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บัทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ ความพึงพอใจจากการใช้
บริการและการใช้จากการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน GET Foodโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ใช้บริการสั่งอาหารผ่าน
แอปพลิเคชัน GET Foodจ�านวน 400 คน ใช้สถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า
นักศึกษาทีใ่ ช้บริการแอปพลิเคชัน GET Food ส่วนใหญ่เป็นหญิงมีอายุ 20-21 ปี และรายได้สว่ นใหญ่อยูร่ ะหว่าง
8,000-12,000 บาทต่อเดือน ลักษณะการพักอาศัยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.7 จะพักอาศัยอยู่ในหอ
พักนอกมหาวิทยาลัยร่วมกับคนอื่นส�าหรับพฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันอื่น นักศึกษาส่วน
ใหญ่ได้ใช้บริการสั่งอาหารผ่าน Grab Food ร้อยละ 38.5 LINE MAN ร้อยละ 36.8และ FoodPanda
ร้อยละ 29.0 ตามล�าดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารในแอปพลิเคชัน GET
Food ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.5 เลือกร้านอาหารที่มีโปรโมชันน่าสนใจ รองลงมาคือเลือกร้านอาหารที่
เป็นที่นิยม ร้อยละ 46.5 และเลือกเพราะร้านอาหารที่อยูใ่ กล้ที่อยู่อาศัยหรือที่ท�างาน (ร้อยละ 44.3)ส่วน
อาหารที่เป็นที่นิยมในการสั่งซีื้อ ได้แก่ อาหารไทย ร้อยละ 57.0 รองลงมาในสัดส่วนที่ใกล้กันคืออาหาร
สตรีทฟืู้้ด ร้อยละ 56.3 และอาหารญี่ปุ่น ร้อยละ 49.0 นอกจากนี้ ยังพบว่าสื่อที่เป็นช่องทางที่ท�าให้รู้จัก
GET Food มากที่สุดคือการแนะน�าจากครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ร้อยละ 46.8 รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์
(ร้อยละ 45.3 และสื่อเคลื่อนที่ เช่น สื่อบนรถสาธารณะ รถเมล์ รถไฟื้ฟื้้ารถทัวร์ ร้อยละ 41.8 ตามล�าดับ
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ด้านความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการใช้บริการ GET Food พบว่าทุกด้านคะแนนความพึงพอใจอยู่
ในระดับ “พึงพอใจมาก” โดยด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการให้บริการ
ของพนักงานแอปพลิเคชันมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 จากคะแนนเต็ม 5 โดยเฉพาะความเอาใจใส่ต่อ
การบริการของพนักงานส่งของ รองลงมาคือด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการซีึ่งมีคะแนนเฉลี่ย4.02
โดยผู้ใช้บริการให้คะแนนความเหมาะสมของค่าบริการส่งอาหารมากที่สุด ด้านประสิทธิภาพของ
แอปพลิเคชันมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ซีึ่งประเด็นความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันเป็นประเด็นที่มี
คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด และด้านคุณภาพของอาหารมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ตามล�าดับ
เมื่อพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์จากการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน GET Food ส่งผลดีต่อ
ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ห ลายด้ า นพบว่ า สามารถใช้ เ ป็ น แนวทางในการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ ร้ อ ยละ
64.3 รองลงมาคือ มีเวลาในการท�ากิจกรรมอย่างอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 61.3 ท�าให้ความ
สั ม พั น ธ์ ต ่ อ คนรอบข้ า งดี ขึ้ น ร้ อ ยละ 59.0 และเป็ น การเพิ่ ม ความหลากหลายในการเลื อ ก
อาหาร ร้อยละ 52.0 ตามล�าดับ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน GET Food คิดเป็นร้อยละ
92.3 จะแนะน�าให้ใช้บริการ เพราะเห็นว่าใช้งานสะดวก ท�าให้ชีวิตง่ายขึ้น มีร้านอาหารให้เลือกค่อน
ข้างหลากหลาย มีความมั่นใจในบริการ ใช้งานง่ายไม่ซีับซี้อน ตลอดจนมีโปรโมชันที่หลากหลาย
ค่าบริการเหมาะสม เป็นต้น มีเพียงส่วนน้อยคิดเป็นร้อยละ 7.8 จะไม่แนะน�าหรือบอกต่อโดยให้เหตุผลว่า
แอปพลิเคชันอืน่ ใช้งานง่ายกว่าและมีอาหารให้เลือกมากกว่า ไม่ปลอดภัยทีต่ อ้ งใช้เบอร์สว่ นตัวในการติดต่อ
ข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้บริการเสนอแนะเพิ่มเติมต่อแอปพลิเคชัน GET Food ได้แก่ ควรมีประเภท
อาหารให้เลือกหลากหลายและขยายพื้นที่ในการให้บริการ มีโปรโมชันที่น่าสนใจ ใช้ตัวหนังสือที่อ่านง่าย
จัดหมวดหมู่อาหารให้มีระเบียบ ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้ง่าย ใช้รูปภาพจริงของอาหาร
ปรับปรุงโลเคชันให้ทันสมัยอยู่เสมอ จัดอันดับจากความชอบของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ ด้าน
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการทั้งพนักงานส่งอาหารและรับออเดอร์ต้องพัฒนาด้านการบริการควบคู่กัน อาทิ
ความถูกต้องในการให้ข้อมูล ความรวดเร็วในการบริการ ความมีวินัยในหน้าที่ ส่งอาหารตามที่ปักหมุด
จัดอาหารให้ดูน่ารับประทาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่สูงในปัจจุบัน
คำาสำาคัญ : แอปพลิเคชันส่งอาหาร การสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ GET Food
Abstrack
The objective of this research was to study the consumers’ behavior in services, satisfaction,
and utilization of the GET Food application through data analysis collected from a questionnaire
completed by 400KasemBundit University undergraduate students, by way of descriptive statistics.
The majority of the GET Food service users are women between the ages of 20 and 21 years
with an average income between THB 8,000 to 12,000 per month. Most of these service users, or
65.7 percent of them, reside in off-campus dormitories where sharing their room with others. Apart
from using the GET Food application, many of them ordered food via a number of applications
such as Grab Foodat 38.5 percent, LINE MAN at 36.8 percent, andfoodpandaat 29.0 percent
respectively.Considering the factors affecting the choices of restaurants offered by the GET Food
application, 64.5 percent of the service users choose restaurants with interesting promotions,
46.5 percent choose restaurants which are popular, and 44.3 percent choose restaurants located
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near their residences or offices. The most popular food is Thai food at 57.0 percent, the second
most popular is street food at 56.3percent, and the third most popular is Japanese food at 49.0
percent.Additionally, the study found that the sources that led most of the service users to get to
know the GET Food application are through introductions from family, friends, and acquaintances
at 46.8 percent, through television media at 45.3 percent, and through media which are placed
on moving vehicles such as buses, electric trains, and tour buses at 41.8 percent respectively.
About the satisfaction on all aspects of services rendered through using the GET Food application to be very satisfactory. The area with the most satisfactory result is the service rendered
by the staff of GET Food, in particular, the quality of service by the delivery staff which is at an
average of 4.03 points out of atotal of 5.00 points. Secondly, for the cost in relation to the service,
the service users opine that the most satisfactory cost is the cost-efficiency of the delivery service
which is at an average of 4.02 points. The efficiency of the application comes out at an average
of 4.00 points,where the reliability of the application earns most satisfaction. The quality of food
receives an average of 3.93 points.
