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 บทคัดย่อ 
 
              การศึกษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้บรกิารแอป
พลเิคชนั Foodpanda  และความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั Foodpandaของคนวยั
ท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคตะวนัออก  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาคอื คนวยั
ท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคตะวนัออก จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าท ี(Independent t-test) 
และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) 

  ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั ในช่วงเวลา 08.01-
14.00น. รอ้ยละ 50.75  ระยะเวลาในการใชบ้รกิารแอปพลเิคชนัส่วนใหญ่คอื เวลา 1-10 นาท/ี
ครัง้  รอ้ยละ 39.75  ใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั 1-2 ครัง้/วนั รอ้ยละ 78.75  ค่าบรกิาร 501-1,000 
บาท/ครัง้ ร้อยละ 38.00  และพบว่า  ความคดิเหน็ต่อปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารแอป
พลเิคชนั Foodpanda  การเลอืกใชป้ระโยชน์ของแอปพลเิคชนั  พฤตกิรรมในการใชบ้รกิารแอป
พลเิคชนั  และความพงึพอใจในการเลอืกใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั Foodpanda อยู่ในระดบัมาก 
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 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า (1) อาชพี และรายไดท้ี่แตกต่างกนัมปัีจจยัที่มผีลต่อ
การเลือกใช้บรกิารแอปพลิเคชนั Foodpanda แตกต่างกนั (2) เพศ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  
และรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมกีารเลอืกใชป้ระโยชน์ของแอปพลเิคชนั Foodpanda แตกต่างกนั (3) 
ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในใช้การบริการแอปพลิเคชัน Foodpanda ไม่
ต่างกัน (4) รายได้ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชนั Foodpanda 
ต่างกนั   
ค าส าคญั: ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ; แอปพลเิคชนั Foodpanda ; พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 

 
 Abstract 
 

 The objective of this research was to study the factors affecting the use of 

Foodpanda application and the satisfaction with the service of the Foodpanda 

application of the working-aged persons in the eastern Bangkok area. The sample 

group was 400 working-aged persons in the eastern Bangkok area. The questionnaire 

was used as the research tool to collect the data. The statistics used to analyze the 

collected data included the frequency, percentage, mean, and Standard Deviation 

(S.D.). The hypothesis was tested with the independent T-test and One-Way ANOVA. 

           Research results illustrated that 50.75% of the sample group used the 

application between 08.01 am. and 2.00 pm. 39.5% used the application 1-10 

minutes/time. 78.75% of them used the application once or twice a day. As for the 

expense, 38.00% spent 501-1,000 THB per time. Furthermore, it was found that the 

level of opinions on the factors affecting the use of service of the Foodpanda application 

in terms of application utilization, the behavior of the service, and the satisfaction with 

the use of Foodpanda application was at a high level.  

           The hypothesis test results showed that the different occupations and incomes 

had different impacts on the use of the application. In addition, people who had different 



genders, educations, occupations, and incomes utilized the application differently. 

However, the people with different demographic characteristics had similar behavior of 

using the Foodpanda application. Additionally, it was found that the satisfaction with the 

service of the Foodpanda application of the people who earned different incomes was 

different.  

Key words: Satisfaction of service user, Foodpanda application, Behavior of service 

use      

           

