่องบินผ_านเว็บไซตIสายการบินนกแอรI นอกจากนี้ยังสอดคลPอง
กับงานวิจัยของ กรวินทI ชูพันธI (2560) ไดPศึกษาป^จจัยที่มีผลต_อการตัดสินใจกลับมาใชPบริการซ้ําของ
ผูPใชPบริการเทรนเนอรIออนไลนI: กรณีศึกษาเฟซบุ‹กพบว_าป^จจัยดPานการรับรูPประโยชนIมีอิทธิพลต_อดPาน
ความตั้งใจใชPบริการซ้ํามากที่สุด
6.2.2 ป^ จจัยดPานความตั้ งใจใชP บริการซ้ํารับอิ ทธิพลทางตรงรองลงมาจากป^ จจัยดPาน
ความพึ ง พอใจ เนื่ อ งจากผูP บ ริ โ ภครูP สึ ก พอใจในคุ ณ ภาพอาหารและการใหP บ ริ ก ารอาหารบน
แอปพลิ เ คชันฟูW ดแพนดPา นอกจากนี้ ยั ง รูP สึก พอใจในขั้นตอนการสั่ ง อาหารและรูP สึ ก พอใจในการ
ชําระเงินเมื่อซื้ออาหารบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPา เช_น เงินสด บัตรเครดิตหรือเดบิต รวมถึงผูPบริโภค
รูPสึกพอใจในโปรโมชั่นต_างๆ เมื่อซื้ออาหารบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPาเช_น ส_วนลด 25 บาท เมื่อสั่งซื้อ
ขั้นต่ํา 100 บาท สอดคลPองกับงานวิจัยของ บุญมี ยอมพันธI และรุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ (2562)
ไดPศึกษาบุพป^จจัยที่มีอิทธิพลต_อการตั้งใจเลือกใชPบริการซ้ําของผูPใชPบริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพยIในเขตกรุงเทพมหานคร พบว_า ป^จจัยดPานความตั้งใจใชPบริการซ้ํารับอิทธิพลจาก
ดPานความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังสอดคลPองกับงานวิจัยของ รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ (2563) ไดPศึกษา
การวิเคราะหIความสัมพันธIเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต_อการตั้งใจใชPบริการซ้ําในโรงพยาบาลเอกชนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยIและโรงพยาบาลที่ก_อตั้งจากมูลนิธิองคIกรการกุศลในกรุงเทพมหานคร
พบว_าป^จจัยดPานความตั้งใจใชPบริการซ้ํารับอิทธิพลทางตรงจากดPานความพึงพอใจ
7. องคrความรูGใหมB
ดGานการรับรูGประโยชนr
(Perceived Usefulness)

ดGานความคาดหวัง
(Confirmation)

ความตั้งใจใชGบริการสั่งอาหารซ้าํ
บนแอปพลิเคชันฟูQดแพนดGา

ดGานความพึงพอใจ
(User Satisfaction)