Considering the benefits obtained from ordering food from the GET Foodapplication, the study
found that it has brought a number of benefits to the service users. Most of the service users at
64.3 percent view that ordering food via the GET Food application can be used as a guideline
for running a business. Apart from that, 61.3 percent of the respondents view that ordering food
through the GET Food application has provided them with more time to spend on other activities,
while 59.0 percent of the respondents think that this has improved their relationships with people
surrounding them.The diversity in food choices is reported as a benefit to 52.0 percent.Furthermore, 92.3 percent of the service users highly recommend others to use the services of the GET
Food application for their comfort and convenience, diverse choices of restaurants, reliability in
services, user friendliness and uncomplicated application, including various special promotions,
fair service fees, etc. Only a minority of the respondents at 7.8 percent would never recommend
this application for the reason that there are other applications which are more user-friendly and
have more choices of food. They feel unsafe to use their own personal telephone number in
communicating.
The service users give some recommendations for the improvement of GET Food application
to ensure its sustainability under current intense competition.These recommendations include:
a) adding more and diverse choices of food; b) expansion of the area of services; c) introduction
of interesting promotion activities by using easy-to-read fonts; d) grouping of foods; e) improving
the application to be more user-friendly; f) using real photos of foods; g) regularly improving and
updating the locations; and, h) setting a priority of customers preferences.
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Additionally, service standards quality of both food delivery staff and order taking staff must be
improved in terms of the accuracy of data, speedy service, discipline observation, mapped food
delivery, food arrangement, etc.
Keywords : Food Ordering Application, Food Delivery Application, GET Food
บัทนิำา
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์มากเพราะมนุษย์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้าง
สิ่งอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินชีวิตให้กับตนเอง และเทคโนโลยียังท�าให้โลกทั้งโลกสามารถเชื่อม
ต่อกันได้และสามารถติดต่อสือ่ สารกันได้สะดวกและรวดเร็วมากจนกล่าวได้ว่าอินเทอร์เน็ตมีบทบาทส�าคัญ
กับมนุษย์จนกระทั้งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ไปแล้ว โดยเฉพาะการซีื้อขายสินค้าผ่าน
อินเทอร์เน็ตมีการเติบโตรวดเร็วเป็นอย่างมากจึงส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในเขตเมืองเริม่ มีการเปลีย่ นแปลง
ไปตามขนาดของเมืองที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอีคอมเมิร์ซี
ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธี หรือกลยุทธ์ทางการตลาด ธุรกิจด้านอาหารเป็นธุรกิจ
อีกประเภทหนึ่งที่ก�าลังได้รับความนิยมเนื่องจาก อาหารถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิตของมนุษย์
จึงท�าให้ธุรกิจร้านอาหารเป็นที่หลายคนสนใจจะลงทุนเป็นอันดับต้นๆ ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไปตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมเมือง บุคคลในวัยท�างานมีข้อจ�ากัดในเรื่องเวลา
และการเดินทาง ท�าให้วธิ กี ารด�ารงชีวติ อย่างเร่งรีบส่งผลให้ธรุ กิจร้านอาหารต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
ผูบ้ ริโภค จึงท�าให้ธรุ กิจร้านอาหารเพิม่ ช่องทางการจัดจ�าหน่ายในการสัง่ อาหารผ่านช่องทางออนไลน์เพิม่ มาก
ขึน้ ช่วยให้ขยายฐานลูกค้าและเข้าถึงข้อมูลลูกค้า และแอปพลิเคชันสัง่ อาหาร (Food Delivery Application)
เป็นหนึง่ ในการเปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยีทเี่ ข้ามามีผลอย่างมากต่อธุรกิจร้านอาหารในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา
ปัจจุบนั แอปพลิเคชันทีไ่ ด้รบั ความนิยมมีอยูม่ ากมาย อาทิ Grab Food GET Food Food Panda LINE MAN
และNOWแต่ละแอปพลิเคชัน่ มีลกั ษณะการใช้งานคล้าย ๆ กัน แต่สงิ่ ทีแ่ ตกต่างกันคือ ค่าบริการ และจ�านวนร้านอาหาร
ทั้งนี้แอปพลิเคชัน Get Food เป็นแอปพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมในการสั่งอาหารผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันหนึง่ ซีึง่ จุดเด่นของแอปพลิเคชัน GET Food คือส่งฟื้รีในระยะ 8 กิโลเมตร มีการจัด
หมวดหมูอ่ าหารและเลือกร้านทีค่ นชอบสัง่ Delivery การจัดหมวดหมูข่ องประเภทอาหารต่างๆ รวมทัง้ มีการเขียน
ภาษาที่เป็นกันเองเพื่อท�าให้ผู้สั่งอาหารสะดวกในการเลือกร้าน นอกจากนี้ GET ยังมีร้านดังที่ไม่มีใน
แอปพลิเคชันอื่นเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสั่งได้ และราคาในการให้บริการไม่แพง นอกจากนี้ยัง