 บทน า 
 
            ปัจจุบนัเทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตไดเ้ขา้มามบีทบาทส าคญัในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ
ของทุกภาคสว่น ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน ลว้นแลว้แต่ใช ้อนิเตอรเ์น็ต เขา้มา
ช่วยในการ ท ากจิกรรมต่างๆ อนิเตอรเ์น็ตมปีระโยชน์อย่างยิง่ เนื่องจากช่วยใหก้ารท างานม ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ โดยผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มลูขา่วสารไดร้ะหว่างคอมพวิเตอรเ์ครื่องอื่นๆที่
อยู่ในเครอืขา่ย ไม่ว่าจะอยู่ ทีไ่หนของโลกกต็าม สามารถใชไ้ดต้ลอดเวลา และขอ้มลูขา่วสารที่
ไดร้บันัน้มคีุณภาพ ทนัสมยั และทนัต่อเหตุการณ์ (วทิยา เรอืงวสิุทธิ,์2538 อา้งถงึใน จนันภา 
ดว้งจ ู,2562) 
           ความส าคญัของเทคโนโลย ี เป็นพื้นฐานปัจจยัจ าเป็นในการด าเนินชีวติของมนุษย์  
เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา วิทยาศาสตร์ละ
เทคโนโลยไีดม้บีทบาทส าคญัเพิม่ขึน้จนสามารถสรา้งนวตักรรม (Innovation) ซึง่กค็อืการเรยีนรู ้
การผลติ และการใช้ประโยชน์จากความคดิใหม่ ส่งใหเ้กดิผลทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 
และสิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม เทคโนโลยีท าให้สงัคมที่เรียบง่าย กลายเป็นสงัคมที่มีการ
ด ารงชวีติที ่สลบัซบัซอ้นมากขึน้ ก่อใหเ้กดิกระแสแห่ง ความไรพ้รมแดน หรอืกระแสโลกาภวิฒัน์ 
ที่เขา้มาสู่ทุกประเทศอย่าง รวดเรว็ จากความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีสารสนเทศ อนัเป็นการ 
ผสมผสาน 4 ศาสตร ์เขา้ดว้ยกนัไดแ้ก่ อเิลก็ทรอนิกส ์ โทรคมนาคม และขา่วสาร ( Electronics 
, Computer , Telecommunication  and  Information) เรียกย่อๆว่า (ECTI) ท าให้สังคมโลก
สามารถสื่อสารกนัไดทุ้กแห่งทัว่โลกอย่างรวดเรว็ สามารถรบัรูข้่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ได้
พร้อมกนั สามารถบรหิารจดัการและตดัสนิใจได้ทุกขณะเวลา การลงทุนค้าขาย และธุรกรรม
การเงนิได้อย่างรวดเรว็ ดงันัน้เทคโนโลยกี าลงัท าให้โลกใบนี้ เล็กลง  ประโยชน์ของเทคโนโลย ี 
ช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติของมนุษย์  ช่วยให้มนุษย์มคีวามสะดวกสะบายมากขึ้น ช่วยให้เรา



ทนัสมยั ช่วยประหยดัเวลา ช่วยในการท างาน  และบวกกบัสถาณะการณ์ การแพร่ระบาดของ
ไวรสัโควดิ-19 ทีรุ่นแรงส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วน ทัง้ภาคธุรกจิและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคก็
เปลีย่นไป เพื่อหยุดการแพร่ระบาดท าใหก้ารสัง่ซื้อสนิคา้ของใชต้่างๆ รวมถงึอาหาร ผ่านทาง อี
คอมเมริซ์หรอืออนไลน์ไดร้บัความนิยมมากขึน้ และทีส่ าคญั ยงัท าใหภ้าคขนสง่มกีารเตบิโตมาก
ขึน้ มหีลายบรษิทัทัง้รายเลก็รายใหญ่ทีผ่นัตวัเองลงมาจบัในตลาดนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มการจดัส่ง
อาหาร ซึ่งดูจะไดร้บัความนิยมอย่างมาก จะเหน็ไดว้่าท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ที่
ยงัคงมคีวามไม่แน่นอนสูง จ านวนผูต้ดิเชื้อใหม่รายวนัยงัคงทรงตวัสูง ท าใหภ้าครฐัจ าเป็นต้อง
ยกระดบัมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ซึง่รวมถงึการจ ากดัการใหบ้รกิารของรา้นอาหารเหลอื
เพยีงช่องทางสัง่ซื้อทีห่น้ารา้นและสัง่ผ่าน แอปพลเิคชนัจดัส่งอาหาร (Food Delivery) ขอ้จ ากดั
ดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องผูป้ระกอบการธุรกจิรา้นอาหาร ท าใหธุ้รกจิบรกิารส่งอาหาร 
เป็นช่องทางที่ส าคญัของผู้บรโิภคและผู้ประกอบการธุรกจิร้านอาหาร โดย ศูนย์วจิยักสกิรไทย 
คาดว่ามูลค่าธุรกจิจดัส่งอาหาร หรอื Food Delivery ไปยงัที่พกัในปี 2564 จะขยายตวัต่อเนื่อง
จากปีที่ผ่านมา และท าให้มกีารแข่งขนักนัอย่างรุนแรง ผู้ให้บรกิารแพลตฟอร์มออนไลน์จดัส่ง
อาหารหลายรายได้ท าการตลาด จดัโปรโมชัน่มอบส่วนลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดัส่ง 
เพือ่ดงึดดูผูบ้รโิภครายใหม่ใหเ้ขา้มาทดลองใชง้านในแพลตฟอรม์ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั Foodpanda  การเลอืกใช้
ประโยชน์ของแอปพลเิคชนั Foodpanda  และพฤตกิรรมในใชก้ารบรกิารแอปพลเิคชนั 
Foodpanda ของคนวยัท างานในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครภาคตะวนัออก 