ภาพที่ 4 ป^จจัยเชิงสาเหตุมีอทิ ธิพลต_อความตั้งใจใชPบริการสัง่ อาหารซ้ําบน
แอปพลิเคชันฟูWดแพนดPาของผูบP ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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จากภาพที่ 4 ป^จจัยเชิงสาเหตุมีอิทธิพลต_อความตั้งใจใชPบริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชัน
ฟูWดแพนดPาของผูPบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว_า 1)โมเดลความสัมพันธIเชิงสาเหตุ
ความตั้งใจใชPบริการสั่งอาหารซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPาของผูPบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ประกอบดPวย 4 ดPาน ไดPแก_ (1)ดPานความคาดหวัง (2)ดPานการรับรูPประโยชนI (3)ดPานความ
พึงพอใจ (4)ดPานความตั้งใจใชPบริการซ้ํา และโมเดลความสัมพันธIเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นสอดคลPองกับ
ขPอมูลเชิงประจักษIเป`นอย_างดี 2)ป^จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต_อความตั้งใจใชPบริการสั่งอาหาร
ซ้ําบนแอปพลิเคชันฟูWดแพนดPา ไดPแก_ ป^จจัยดPานรับรูPประโยชนI และป^จจัยดPานความพึงพอใจ ตามลําดับ
นอกจากนี้ ป^จจั ยเชิ งสาเหตุ ที่มีอิ ทธิพลทางอPอมต_อความตั้งใจใชP บริการสั่ งอาหารซ้ําบนแอปพลิ เคชั น
ฟูWดแพนดPา ไดPแก_ ป^จจัยดPานความคาดหวัง และป^จจัยดPานรับรูPประโยชนI ตามลําดับ
8. ขGอเสนอแนะ
8.1 ขPอเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 หน_วยงานที่เกี่ยวขPองควรส_งเสริมใหPผูPประกอบการพัฒนาแอปพลิเคชันส_งอาหาร
หรือบริการสั่งซื้ออาหารเพื่อตอบสนองความตPองการของผูPบริโภคใหPมากที่สุด
8.2 ขPอเสนอแนะสําหรับผูPปฎิบัติ
8.2.1 ผูPประกอบธุรกิจแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ควรใหPความสําคัญดPานการรับรูPประโยชนI
โดยส_งเสริมใหPมีรายการอาหารที่หลากหลาย และการจัดส_งที่รวดเร็ว เพื่อใหPผูPใชPบริการรับรูPประโยชนI
ของแอปพลิเคชันสั่งอาหารมากที่สุด
8.2.2 ผูPประกอบธุรกิจแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ควรใหPความสําคัญดPานความพึงพอใจ โดย
ส_งเสริมใหPมีโปรโมชั่นต_างๆ เช_น ส_วนลด บริการส_งฟรี เพื่อใหPผูPใชPบริการพึงพอใจในการสั่งอาหารในครั้ง
ต_อไป
8.3 ขPอเสนอแนะสําหรับการวิจัยต_อไป
8.3.1 ควรศึกษาป^จจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากที่ปรากฏในงานวิจัยครั้งนี้ ไดPแก_ ดPาน
คุณภาพสินคPา ดPานความไวPวางใจ และดPานภาพลักษณIเป`นตPน
8.3.2 ควรศึกษาประชากรในพื้นที่อื่นเพิ่มเติม นอกพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่เป`นพื้นที่ในขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้เป`นตPน
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10. คําขอบคุณ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ค วามอนุ เ คราะหI จ ากทางวิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมดิ จิ ทั ล และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยรังสิต และคณาจารยIที่ไดPประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูP ตลอดจน เจPาหนPาที่ทุกท_านที่ใหP
คําแนะนําเป`นอย_างดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณ ผูPช_วยศาสตราจารยI สมชาย เล็กเจริญ ที่กรุณารับ
เป`นอาจารยIที่ปรึกษาการศึกษาวิจัยคPนควPาอิสระ ใหPความรูP คําแนะนํา คําปรึกษา และตรวจแกPไข
อันเป`นประโยชนIแก_ผูPวิจั ยขอขอบพระคุณผูPเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ เพื่อการวิจัยทุกท_านที่ใหP
ความอนุเคราะหIเป`นผูPเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท_าน ที่กรุณา
ตรวจรูปแบบ ใหPคําแนะนํา แกPไขรูปแบบ ขอขอบคุณ ทุกท_านที่ใหPความช_วยเหลือในดPานการใหPขPอมูล
และการเก็บขPอมูลในการคPนควPาวิจั ย ขอขอบคุณบิดา มารดา ครู อาจารยI ครอบครัว และผูPมีอุปการคุ ณ
ทุก ท_านที่ช_วยส_ งเสริม สนับ สนุ นกระตุPนเตือ น และเป`นกําลั งใจตลอดมาคุ ณค_าและประโยชนIของ
งานวิจัยฉบับนี้ผูPวิจัยขอมอบเป`นกตัญ’ูกตเวทีแด_บุพการีบูรพาจารยIและผูPมีพระคุณทุกท_านทั้งในอดีต
และป^จจุบันที่ทําใหPขPาพเจPาเป`นผูPมีการศึกษาและประสบความสําเร็จมาจนตราบเท_าทุกวันนี้