สามารถสั่งอาหารจากหลายร้านพร้อมกันได้โดยไม่ต้องรอให้คนขับมาส่งก่อนถึงจะสั่งรายการต่อไปได้
มีการจัดอาหารเป็นหมวดหมู่ให้ผู้ใช้ค้นหาได้ง่ายและยังมีช่องแช็ตเพื่อให้สามารถสนทนาระหว่างผู้ใช้และ
ผู้ให้บริการ
ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ สนใจศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการ ความพึงพอใจในการใช้และประโยชน์
จากการสัง่ อาหารผ่านทางแอปพลิเคชัน Get Food ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ซีึ่งเป็นกลุ่มที่นิยมเปิดรับข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงข้อมูลแอปพลิเคชันสั่งอาหาราต่างอยู่อย่าง
สม�่าเสมอ ทั้งนี้คาดหวังว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักวิจัยนักธุรกิจ นักวิชาการ นักศึกษา
และผู้ที่สนใจศึกษาทั่วไปในการพัฒนาธุรกิจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันให้ตรงกับความต้องการข
องลูกค้าและสามารถแข่งขันในตลาดที่ก�าลังเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
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วัตถุุประสงค์กัารวิจััย
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสัง่ อาหารผ่านทาง แอปพลิเคชัน GET Food ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการใช้แอปพลิเคชัน GET Foodของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3.เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากการใช้แอปพลิเคชัน GET Food ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
แนิวคิดและทฤษฎี่ท่�เกั่�ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
การสือ่ สารเป็นปัจจัยหนึง่ ที่จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม เพราะมนุษย์ยังต้องมีความ
สัมพันธ์กบั บุคคลอืน่ ดังนัน้ ข่าวสารจะเป็นปัจจัยหนึง่ ในการก�าหนดการตัดสินใจของมนุษย์ เพราะมนุษย์มคี วาม
จ�าเป็นทีต่ อ้ งติดต่อสือ่ สารซีึง่ กันและกัน ผูร้ บั สารจะเป็นผูท้ มี่ สี ทิ ธิเลือกการเปิดรับสารจากสือ่ ประเภทต่างๆ และ
เข้าถึงเนือ้ หาของข่าวสารเพือ่ สนองความต้องการของตนเอง การเลือกเปิดรับสือ่ ของผูบ้ ริโภค จ�านวนครัง้ และความถี่
ผู้บริโภคจะเปิดรับและเข้าถึงสื่อก็ต่อเมื่อต้องการข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่ตนเองมีความสนใจต่อรูปแบบ
และเนื้อหาของสาร และมีความตั้งใจทีจ่ ะดู อ่าน ฟื้ัง หรือเงียบ เป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจของตนเอง
ปรมะ สตะเวทิน (2541 :122-124)ได้อธิบายการเปิดรับสื่อของผู้รับสารว่าการส่งข่าวสารของผู้ส่งสาร
ผ่านสื่อต่างๆนั้น ปัจจัยด้านตัวบุคคลมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อ ผู้ส่งสารจะต้องค�านึงถึงปัจจัยอัน
เกีย่ วข้องกับผูร้ บั สารหลายประการ ปัจจัยทีท่ า� ให้ผรู้ บั สารแต่ละคนมีพฤติกรรมการเปิดรับสารแตกต่างกัน ได้แก่
1) ความต้องการของผู้รับสาร ในการรับสารของบุคคลนั้นจะเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของบุคคล คือ ความต้องการข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ความต้องการข่าวสารที่สอดคล้องกับความ
เชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมของตนเอง ความต้องการประสบการณ์ใหม่ และความต้องการความสะดวกรวดเร็ว
ในการรับสาร
2) ความแตกต่างของผู้รับสาร ผู้รับสารแต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันในหลายๆ ด้าน ได้แก่ อายุ
เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ และการศึกษา
3) ความตัง้ ใจและประสบการณ์ เกิดขึน้ ในขณะที่ผู้รับสารมีความตัง้ ใจจะช่วยให้ตนเองรับรู้ข่าวสารได้
ดียิ่งขึ้น ความตั้งใจและประสบการณ์เดิมของผู้รับสารจึงมีความส�าคัญต่อการรับข่าวสาร
2.ทฤษฎีการสื่อสารเป็นตัวก�าหนด
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจ�ากัด ซีึ่งส่งผลอย่างมากและส�าคัญต่อการพัฒนาการสื่อสา
รของทุกคนในสังคม ทฤษฎีการสือ่ สารในยุคนีจ้ งึ ต้องสร้างขึน้ จากเงือ่ นไขและปัจจัยทีม่ เี ทคโนโลยีเป็นตัวก�าหนด
ทิศทาง ซีึง่ นักทฤษฎีคนส�าคัญของกลุ่มทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัวก�าหนดแห่งส�านัก torontoได้แก่ H. Innis
มองว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นเป็นไปเพื่อช่วยรักษาลักษณะโครงสร้างอ�านาจที่ล้าหลัง
อ�านาจทีร่ วมศูนย์อยูใ่ นคนกลุม่ เล็กๆ กลุม่ เดียว ในขณะที่ McLuhan สนใจว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ
สือ่ สารได้ชว่ ยขยายประสบการณ์อนั บุคคลให้กว้างขวางออกไปมากขึน้ ทุกที ทัง้ ในแง่มติ ขิ องกาละ (รวดเร็วขึน้ )
และเทศะ (ไร้พรมแดนและการเอาชนะระยะทางมากขึน้ ) จากแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัวก�าหนดสรุปได้วา่
การสือ่ สารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงประสบการณ์ของมนุษย์ ด้วยลักษณะ interactive
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ของสื่อคอมพิวเตอร์ที่สามารถตอบโต้กันได้อย่างฉับพลันทันที โดยเลือกใช้ตามกาละและเทศะ
ที่ตนเองต้องการได้มากขึ้น ซีึ่งพบว่ามีผู้เข้าไปใช้งานห้องสนทนาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็น