2. เพือ่ศกึษาความพงึพอต่อการใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั FoodPanda  ของคนวยัท างาน
ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครภาคตะวนัออก 

3. เพือ่เปรยีบเทยีบปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั FoodPanda การ
เลอืกใชป้ระโยชน์ของแอปพลเิคชนั FoodPanda  และพฤตกิรรมในใชก้ารบรกิารแอปพลเิคชนั 
FoodPanda ของคนวยัท างานในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครภาคตะวนัออก จ าแนกตาม เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้ 

4. เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั FoodPanda  ของคน
วยัท างานในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครภาคตะวนัออก  จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชพี รายได้ 

 
ขอบเขตการศึกษา 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดก้ าหนอขอบเขตดงันี้ 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 



เป็นการศกึษาถงึปัจจยัทีผ่ลต่อการเลอืกใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั Foodpanda  
พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่  การเลอืกใชป้ระโยชน์ และ ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารแอปพลเิค
ชนั Foodpanda ไดแ้ก่ แนวคดิและทฤษฎ ีแนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ แนวคดิและทฤษฎี
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร และแนวคดิทฤษฎทีีเ่กี่ยวกบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร  

2. ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
 เป็นการศกึษาทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร แอปพลเิคชนั FoodPanda  ของ

คนวยัท างานในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครภาคตะวนัออก  กลุ่มตวัอย่างประชากรจ านวน 400 
คน ค านวณโดยใชส้ตูร Cochran (1977)  ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% .ใหเ้กดิความคลาดเคลื่อน
ไดไ้ม่เกนิ 5%  

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
       ระยะเวลาในการท าวจิยัในช่วงเดอืน มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึเดอืน มนีาคม พ.ศ.
2565 

 
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั  

1. ตวัแปรตน้ (independent variables) ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากร ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ 

2. ตวัแปรตาม (dependent variables) ไดแ้ก่ ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารแอป
พลเิคชนั FoodPanda การเลอืกใชป้ระโยชน์ของแอปพลเิคชนั Foodpanda พฤตกิรรมในใชก้าร
บรกิารแอปพลเิคชนั FoodPanda และความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั Foodpanda 

 
 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
          1. เพือ่ทราบความพงึพอใจต่อการเลอืกใชบ้รกิาร แอปพลเิคชนั Foodpanda  ของคน
วยัท างานในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครภาคตะวนัออก 

2. เพือ่ทราบความพงึพอใจต่อการเลอืกใช ้แอปพลเิคชนั Foodpanda  ของคนวยั
ท างานในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครภาคตะวนัออก  จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานะภาพ อาชพี 
รายได ้การศกึษา   

3. เพือ่ทราบ พฤตกิรรมการใชป้ระโยชน์ ในการเลอืกใชบ้รกิาร แอปพลเิคชนั 
Foodpanda ของคนวยัท างานในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครภาคตะวนัออก 

 
 
 
 
 



กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 
          ตวัแปรอิสระ                                                         ตวัแปรตาม  

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
สมมติฐานของการวิจยั 

1. ลกัษณะประชากรของคนวยัท างานในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครภาคตะวนัออก ที่
แตกต่างกนัมปัีจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั Foodpanda ต่างกนั 

2. ลกัษณะประชากรของคนวยัท างานในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครภาคตะวนัออกที่
แตกต่างกนัมกีารเลอืกใชป้ระโยชน์ของแอปพลเิคชนั Foodpanda ต่างกนั 

3. ลกัษณะประชากรของคนวยัท างานในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครภาคตะวนัออกที่
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในใชก้ารบรกิารแอปพลเิคชนั Foodpanda ต่างกนั 

4. ลกัษณะประชากรของคนวยัท างานในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครภาคตะวนัออกที่
แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั Foodpanda ต่างกนั 

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการเปิดรบัส่ือ 
          Becker (1960, p. 32) ใหค้วามหมายของการเปิดรบัสือ่ไว ้ดงัต่อไปนี้คอื  

1. การแสวงหาขอ้มลู (information seeking) มนุษยเ์ราจะแสวงหาความรู ้เพือ่
ตอ้งการมคีวามคลา้ยคลงึกบัคนอื่นๆ 

2. ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรอืเรื่องทัว่ๆไป  
2. การเปิดรบัขอ้มลู (information receptivity) มนุษยเ์ราจะเปิดรบัสือ่เพือ่ตอ้งการทราบ

ขอ้มลูทีต่นเองสนใจอยากรู ้ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร 
แอปพลเิคชนั FoodPanda 

ความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิาร 
แอปพลเิคชนั Foodpanda 

พฤตกิรรมในใชก้ารบรกิาร 
แอปพลเิคชนั FoodPanda 

การเลอืกใชป้ระโยชน์ 
ของแอปพลเิคชนั Foodpanda 

ลกัษณะประชากร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศกึษา 
5. อาชพี 
6. รายได ้



3. การเปิดรบัประสบการณ์ (experience receptivity) มนุษยเ์ราจะเปิดรบัข่าวสารเพราะ
ตอ้งการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเพือ่ผ่อนทางคลายอารมณ์  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้บริการ 
             Parasuraman et al. (1985) ไดก้ล่าวไวว้่า คุณภาพการบรกิารตามการรบัรู ้(perceive 
quality) ของผูบ้รโิภค คอื การประเมนิหรอืการลงความเหน็เกีย่วกบัคุณภาพของการบรกิารเป็น
ผลลพัธข์องการประเมนิของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อการบรกิารโดยรวมว่า มคีวามดเีลศิ หรอืดกีว่า เหนือ
การบรกิารใด ๆ ทีบุ่คคลนัน้ มกีารรบัรูม้าและคาดหวงัจะเป็นต่อไป 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
      วอลลาสทนิ (Wallerstein, 1971,อา้งถงึใน ปราเมศร ์อณุหปาณี,2558) กล่าวว่า ความพงึ
พอใจเป็นความรูส้กึทีเ่กดิขึน้เมื่อไดร้บัผลส าเรจ็ตามความมุ่งหมาย หรอืเป็นความรูส้กึขัน้สุดทา้ย 
(end state in felling) ทีไ่ดร้บัผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์  
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จนันภา ดว้งจ ู(2562)  ศกึษาเรื่อง  พฤตกิรรมการใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจใน
การเลอืกใชบ้รกิาร แอปพลเิคชนั Foodpanda ของคนวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้น
พฤตกิรรมการเปิดรบัขอ้มลู ความพงึพอใจและการใชป้ระโยชน์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง และยงัพบว่าคนวยัท างานกลุ่มตวัอย่างทีม่ชี่วงอายุ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายได้
ทีแ่ตกต่างกนั ปัจจยัทีม่ผีล ต่อการเลอืกใช ้พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ การใชป้ระโยชน์ ความพงึ
พอใจ แอปพลเิคชนั Foodpanda ต่างกนั และ คนวยัท างานกลุ่มตวัอย่างทีม่เีพศต่างกนัแต่
ปัจจยัทีม่ผีลต่อ การเลอืกใชพ้ฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ การใชป้ระโยชน์ ความพงึพอใจไม่ต่างกนั 