จ�านวนมาก เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นพื้นฐานของทุกสังคม ซีึ่งเทคโนโลยีแต่ละชนิดก็จะเหมาะสม
กับรูปแบบโครงสร้างสังคมแต่ละอย่าง โดยมีขั้นตอนของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
จะเป็นตัวน�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสื่อสารแต่ละ
ครั้ง จะท�าให้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมตามมาเสมอ (กาญจนา แก้วเทพ, 2547 : 153-159)
3. แนวัคิิด้แลุ่ะทฤษ์ฎีเกี�ยวักับการิใชุ้ปริะโยชุน์แลุ่ะคิวัามพึงพอใจจากสื่่�อ
การิสื่่ � อ สื่าริออนไลุ่น์ ใ นปั จ จุ บ ั น ต� า งมี ลุ่ ั ก ษ์ณะเฉพาะมากข้ึ � น สื่� ง ผลุ่ให็้ ผ ่ ้ ริ ั บ สื่าริมี
พฤติกริริมในการิเลุ่่อกเปิด้ริับข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริตามคิวัามสื่นใจแลุ่ะคิวัามต้องการิข้องตนเองห็ริ่อใชุ้
สื่่�อตามคิวัามต้องการิแลุ่ะแริงจ่งใจ โด้ยผ่้ที�ทำาการิสื่่�อสื่าริผ�านเคิริ่อข้�ายสื่ังคิมออนไลุ่น์จะมีคิวัามพึงพอ
ใจในเริ่�องข้องการิได้้สื่นทนาโต้ตอบกับเพ่�อนห็ริ่อผ่้ที�ต้องการิสื่นทนาด้้วัยอย�างคิลุ่�องตัวัแลุ่ะริวัด้เริ็วั ทำา
ให็้การิติด้ต�อสื่่�อสื่าริแลุ่ะมีคิวัามน�าต่�นเต้นสื่นุกสื่นานเพลุ่ิด้เพลุ่ิน (ฉัฐมณฑน์ ตั�งกิจถืาวัริ, 2557:17-21)
ในปัจจุบันการิสื่่�อสื่าริพัฒนาไปอย�างริวัด้เริ็วัมีการินำาสื่่�อที�ห็ลุ่ากห็ลุ่ายริ่ปแบบมาผสื่มเข้้าด้้วัย
กันเพ่�อนำามาใชุ้ในสื่าธาริณะมากข้ึ�นพริ้อมกับบ่ริณาการิปริะโยชุน์ใชุ้สื่อยที�ห็ลุ่ากห็ลุ่ายโด้ยมีการิเพิ�ม
คิวัามริวัด้เริ็วัซึ่ึ�งทำาให็้สื่ะด้วักสื่บายยิ�งข้ึ�นเชุ�น ด้้านการิใชุ้ปริะโยชุน์จากสื่ังคิมออนไลุ่น์พบวั�าสื่�วันมากให็้คิวัา
มสื่ำาคิัญในเริ่�องข้องการิพ่ด้คิุย (Chat) กับเพ่�อนคิ้นห็าเพ่�อนเก�าห็ริ่อห็าเพ่�อนให็ม�แลุ่ะให็้คิวัามสื่นใจในเชุ�นด้้
านเทคิโนโลุ่ยีไอทีด้้านสืุ่ข้ภาพคิวัามงาม เป็นต้น
4. แนวัคิิด้แลุ่ะทฤษ์ฎีเกี�ยวักับพฤติกริริมการิใชุ้บริิการิข้องผ่้บริิโภคิ
พฤติกริริมผ่้บริิโภคิ (Consumer Behavior) ห็มายถืึง การิกริะทำาข้องบุคิคิลุ่เพ่�อให็้ได้้มาซึ่ึ�งสื่ินคิ้า
แลุ่ะบริิการิ โด้ยผ�านข้ั�นตอนข้องการิแลุ่กเปลุ่ี�ยนที�บุคิคิลุ่ตัด้สื่ินใจทั�งก�อนแลุ่ะห็ลุ่ังการิกริะทำา ด้ังนั�น
การิศึกษ์าพฤติกริริมผ่้บริิโภคิจะทำาให็้สื่ามาริถืสื่ริ้างกลุ่ยุทธ์ทางการิตลุ่าด้ที�สื่ริ้างคิวัามพึงพอใจให็้แก�
ผ่้บริิโภคิแลุ่ะคิวัามสื่ามาริถืในการิคิ้นห็าทางแก้ไข้พฤติกริริมในการิตัด้สื่ินใจซึ่่�อสื่ินคิ้าข้องผ่้บริิโภคิใน
สื่ังคิมได้้ถื่กต้องแลุ่ะสื่อด้คิลุ่้องกับคิวัามสื่ามาริถืในการิตอบสื่นองข้องธุริกิจมากยิ�งข้ึ�น ที�สื่ำาคิัญจะชุ�วัย
ในการิพัฒนาตลุ่าด้แลุ่ะพัฒนาผลุ่ิตภัณฑ์ให็้ด้ีข้ึ�นเพริาะในตลุ่าด้ปัจจุบันถื่อวั�าผ่้บริิโภคิเป็นให็ญ�แลุ่ะมี
คิวัามสื่ำาคิัญที�สืุ่ด้ข้องนักธุริกิจ จึงจำาเป็นอย�างยิ�งที�ผ่้บริิห็าริการิตลุ่าด้จะต้องศึกษ์ากลุุ่�มผ่้บริิโภคิให็้
ลุ่ะเอียด้ถืึงสื่าเห็ตุข้องการิซึ่่�อ การิเปลุ่ี�ยนแปลุ่งการิซึ่่�อ การิตัด้สื่ินใจซึ่่�อ ฯลุ่ฯ จะชุ�วัยให็้บริิห็าริทายใจ
ห็ริ่อเด้าใจกลุุ่ม� ผ่บ้ ริิโภคิข้องกิจการิได้้ถืก่ ต้องวั�ากลุุ่ม� ผ่บ้ ริิโภคิเห็ลุ่�านัน� ต้องการิอะไริ มีพฤติกริริมการิซึ่่อ� อย�างไริ
มีแริงจ่งใจในการิซึ่่�อเกิด้จากอะไริ แห็ลุ่�งข้้อม่ลุ่ที�ผ่้บริิโภคินำามาตัด้สื่ินใจคิ่ออะไริ ริวัมทั�งกริะบวันการิ
ตัด้สื่ินใจซึ่่�อข้้อม่ลุ่ต�างๆ เห็ลุ่�านี�เป็นปริะโยชุน์ต�อการิวัางแผนการิตลุ่าด้ (ศิริิวัริริณ เสื่ริีริัตน์, 2550:125)
วิธิ่การดำาเนินงานวิจัย
การิศึกษ์าคิริั�งนี�เป็นการิศึกษ์าเชุิงสื่ำาริวัจ (Survey Research) ซึ่ึ�งเป็นริะเบียบวัิธีเชุิงปริิมาณ
(Quantitative Methodology) โด้ยใชุ้แบบสื่อบถืาม (questionnaires) เป็นเคิริ่�องม่อในการิเก็บ
ริวับริวัมข้้อม่ลุ่ แลุ่ะใชุ้วัิธีการิสืุ่�มตัวัอย�างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เฉพาะผ่้ที�เคิยใชุ้บริิการิ
สื่ัง� อาห็าริผ�านแอปพลุ่ิเคิชุัน GET Food แลุ่้วันำามาวัิเคิริาะห็์โด้ยใชุ้สื่ถืิตเิ ชุิงพริริณนา (descriptive statistics)
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ปัระชากรกลุ่่มีตัวอย่าง
ปริะชุากริ (population) ในการิศึกษ์าคิริั�งนี�ได้้แก� นักศึกษ์าริะด้ับปริิญญาตริีทุกชุั�นปีจากทั�ง 12
คิณะข้องมห็าวัิทยาลุ่ัยเกษ์มบัณฑิต ที�ลุ่งทะเบียนในภาคิเริียนที� 2/2562 ริวัมทั�งสื่ิ�น 5,193 คิน
กลุุ่ม� ตัวัอย�าง (sample) ได้้เเก� นักศึกษ์าริะด้ับปริิญญาตริีมห็าวัิทยาลุ่ัยเกษ์มบัณฑิต ทีลุ่� งทะเบียนในภาคิเริียนที�
2/2562 โด้ยใชุ้สื่่ตริการิคิำานวัณข้นาด้ตัวัอย�างข้อง Taro Yamane (1973: 1088) ด้ังนี�

โด้ยที�

n = ข้นาด้ตัวัอย�างที�คิำานวัณได้้
N = จำานวันปริะชุากริ
e = คิ�าคิวัามเคิลุ่่�อนเคิลุ่่�อนที�ยอมริับได้้
เม่�อแทนคิ�าในสื่่ตริเม่�อกำาห็นด้คิ�าคิวัามคิลุ่าด้เคิลุ่่�อนเท�ากับริ้อยลุ่ะ 4.8 ที�ริะด้ับคิวัามเชุ่�อมั�นริ้อยลุ่ะ 95
จะได้้จำานวันตัวัอย�างเท�ากับ 400 ตัวัอย�าง ด้ังนี�

เคร่�องมี่อที่่�ใช้ในการวิจัย
การิวัิจัยคิริั�งนี�เคิริ่�องม่อที�ใชุ้ในการิวัิจัยเป็นแบบสื่อบถืาม ซึ่ึ�งผ่้วัิจัยได้้ด้ำาเนินการิสื่ริ้างเคิริ่�องม่อ
โด้ยมีข้�นั ตอนในการิสื่ริ้างเคิริ่�องม่อด้ังนี�
1. ศึกษ์าห็ลุ่ักการิ แนวัคิิด้ ทฤษ์ฎี เอกสื่าริแลุ่ะงานวัิจัยที�เกี�ยวัข้้อง