ศรานนท ์โตบุญมา และ ณฐัวฒัน์ กุณาหล่าย  (2562) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการใช้
บรกิาร Food Delivery ผลการศกึษาพบว่า โดยสว่นใหญ่กลุ่มตวัอย่างนิยมใชบ้รกิาร Food 
Delivery ผ่าน Foodpanda เนื่องจากรูจ้กัผ่านช่องทาง Social media และมกีารใหบ้รกิารเป็น
จ านวนมากในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัพษิณุโลก และยงัพบว่าช่วงรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัไม่ไดส้ง่ผลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร Food Delivery เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นนิสติมหาวทิยาลยันเรศวร 
นกัศกึษาราชภฏัพบิูลสงคราม และบุคคลากรมหาวทิยาลยันเรศวร มพีฤตกิรรมการบรกิาร 
Food Delivery ทีค่ลา้ยคลงึกนั  

นางสาวชนิตา เสถยีรโชค (2560) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูซ้ือ้
สนิคา้ผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกสบ์น Lazada ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัดา้นเพศและปัจจยัดา้น
รายไดต้่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของผูซ้ือ้สนิคา้ผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์
บน Lazada ทีแ่ตกต่างกนั 

 
 วิธีการด าเนินการวิจยั 



            ประชากรกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้  คอื ประชาชนกลุ่มคนวยัท างานใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคตะวนัออก ที่เคยใช้บรกิารแอปพลเิคชนั Foodpanda   ส าหรบั
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้   ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตร
ของ Cochran (1977 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2559 )  กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร  
ก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% และยอมใหม้คีวามคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าไม่เกนิ 5% 
ซึง่มสีตูรค านวณดงันี้ 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัครัง้นี้ คอืแบบสอบถามทีซ่ึ่งแบ่งเป็น 
6 สว่น ดงันี้  

ตอนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย เพศ  อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน   เป็นค าถามตรวจสอบรายการ (Check List) 
แบบปลายปิด (Closed Questions)  

ตอนที่ 2 ขอ้มูลช่วงเวลา  ระยะเวลา  ความถี่ในการใช้แอปพลเิคชนั และค่าบรกิารใน
การใช้แอปพลิเคชัน   เป็นค าถามตรวจสอบรายการ (Check List) แบบปลายปิด (Closed 
Questions) 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน 
Foodpanda  

ตอนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัการเลอืกใชป้ระโยชน์ของแอปพลเิคชนั Foodpanda  
ตอนที ่5 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมในการบรกิารแอปพลเิคชนั Foodpanda   
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชนั 

Foodpanda  
โดยแบบสอบถามตอนที่ 3-6 มลีกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดบั  ตามหลกัการของลเิคริท์  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ผลวิจยัพบว่า  

 เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 75.25 และเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 
24.75 อายุ พบว่า สว่นใหญ่มอีายุ 31-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 33.75 รองลงมาคอื อายุ 21-30 ปี 
คดิเป็นรอ้ยละ 28.75 อายุ 41-50 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 23.50 อายุ 51 ปีขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 
และอายุ ไม่เกนิ หรอื เทยีบเท่า 20 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 6.50 ตามล าดบั 
 สถานภาพ พบว่า สว่นใหญ่มสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 59.25 รองลงมาคอื สมรส 
คดิเป็นรอ้ยละ 36.50 และหย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ คดิเป็นรอ้ยละ 4.25 ตามล าดบั 



 ระดบัการศกึษา พบว่า ส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 76.25 
รองลงมาคอื ต ่ากว่าปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 13.00 และสูงกว่าปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 
10.75 ตามล าดบั 
 อาชพี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน คดิเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมาคอื 
รบัราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 11.3 ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย คดิเป็นรอ้ยละ 8.50 
รบัจา้งทัว่ไป คดิเป็นรอ้ยละ 7.75 และอื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 ตามล าดบั      
 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน พบว่า ส่วนใหญ่มรีายได้ 20,001-30,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 
29.50 รายได้ 40,001 บาทขึ้นไป คดิเป็นร้อยละ 27.75 รายได้ 30,001-40,000 บาท คดิเป็น
รอ้ยละ 22.75 รายได ้10,001-20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 15.25 และรายไดต้ ่ากว่าหรอืเท่ากบั 
10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.75 ตามล าดบั 

2. ข้อมูลช่วงเวลา ระยะเวลา ความถ่ีในการใช้แอปพลิเคชนั และค่าบริการในการ
ใช้แอปพลิเคชนั               

ช่วงเวลาในการใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั พบว่า สว่นใหญ่ใชบ้รกิารเวลา 08.01-14.00 น. 
คดิเป็นรอ้ยละ 50.75 รองลงมาคอื เวลา 14.01-20.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 35.75 เวลา 20.01-
02.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 9.25 และเวลา 02.01-08.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 4.25 ตามล าดบั  

ระยะเวลาในการใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั พบว่า สว่นใหญ่ใชเ้วลา 1-10 นาท/ีครัง้ คดิเป็น
รอ้ยละ 39.75 รองลงมาคอื ใชเ้วลา 11-20 นาท/ีครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 35.00 ใชเ้วลา 21-30 นาท/ี
ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 15.00 และใชเ้วลา มากกว่า 31 นาท/ีครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 10.25 ตามล าดบั 

   ความถี่ในการใช้บรกิารแอปพลเิคชนั พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บรกิาร 1-2 ครัง้/วนั คดิเป็น
รอ้ยละ 78.75 รองลงมาคอื ใชบ้รกิาร 3-4 ครัง้/วนั คดิเป็นรอ้ยละ 12.25 และใชบ้รกิาร 5 ครัง้ขึน้
ไป/วนั คดิเป็นรอ้ยละ 9.00 ตามล าดบั 
  ค่าบรกิารในการช าระสนิคา้ผ่านแอปพลเิคชนั พบว่า ส่วนใหญ่ช าระ 501-1,000 บาท/
ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 รองลงมา คอื ช าระต ่ากว่า 500 บาท/ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 37.25 ช าระ 
1,001-2,000 บาท/ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 12.75 ช าระมากกว่า 3,001 บาท/ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 
6.75 และช าระ 2,001-3,000 บาท/ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 5.25 ตามล าดบั  
             3. ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน ผลการวิจัย
พบว่า ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั Foodpanda 
โดยรวม (x̅ =3.67) อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เกอืบทุกขอ้มรีะดบัความ
คดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ทีม่คีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากเรยีงจากมากไปน้อย คอื เลอืกใช้
บรกิารเพราะเหน็โฆษณาผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(x̅ = 4.12) รองลงมาคอื เลอืกใชบ้รกิารเพราะ
ชอบลองเทคโนโลยใีหม่ๆ (x̅ = 3.80) เลอืกใชบ้รกิารเพราะมคีวามสะดวกรวดเรว็และเหมาะสม
กบั Lifestyle ของท่าน (x̅ = 3.76) เลอืกใชบ้รกิารเพราะการโฆษณา การสง่เสรมิตลาด และโปร
โมชนัต่างๆ (x̅ = 3.67) เลือกใช้บรกิารเพราะระบบแอปพลิเคชนั ใช้งานง่าย ปลอดภยั และ
น่าเชื่อถอื เมื่อเปรยีบเทียบกบัแอปพลเิคชนัอื่น (x̅ = 3.62) เลอืกใช้บรกิารเพราะภาพลกัษณ์