2. กำาห็นด้ข้อบเข้ต โคิริงสื่ริ้างข้องแบบสื่อบถืามให็้คิริอบคิลุุ่มเน่�อห็า แลุ่ะวััตถืุปริะสื่งคิ์ข้องการิวัิจัย
3. นำ า ข้้ อ ม่ ลุ่ ที � ไ ด้้ จ ากการิศึ ก ษ์าแลุ่ะวัั ต ถืุ ป ริะสื่งคิ์ ข้ องการิวัิ จ ั ย มาเริี ย บเริี ย ง
แลุ่ะทำาการิริ�างแบบสื่อบถืามปริะกอบด้้วัย คิ่อ ตอนที� 1 ข้้อม่ลุ่ทั�วัไปข้องผ่้ตอบแบบสื่อบถืาม
ตอนที� 2 พฤติกริริมการิใชุ้บริิการิสื่ั�งอาห็าริผ�านแอปพลุ่ิเคิชุัน ตอนที� 3 คิวัามพึงพอใจต�อการิใชุ้
บริิการิสื่ั�งอาห็าริผ�านแอปพลุ่ิเคิชุัน ตอนที� 4ปริะโยชุน์ที�ได้้ริับจากการิใชุ้บริิการิสื่ั�งอาห็าริผ�าน
แอปพลุ่ิเคิชุัน แลุ่ะ ตอนที� 5 ข้้อเสื่นอแนะ
4. จากนั�นนำาแบบสื่อบถืามที�สื่ริ้างข้ึ�นไปทำาการิตริวัจสื่อบเน่�อห็าแลุ่ะภาษ์าที�ใชุ้เพ่�อให็้มีคิวัามชุัด้เจน
แลุ่ะคิริอบคิลุุ่มวััตถืุปริะสื่งคิ์ข้องการิศึกษ์า
โด้ยแบบสื่อบถืามที�ใชุ้ในการิวัิจัยคิริั�งนี�เป็นทั�งคิำาถืามปลุ่ายปิด้ (Close Ended Question) ที�
กำาห็นด้คิำาตอบไวั้ให็้ผ่้ตอบเลุ่่อกตอบ
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และค�าถามปลายเปิด (Open Ended Question) ที่ให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
โดยแบบสอบถามที่ใช้ประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 : พฤติกรรมในการใช้บริการแอปพลิเคชัน
ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน
ส่วนที่ 4 : การใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน
ส่วนที่ 5 : ปัญหาและข้อเสนอแนะ
เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจและการเลือกใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการใช้บริการสั่ง
อาหารผ่านแอปพลิเคชัน GET Food มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับความเห็นด้วยมากที่สุด/ ความพึงพอใจมากที่สุด
5
คะแนน
ระดับความเห็นด้วยมาก/ ความพึงพอใจมาก
4
คะแนน
ระดับความเห็นด้วยปานกลาง/ ความพึงพอใจปานกลาง
3
คะแนน
ระดับความเห็นด้วยน้อย/ ความพึงพอใจน้อย
2
คะแนน
ระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด/ ความพึงพอใจน้อยที่สุด
1
คะแนน
ในการแปลผลการวิจัยส�าหรับลักษณะข้อค�าถามทีเ่ ป็นแบบชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating scale) ผู้
วิจัยใช้เกณฑ์เฉลีย่ ในการแปลผล (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 120-121) สามารถแบ่งช่วงออกเป็น 5 ช่วงดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51- 5.00 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด/ พึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51- 4.50 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก/ พึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51- 3.50 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง/ พึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51- 2.50 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย/ พึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00- 1.50 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด/ พึงพอใจน้อยที่สุด
กัารเกั็บัรวบัรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดา� เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เฉพาะผูท้ ี่
เคยใช้บริการสัง่ อาหารผ่านแอปพลิเคชัน GET Food จ�านวน 400 คน ช่วงเวลาการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม
– 6 มิถนุ ายน 2533 โดยให้ผตู้ อบแบบสอบถามกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กระจายการเก็บข้อมูลครอบคลุม
ในทุกคณะทีม่ ี โดยมีการชีแ้ จงถึงวัตถุประสงค์ และความเป็นมาของโครงการ ตลอดจนการปกปิดข้อมูลเป็นความลับ
ซีึ่งจะน�าเสนอผลเป็นภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการน�าเสนอผลเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด และผู้ตอบไม่ต้อง
แสดงตัวตนด้วยการให้ชื่อ-สกุล เพือ่ ให้ผตู้ อบรู้สึกมัน่ ใจ ปลอดภัย รู้สึกเป็นความลับในการให้ข้อมูลและเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของข้อมูลทีไ่ ด้รบั ต่อจากนัน้ น�าแบบสอบถามทีเ่ ก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบจ�านวนและความ
สมบูรณ์ของข้อมูล หากพบข้อมูลทีไ่ ม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์จะท�าการเก็บข้อมูลใหม่จนครบตามจ�านวนทีก่ า� หนด
กัารวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส� า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ เ พื่ อ น� า มา
ค�านวณหาค่าสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ต่างๆ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของข้อมูล ได้แก่ ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง เช่น เพศ
อายุ คณะ ลักษณะที่พักอาศัย พฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน เช่น ช่องทางการรับ
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รูแ้ อปพลิเคชันสัง่ อาหาร ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ประเภทอาหารทีส่ งั่ และช่วงเวลาทีส่ งั่ เป็นต้น
สรุปผลกัารวิจััย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบออนไลน์ และการวิเคราะห์ทางสถิติสามารถสรุปได้ดังนี้
1. ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูใ้ ช้บริการสัง่ อาหารผ่านแอปพลิเคชัน GET Food จ�านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 52.3
เป็นผูห้ ญิงเกือบครึง่ ร้อยละ 49.5 มีชว่ งอายุอยูร่ ะหว่าง 20-21 ปี ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.3 มีรายได้อยูร่ ะหว่าง
8,000-12,000 บาท ลักษณะการพักอาศัยประมาณ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 34.3 จะพักบ้านตนเองอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวทีเ่ หลือร้อยละ 65.7 พักหอพักข้างนอก เช่าอยูก่ บั เพือ่ น อยูห่ อพักของมหาวิทยาลัยหรือหอพักข้างนอก
ทัง้ นีจ้ า� นวนผูอ้ าศัย มี 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25.0 จะพักอยูค่ นเดียว ในขณะทีร่ อ้ ยละ 75.0 พักอาศัยอยูก่ บั คนอืน่
2. พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหาร
ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหาร
GET Food แล้วตัวอย่างจ�านวนไม่นอ้ ยจ�านวน 154 คนทีใ่ ช้บริการ Grab Food คิดเป็นร้อยละ 38.5 ใช้บริการ
LINE MAN จ�านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 ทั้งนี้ GET Win(บริการเรียกมอเตอร์ไซีค์รับจ้าง) และ GET
Delivery (บริการรับส่งของ)ก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่ได้รับความนิยมเช่นกัน
ส�าหรับช่องทางที่ท�าให้รู้จักแอปพลิเคชัน GET Food ส่วนใหญ่จะรับรู้มาจากค�าแนะน�าของคนใน
ครอบครัว เพือ่ น หรือคนรูจ้ กั (ร้อยละ 46.8) รองลงมาคือรูจ้ กั ผ่านสือ่ โทรทัศน์ (ร้อยละ 45.3) และสือ่ เคลือ่ นที่
เช่น สื่อบนรถสาธารณะ รถเมล์ รถไฟื้ฟื้้า รถทัวร์ (ร้อยละ 41.3) ตามล�าดับ ทัง้ นีห้ ากพิจารณาถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกร้านอาหารในแอปพลิเคชัน GET Food ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.5 เลือกร้านอาหารจาก
โปรโมชันที่น่าสนใจ รองลงมาคือเลือกจากร้านอาหารทีเ่ ป็นที่นิยม (ร้อยละ 46.5)
และเลือกร้านอาหารอยูใ่ กล้ทอี่ ยูอ่ าศัยหรือทีท่ า� งาน (ร้อยละ 44.3)ส่วนอาหารทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มในการสัง่ ซีือ้ ได้แก่
อาหารไทย (ร้อยละ 57.0)รองลงมาในสัดส่วนที่ใกล้กันคืออาหารสตรีทฟืู้ด้ (ร้อยละ 56.3) และอาหารญี่ปุ่น
(ร้อยละ 49.0) ตามล�าดับท�านองเดียวกันปัจจัยที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการ แอปพลิเคชัน GET Food
เรียงตามล�าดับดังนี้ 1) ร้อยละ 58.3 เลือกเพราะมีโปรโมชันน่าสนใจ 2) ร้อยละ 42.0 เลือกใช้บริการเมื่อหิว
ในช่วงเวลากลางคืน และ 3) ร้อยละ 40.0 เมื่อเห็นโฆษณาอาหารตามสือ่ ต่าง ๆ
ส�าหรับความถีแ่ ละช่วงเวลาในการสัง่ อาหารผ่านแอปพลิเคชัน GET Foodพบว่า ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 54.5
จะสั่งอาหาร 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยช่วงเวลาที่สั่งอาหารส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 18.00-24.00 น (ร้อยละ
33.4) รองลงมาคือช่วงเวลา 18.01 –21.00 น. (ร้อยละ 31.8)ทั้งนี้ระยะเวลาในการใช้บริการต่อครั้งส่วน
ใหญ่จะใช้เวลาประมาณ16-20 นาทีต่อครั้ง และประมาณ 1 ใน 4หรือร้อยละ 26.3 ที่ใช้เวลาไม่เกิน 10
นาทีในการใช้บริการต่อครั้ง
3. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหาร GET Food
ผลจากการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน GET Food ใน 4 ด้านได้แก่
ด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ด้านการให้บริการของพนักงานแอปพลิเคชัน ด้านค่าใช้จา่ ยในการใช้บริการ
และด้านคุณภาพของอาหาร พบว่า คะแนนความพึงพอใจเฉลีย่ ต่อการใช้บริการ GET Food ทุกด้านอยูใ่ นระดับ
“พึงพอใจมาก” โดยด้านทีม่ คี ะแนนความพึงพอใจเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือด้านการให้บริการของพนักงาน แอปพลิเคชัน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 จากคะแนนเต็ม 5
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คิวัามเอาใจใสื่�ต�อการิบริิการิข้องพนักงานสื่�งข้อง ริองลุ่งมาคิ่อด้้านคิ�าใชุ้จ�ายในการิใชุ้บริิการิ
มีคิะแนนเฉลุ่ี�ยเท�ากับ 4.02โด้ยผ่้ใชุ้บริิการิให็้คิะแนนคิวัามเห็มาะสื่มข้องคิ�าบริิการิสื่�งอาห็าริมากที�
สืุ่ด้ด้้านปริะสื่ิทธิภาพข้องแอปพลุ่ิเคิชุัน มีคิะแนนเฉลุ่ี�ยเท�ากับ 4.00 ซึ่ึ�งปริะเด้็นคิวัามน�าเชุ่�อถื่อข้อง
แอปพลุ่ิเคิชุันเป็นปริะเด้็นที�มีคิะแนนคิวัามพึงพอใจมากที�สืุ่ด้ แลุ่ะด้้านคิุณภาพข้องอาห็าริมีคิะแนนเฉลุ่ี�ย
เท�ากับ 3.93 ตามลุ่ำาด้ับ
4. การิใชุ้ปริะโยชุน์จากการิสื่ั�งอาห็าริผ�านแอปพลุ่ิเคิชุั�น
เม่�อพิจาริณาถืึงการิใชุ้ปริะโยชุน์จากการิสื่ั�งอาห็าริผ�านแอปพลุ่ิเคิชุันGET Foodสื่�งผลุ่ด้ีต�อผ่้ใชุ้
บริิการิที�ห็ลุ่ายด้้าน พบวั�า สื่ามาริถืใชุ้เป็นแนวัทางในการิด้ำาเนินธุริกิจได้้ (ริ้อยลุ่ะ 64.3) ริองลุ่งมาคิ่อ
มีเวัลุ่าในการิทำากิจกริริมอย�างอ่น� ๆ เพิม� มากข้ึน� (ริ้อยลุ่ะ 61.3 ) ทำาให็้คิวัามสื่ัมพันธ์ตอ� คินริอบข้้างด้ีข้น�ึ (ริ้อยลุ่ะ 59.0)
แลุ่ะเป็นการิเพิม� คิวัามห็ลุ่ากห็ลุ่ายในการิเลุ่่อกอาห็าริ (ริ้อยลุ่ะ 52.0) ตามลุ่ำาด้ับ นอกจากนีผ� ใ้่ ชุ้บริิการิแอปพลุ่ิเคิ
ชุัน GET Foodคิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 92.3 จะแนะนำาให็้ใชุ้บริิการิ เพริาะเห็็นวั�า ใชุ้งานสื่ะด้วัก ทำาให็้ชุวัี ติ ง�ายข้ึน� มีริา้ นอา