องคก์รทีด่ ี(x̅ = 3.53) เลอืกใชบ้รกิารเพราะการประชาสมัพนัธข์องเจา้หน้าที ่บรษิทั (x̅ = 3.52) 
ตามล าดบั ส่วนเลอืกใชบ้รกิารเพราะการสอบถามบุคคลในครอบครวัและสอบถามจากเพื่อน (x̅ 
= 3.38) มคีวามคดิเหน็อยใูนระดบัปานกลาง  
           4 .  ข้อมูลเก่ียวกับ การเลือกใช้ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน Foodpanda 
ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัการเลอืกใชป้ระโยชน์ของแอปพลเิคชนั  โดยรวม  
(x̅ = 3.81) อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มรีะดบัความคดิเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก โดยขอ้ทีม่คีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากเรยีงจากมากไปน้อย คอื สภาพแวดลอ้มของ
ท่านมผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั (x̅ = 4.00) รองลงมาคอื บรกิารสัง่อาหารออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิาร แอปพลิเคชนั Foodpanda (x̅ = 3.93) 
แอปพลเิคชนั Foodpanda ท าใหช้วีติท่านง่ายขึ้นจงึตดัสนิใจใชบ้รกิาร Foodpanda (x̅ = 3.88) 
ท่านมีทศันคติที่ดีต่อแอปพลิเคชัน Foodpanda จึงตัดสินใจเลือกใช้บริการ (x̅ = 3.83) การ
บริการที่สะดวกรวดเร็วมีผลต่อการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน ( x̅ = 3.79) ท่านตัดสินใจ
เลอืกใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั Foodpanda เพราะตอบสนองความตอ้งการไดค้รบครนั (x̅ = 3.78) 
ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน Foodpanda (x̅ = 3.70) ความเชื่อถือและความ
ไว้วางใจมีผลต่อการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน ( x̅ = 3.68) และการบริการที่สุภาพของ
พนกังานผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั (x̅ = 3.67) ตามล าดบั 
           5.  ข้อมูลเก่ียวกบั พฤติกรรมในการบริการแอปพลิเคชนั ผลการวจิยัพบว่าระดบั
ความคดิเห็นเกี่ยวกบัพฤตกิรรมในการบรกิารแอปพลเิคชนั โดยรวม (x̅ = 3.52) อยู่ในระดบั
มาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เกอืบทุกขอ้มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ทีม่ี
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากเรยีงจากมากไปน้อย คอื ท่านจะใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิค
ชนัทุกครัง้เมื่อมโีปรโมชัน่ใหม่ๆ (x̅ = 3.69) รองลงมาคอื ท่านจะใช้บรกิารสัง่อาหารผ่านแอป
พลิเคชนัทุกครัง้ (x̅ = 3.54) ท่านจะใช้บรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชนัทุกครัง้เมื่อเหน็การ
โฆษณา (x̅ = 3.51) ท่านจะใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัทุกครัง้เมื่อท่านต้องการ (x̅ = 
3.51) ท่านจะใช้บรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัทุกครัง้เมื่อมงีานสงัสรรค์ ( x̅ = 3.50)  และ 
ท่านจะใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัทุกครัง้เมื่อมกีารประชุม (x̅ = 3.39) ตามล าดบั 
           6.  ข้อมูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชนั Foodpanda 
จากกลุ่มตวัอย่าง 400 คนผลการวจิยัพบว่าระดบัความพงึพอใจในการเลอืกใชบ้รกิารแอปพลเิค
ชนั โดยรวม (x̅ = 3.65) อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มรีะดบัความ
คดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ทีม่คีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากเรยีงจากมากไปน้อย คอื ความ
พรอ้มของแอปพลเิคชนั (x̅ = 3.80) รองลงมาคอื ท่านจะแนะน าใหเ้พื่อนหรอืบุคคลทีท่่าน รูจ้กั
ให้ใช้บรกิาร (x̅ = 3.79) บทความเนื้อหา และวธิสี ัง่อาหารที่เข้าใจได้ง่าย (x̅ = 3.67) ระบบมี
การป้องกนัการสัง่ซื้อสนิคา้ซ ้า (x̅ = 3.67) มเีจา้หน้าทีค่อยใหก้ารช่วยเหลอืในกรณีทีพ่บปัญหา 