ห็าริให็้เลุ่่อกคิ�อนข้้างห็ลุ่ากห็ลุ่าย มีคิวัามมัน� ใจในบริิการิ ใชุ้งานง�ายไม�ซึ่บั ซึ่้อน ตลุ่อด้จนมีโปริโมชุันทีห็� ลุ่ากห็ลุ่าย
คิ�าบริิการิเห็มาะสื่ม เป็นต้น มีเพียงสื่�วันน้อยคิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 7.8 จะไม�แนะนำาห็ริ่อบอกต�อโด้ยให็้เห็ตุผลุ่วั�า
แอปพลุ่ิเคิชุันอ่น� ใชุ้งานง�ายกวั�าแลุ่ะมีอาห็าริให็้เลุ่่อกมากกวั�า ไม�ปลุ่อด้ภัยทีต� อ้ งใชุ้เบอริ์สื่วั� นตัวัในการิติด้ต�อ
5. ปัญห็าแลุ่ะอุปสื่ริริคิต�อการิใชุ้บริิการิแอปพลุ่ิเคิชุันสื่ั�งอาห็าริ
ในสื่�วันข้องปัญห็าที�ผ่้ใชุ้บริิการิปริะสื่บ พบวั�า ริ้อยลุ่ะ 58.9 ข้องนักศึกษ์าที�ใชุ้บริิการิริะบุวั�าไม�เคิย
เจอปัญห็าในการิใชุ้บริิการิแอปพลุ่ิเคิชุัน GET Food อย�างไริก็ตาม นักศึกษ์าที�ใชุ้บริิการิริ้อยลุ่ะ 41.1
ที�ริะบุวั�าเคิยปริะสื่บปัญห็า โด้ยปัญห็าที�เคิยเกิด้ข้ึ�นแบ�งเป็น 4 ปริะเด้็น ด้ังนี�
1. ปัญห็าด้้านปริะสื่ิทธิภาพข้องแอปพลุ่ิเคิชุัน เชุ�น เง่�อนไข้การิใชุ้โปริโมชุันยุ�งยาก ไม�มีการิ
จัด้ห็มวัด้ห็ม่�อาห็าริทำาให็้ยากต�อการิใชุ้งาน ริ้านอาห็าริไม�คิริอบคิลุุ่มพ่�นที� อาห็าริไม�ห็ลุ่ากห็ลุ่าย
แอปพลุ่ิเคิชุันไม�เสื่ถืียริ ใชุ้งานยาก ริ้านปิด้แต�ในแอปพลุ่ิเคิชุันริะบุวั�าเปิด้ เง่�อนไข้การิใชุ้โปริโมชุันยุ�งยาก
2. ปัญห็าด้้านการิให็้บริิการิข้องพนักงานแอปพลุ่ิเคิชุัน เชุ�น ได้้อาห็าริไม�คิริบตามทีสื่� ง�ั โด้ยยกเลุ่ิกออเด้อริ์
สื่�งอาห็าริผิด้ที� คิวัามไม�สืุ่ภาพข้องพนักงาน สื่�งข้้อม่ลุ่ห็าลุ่่กคิ้ามากเกินไป ให็้ข้้อม่ลุ่เท็จกับลุ่่กคิ้า
ริะยะเวัลุ่าการิริอคิอยนานเกินไป
3 .ด้้านคิ�าใชุ้จา� ยในการิใชุ้บริิการิแพงเกินไป
4. ปัญห็าด้้านคิุณภาพข้องอาห็าริ ได้้แก� ริสื่ชุาติอาห็าริไม�เห็ม่อนที�ริ้าน อาห็าริไม�สื่ด้
อภิปัรายผล่
จากการิศึกษ์าเริ่�องพฤติกริริมการิใชุ้บริิการิ คิวัามพึงพอใจแลุ่ะการิใชุ้ปริะโยชุน์จากการิสื่ั�ง
อาห็าริผ�านแอปพลุ่ิเคิชุัน GET Food ข้องนักศึกษ์าริะด้ับปริิญญาตริี มห็าวัิทยาลุ่ัยเกษ์มบัณฑิต
สื่ามาริถืสื่ริุปแลุ่ะอภิปริายผลุ่ได้้ด้ังนี�
จากการิสื่ำาริวัจผ่้ใชุ้บริิการิสื่ั�งอาห็าริผ�านแอปพลุ่ิเคิชุัน GET Food พบวั�า สื่�วันให็ญ�เป็นผ่้ห็ญิง
สื่อด้คิลุ่้องกับงานวัิจัยข้องธาวัินี จันทริ์คิง (2559) เกตุวัด้ี สื่มบ่ริณ์ทวัี (2561) ณัฐริุจา พงศ์สืุ่พัฒน์ (2561)
พิริานันท์ แกลุ่�งกลุ่้า (2562) ณัธภัชุริ เฉลุ่ิมแด้น (2563) แลุ่ะณิชุยา ศริีสืุ่ชุาต (2563) ทุกงาน
วัิจัยที�กลุ่�าวัมาข้้างต้นริะบุวั�าผ่้ห็ญิงใชุ้บริิการิสื่ั�งอาห็าริผ�านแอปพลุ่ิเคิชุันมากกวั�าผ่้ชุาย ทั�งนี�ริายได้้
สื่�วันให็ญ�อย่�ริะห็วั�าง 8,000-12,000 บาท สื่อด้คิลุ่้องกับงานวัิจัยข้องเกตุวัด้ี สื่มบ่ริณ์ทวัี (2561) ที�วั�า
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ริายได้้เฉลุ่ี�ยต�อเด้่อนข้องผ่้ใชุ้บริิการิอย่�ในชุ�วัง 10,000 - 20,000 เชุ�นเด้ียวักันกับงานวัิจัยข้องณิชุยา
ศริีสืุ่ชุาต (2563) ที�วั�าตัวัอย�างเป็นนักศึกษ์าแลุ่ะมีริายได้้เฉลุ่ี�ยต�อเด้่อนข้องผ่้ใชุ้บริิการิตำ�ากวั�า
15,000บาทต�อเด้่อน ทั�งนี�การิพักอาศัยสื่�วันให็ญ�จะพักห็อพักข้้างนอก เชุ�าอย่�กับเพ่�อน อย่�ห็อพักข้อง
มห็าวัิทยาลุ่ัยแลุ่ะพักอาศัยอย่ก� บั คินอ่น� ด้ังนัน� ห็ากผ่ป้ ริะกอบการิต้องการิเข้้าถืึงกลุุ่ม� ลุ่่กคิ้ามากข้ึน� คิวัริเน้นทำาการิ
ปริะชุาสื่ัมพันธ์กับกลุุ่�มลุ่่กคิ้าที�เป็นผ่้ห็ญิงแลุ่ะมีโปริโมชุันที�ห็ลุ่ากห็ลุ่ายโด้ยเฉพาะสื่�วันลุ่ด้คิ�า
บริิการิต�างๆ เน่�องจากผ่้ใชุ้บริิการิสื่�วันให็ญ�มีเงินเด้่อนไม�มากนัก ห็ริ่อห็ากเป็นนักศึกษ์านอกจากเน้นที�
กลุ่�าวัมาข้้างต้นแลุ่้วัยังคิวัริเน้นเข้้าถืึงกลุุ่�มที�พักอาศัยอย่�ห็อพักทั�งข้องมห็าวัิทยาลุ่ัยแลุ่ะห็อพักข้้างนอกมาก
ข้ึ�นเพ่�อให็้ลุ่่กคิ้าสื่ามาริถืริับริ่้ข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริได้้มากข้ึ�นอันจะสื่�งผลุ่ต�อการิใชุ้บริิการิเพิ�มมากข้ึ�น
ปัจจัยที�มีผลุ่ต�อการิเลุ่่อกใชุ้บริิการิแอปพลุ่ิเคิชุัน GET Food ข้องนักศึกษ์าสื่�วันให็ญ�จะ
เลุ่่อกริ้านอาห็าริในแอปพลุ่ิเคิชุันเพริาะโปริโมชุันน�าสื่นใจเม่�อเห็็นโฆ่ษ์ณาอาห็าริตามสื่่�อต�างๆ
เม่�อไม�อยากลุ่ะจากการิใชุ้สื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์ เม่�อเป็นวัันห็ยุด้ต�างๆ แลุ่ะใชุ้เพริาะคิ�าบริิการิเห็มาะสื่ม
ในข้ณะที�งานวัิจัยข้องตริีสืุ่นันท์ อุปริมัย (2560) แลุ่ะงานวัิจัยข้องณัฐริุจา พงศ์สืุ่พัฒน์ (2561)
ริะบุวั�าเห็ตุผลุ่ที�ตัด้สื่ินใจเลุ่่อกใชุ้บริิการิแอปพลุ่ิเคิชุัน LINE MAN เพริาะคิวัามน�าเชุ่�อถื่อข้องบริิษ์ัท
สื่ะด้วักต�อการิใชุ้งานแอปพลุ่ิเคิชุันใชุ้งานง�าย แลุ่ะมีริ้านอาห็าริให็้เลุ่่อกจำานวันมาก สื่�วันกลุุ่�มที�ใชุ้บริิการิ
Grab Food จะเลุ่่อกใชุ้บริิการิเพริาะสื่ะด้วักสื่บาย คิ�าบริิการิสื่�งมีริาคิาถื่ก ในข้ณะที�งานวัิจัยข้อง
เกตุวัด้ี สื่มบ่ริณ์ทวัี (2561) ริะบุวั�าเห็ตุผลุ่ที�เลุ่่อกใชุ้บริิการิแอปพลุ่ิเคิชุัน Food Panda คิ่อคิวัามน�าเชุ่�อถื่อ
แลุ่ะคิวัามมั�นใจที�มีต�อบริิษ์ัท ในข้ณะผลุ่งานวัิจัยข้องพิริานันท์ แกลุ่�งกลุ่้า (2562) ได้้ศึกษ์า
พฤติกริริมการิใชุ้บริิการิแอปพลุ่ิเคิชุันสื่ั�งอาห็าริเด้ลุ่ิเวัอริี�ในกริุงเทพมห็านคิริ พบวั�า อันด้ับแริกที�ใชุ้
บริิการิสื่ั�งอาห็าริผ�านแอปพลุ่ิเคิชุันคิ่อริาคิาคิ�าสื่�งอาห็าริสื่มเห็ตุสื่มผลุ่ แลุ่ะการิมีโปริโมชุันสื่�วันลุ่ด้ต�างๆ
จากผลุ่สื่ำาริวัจด้ังกลุ่�าวัข้้างต้นชุี�ให็้เห็็นวั�า ปัจจัยที�ผ่้ใชุ้บริิการิเลุ่่อกใชุ้แต�ลุ่ะแอปพลุ่ิเคิชุันแตกต�างกัน
แต�ปัจจัยด้ังกลุ่�าวัยังไม�ใชุ�จุด้เด้�นข้องแอปพลุ่ิเคิชุันนั�นๆ ที�ต้องการินำาเสื่นอ ด้ังนั�นผ่้ปริะกอบการิแต�ลุ่ะ
แอปพลุ่ิเคิชุันคิวัริเริ�งปริะชุาสื่ัมพันธ์สื่ริ้างการิริับริ่้จากห็ลุ่ากห็ลุ่ายชุ�องทางเพ่�อให็้ลุ่่กคิ้าทริาบถืึงจุด้เด้�น
ห็ริ่อจุด้ข้ายข้องตัวัเองเพ่�อสื่ามาริถืด้ำาเนินธุริกิจภายใต้สื่ถืานการิณ์ที�มีการิแข้�งข้ันคิ�อนข้้างสื่่งในปัจจุบัน
อาห็าริที�เป็นที�นิยมในการิสื่ั�งซึ่่�อ ได้้แก� อาห็าริไทย ริองลุ่งมาคิ่ออาห็าริปริะเภทสื่ตริีทฟั่้ด้
แลุ่ะอาห็าริญี�ปุ�น สื่อด้คิลุ่้องกับงานวัิจัยข้อง พิริานันท์ แกลุ่�งกลุ่้า (2562) ที�วั�าผ่้ใชุ้บริิการินิยม
สื่ั�งอาห็าริไทยมาริับปริะทานมากที�สืุ่ด้ ในข้ณะที�งานวัิจัยข้องชุเนศ ลุ่ักษ์ณ์พันธุ์ภักด้ี (2560) ริะบุวั�า 52 %
ข้องกลุุ่�มตัวัอย�างที�ศึกษ์าจะสื่ั�งอาห็าริฟัาสื่ต์ฟั่้ด้มาริับปริะทาน ในข้ณะเด้ียวักันงานวัิจัยข้อง
ณั ธ ภั ชุ ริ เฉลุ่ิ ม แด้น (2563) ที � ศ ึ ก ษ์าพฤติ ก ริริมการิสื่ั � ง อาห็าริแบบเด้ลุ่ิ เ วัอริี � ใ นชุ� วั งเกิ ด้
โริคิโคิวัิด้-19 พบวั�า ผ่้ใชุ้บริิการิสื่ั�งอาห็าริปริะเภทฟัาสื่ต์ฟั่้ด้มาริับปริะทานบ�อยที�สืุ่ด้เชุ�นเด้ียวักัน
จะเห็็นวั�าอาห็าริที�สื่ั�งแต�ลุ่ะกลุุ่�ม แต�ลุ่ะสื่ถืานการิณ์จะแตกต�างกันออกไป ด้ังนั�นผ่้ปริะกอบการิ
คิวัรินำาเสื่นอเมน่อาห็าริที�มีเอกลุ่ักษ์ณ์โด้ด้เด้�นเฉพาะตัวัที�แตกต�างจากริ้านอาห็าริริ้านอ่�น ห็ริ่อ
นำาเสื่นอเมน่อาห็าริที�ไม�คิ�อยมีให็้บริิการิในแอปพลุ่ิเคิชุันสื่ั�งอาห็าริ เชุ�น เมน่อาห็าริเพ่�อสืุ่ข้ภาพที�ปัจจุบัน
เป็นที�สื่นใจข้องคินริักสืุ่ข้ภาพ ห็ริ่อเมน่อาห็าริสื่ำาห็ริับคินป�วัยโริคิต�างๆ ที�ยังมีผ่้ให็้บริิการิจำานวันน้อย
ผลุ่การิวัิเคิริาะห็์คิะแนนคิวัามพึงพอใจเฉลุ่ี�ยต�อการิใชุ้บริิการิ GET Food พบวั�า ทุกด้้าน
คิะแนนคิวัามพึงพอใจอย่�ในริะด้ับ “พึงพอใจมาก”โด้ยปริะเด้็นที�ได้้คิะแนนคิวัามพึงพอใจมากกวั�าปริะเด้็น
อ่�นๆ
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ได้้แก� คิวัามน�าเชุ่�อถื่อข้องแอปพลุ่ิเคิชุัน คิวัามเอาใจใสื่�ต�อการิบริิการิข้องพนักงานสื่�งข้อง
คิวัามเห็มาะสื่มข้องคิ�าบริิการิสื่�งอาห็าริ แลุ่ะคิวัามเห็มาสื่ะสื่มข้องริะยะเวัลุ่าริอคิอยอาห็าริ ในข้ณะที�
ปริะเด้็นที�ได้้คิะแนนคิวัามพึงพอใจน้อยกวั�าปริะเด้็นอ่�นๆ ได้้แก� อุปกริณ์ในการิริักษ์าอุณภ่มิ ริสื่ชุาติข้อง
อาห็าริไม�เห็ม่อนนั�งริับปริะทานที�ริ้าน แลุ่ะคิวัามสืุ่ภาพข้องพนักงานสื่�งอาห็าริ ด้ังนั�นผ่้ปริะกอบการิริ้าน
อาห็าริคิวัริริักษ์าริะด้ับคิุณภาพการิบริิการิในปริะเด้็นทีด้� อี ย่แ� ลุ่้วัให็้ด้เี ชุ�นนีต� อ� ไป แลุ่ะให็้คิวัามสื่ำาคิัญกับปริะเด้็น
ทีไ� ด้้ริบั คิวัามพึงพอใจน้อยเป็นอันด้ับแริกเพ่อ� สื่ริ้างคิวัามปริะทับใจแลุ่ะคิวัามพึงพอใจแก�ผใ้่ ชุ้บริิการิเพิม� มากข้ึน�
เม่�อพิจาริณาถืึงการิใชุ้ปริะโยชุน์จากการิสื่ั�งอาห็าริผ�านแอปพลุ่ิเคิชุัน GET Food มีห็ลุ่ายด้้าน
ได้้แก� สื่ามาริถืใชุ้เป็นแนวัทางในการิด้ำาเนินธุริกิจได้้ มีเวัลุ่าในการิทำากิจกริริมอย�างอ่�นๆ เพิ�มมากข้ึ�น
ทำาให็้คิวัามสื่ัมพันธ์ต�อคินริอบข้้างด้ีข้ึ�น แลุ่ะเป็นการิเพิ�มคิวัามห็ลุ่ากห็ลุ่ายในการิเลุ่่อกอาห็าริ
ทั�งนี�กลุุ่�มคินที�ใชุ้แอปพลุ่ิเคิชุัน GET Food เก่อบทั�งห็มด้ข้องกลุุ่�มตัวัอย�างจะแนะนำาให็้คินริ่้จักใชุ้
บริิการิต�อ นอกจากนี�ตัวัอย�างเกินคิริึ�งริะบุวั�าเพ่�อนแลุ่ะคิริอบคิริัวัมีอิทธิพลุ่ในการิสื่ั�งอาห็าริผ�าน
แอปพลุ่ิเคิชุัน ปริะกอบกับสื่�วันให็ญ�จะริ่้จักแอปพลุ่ิเคิชุัน GET Food จากคิำาแนะนำาข้องคิริอบคิริัวั เพ่�อน
คินริ่้จัก สื่อด้คิลุ่้องกับงานวัิจัยข้อง Daniel Belanche, Marta Flavian and Alfredo Perez-Rueda (2020)
ที�วั�าคิริอบคิริัวั เพ่�อน แลุ่ะเพ่�อนริ�วัมงานมีอิทธิพลุ่ต�อการิตัด้สื่ินใจใชุ้บริิการิด้ังนั�นผ่้ปริะกอบการิคิวัริ
ริักษ์ากลุุ่�มลุ่่กคิ้าเด้ิมไวั้ โด้ยอาจเพิ�มโปริโมชุันที�ห็ลุ่ากห็ลุ่ายคิริอบคิลุุ่มทุกเพศวััย ห็ริ่อข้ยายริ้านอาห็าริ
ที�ห็ลุ่ากห็ลุ่ายคิริอบคิลุุ่มทุกพ่�นที�บริิการิ ตลุ่อด้จนแก้ปัญห็าที�ลุ่่กคิ้าปริะสื่บบ�อยๆ เพ่�อให็้ลุ่่กคิ้ากลุุ่�มเด้ิม
ปริะทับใจยังคิงใชุ้บริิการิต�อไปแลุ่ะบอกต�อห็ริ่อแนะนำาให็้คินริ่จ้ กั ใชุ้บริิการิทำาให็้เข้้าถืึงกลุุ่ม� ลุ่่กคิ้าได้้เพิม� มากข้ึน�
ข้อเสนอแนะเพ่�อการศึึกษาวิจัยต่อไปั
คิวัริศึกษ์าพฤติกริริมการิใชุ้แอปพลุ่ิเคิชุันสื่ั�งอาห็าริอ่�นๆ ริ�วัมด้้วัย ริวัมทั�งคิวัริมีการิศึกษ์า
โด้ยใชุ้วัิธีการิวัิจัยเชุิงคิุณภาพคิวับคิ่�กับงานวัิจัยเชุิงปริิมาณ เพ่�อให็้เห็็นมุมมองที�ชุัด้เจนมากยิ�งข้ึ�น
นอกจากนี�คิวัริศึกษ์าถืึงปัจจัยที�สื่�งผลุ่ต�อการิเลุ่่อกใชุ้แอปพลุ่ิเคิชุั�นสื่ั�งอาห็าริในเชุิงลุ่ึก เชุ�น
วัิเคิริาะห็์ปัจจัยที�มีผลุ่ต�อการิเลุ่่อกใชุ้แอปพลุ่ิเคิชุันสื่ั�งอาห็าริ การิวัิเคิริาะห็์จุด้เด้�น จุด้ด้้อย
เพ่�อปริะโยชุน์ต�อผ่ป้ ริะกอบการิในการิพัฒนาแอปพลุ่ิเคิชุันการิสื่ั�งอาห็าริออนไลุ่น์ แลุ่ะคินสื่นใจศึกษ์าต�อไป
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