(x̅ = 3.56) มีระบบความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวลูกค้า (x̅ = 3.55) และ มีคู่มือ หรือ ระบบ
ช่วยเหลอืในการบรกิาร (x̅ = 3.49) ตามล าดบั 
 7. ผลการทดสอบสมมติฐานมีดงัน้ี (แสดงดงัตารางที ่1) 
 7.1 ลกัษณะประชากรของคนวยัท างานในเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานครภาคตะวนัออก 
ทีท่ าใหปั้จจยัที่มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั FoodPanda แตกต่างกนั ไดแ้ก่ อาชพี 
และรายได ้
 7.2 ลกัษณะประชากรของคนวยัท างานในเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานครภาคตะวนัออก
ที่ท าให้การเลือกใช้ประโยชน์ของแอปพลิเคชนั Foodpanda แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายได ้
 7.3 ลกัษณะประชากรของคนวยัท างานในเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานครภาคตะวนัออก
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในใชก้ารบรกิารแอปพลเิคชนั FoodPanda ไม่ต่างกนั  
             7.4 ลกัษณะประชากรของคนวยัท างานในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครภาคตะวนัออกที่
ท าใหค้วามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั Foodpanda ต่างกนั ไดแ้ก่ รายได ้ 
 
ตารางที ่1 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ลกัษณะ
ประชากร 

ค่า 
สถติ ิ

ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
การเลอืกใช้
บรกิาร 

การเลอืกใช้
ประโยชน์ 

พฤตกิรรม พงึพอใจ 

เพศ t-test 1.532 3.340 0.738 1.910 
Sig. 0.126 0.001* 0.461 0.057 

อาย ุ F-test 1.408 2.388 1.168 1.011 
Sig. 0.231 0.050 0.324 0.402 

สถานภาพ F-test 0.307 0.606 1.747 1.260 
Sig. 0.736 0.546 0.176 0.285 

ระดบัการศกึษา F-test 1.271 4.533 0.332 0.542 
Sig. 0.282 0.011* 0.718 0.582 

อาชพี F-test 2.861 4.479 1.678 1.365 
Sig. 0.023* 0.002* 0.154 0.245 

รายได ้ F-test 3.781 3.293 0.399 2.740 
Sig. 0.005* 0.011* 0.809 0.028* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 
 



สรปุผลการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 75.25  อายุ 31-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 

33.75  สถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 59.25 ส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ย
ละ 76.25   เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน คดิเป็นร้อยละ 65.0   และส่วนใหญ่มรีายได้ 20,001-
30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 29.50 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั ในช่วงเวลาเวลา 08.01-14.00 น. รอ้ยละ 
50.75  ระยะเวลาในการใชบ้รกิารแอปพลเิคชนัสว่นใหญ่คอื เวลา 1-10 นาท/ีครัง้  รอ้ยละ 39.75  
ใช้บรกิารแอปพลิเคชนั 1-2 ครัง้/วนั ร้อยละ 78.75  ค่าบรกิาร 501-1,000 บาท/ครัง้ ร้อยละ 
38.00  และพบว่า  ความคดิเหน็ต่อปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั Foodpanda  
การเลอืกใชป้ระโยชน์ของแอปพลเิคชนั  พฤตกิรรมในการใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั  และความพงึ
พอใจในการเลอืกใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั Foodpanda อยู่ในระดบัมาก 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 1) อาชพี และรายได้ที่แตกต่างกนัมปัีจจยัที่มผีลต่อ
การเลือกใช้บรกิารแอปพลเิคชนั FoodPanda แตกต่างกนั  2) เพศ  ระดบัการศึกษา  อาชพี  
และรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมกีารเลอืกใช้ประโยชน์ของแอปพลเิคชนั Foodpanda แตกต่างกนั  3) 
ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในใช้การบริการแอปพลิเคชัน FoodPanda ไม่
ต่างกัน  4) รายได้ที่แตกต่างกันความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน Foodpanda 
ต่างกนั ไดแ้ก่ รายได ้ 

 
อภิปรายผลการวิจยั 

1. ลกัษณะประชากรของคนวยัท างานในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครภาคตะวนัออก ทีท่ า
ใหปั้จจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารแอปพลเิคชนั Foodpanda แตกต่างกนั ไดแ้ก่ อาชพี และ
รายได ้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะอาชพีทีแ่ตกต่างกนัจะมทีศันคตแิละวถิกีารด าเนินชวีติทีแ่ตกต่างกนั 
จากการไดร้บัอทิธพิลจากเพื่อนร่วมงาน วฒันธรรมในองคก์รจงึมผีลท าใหอ้าชพีทีต่่างกนัมกีาร
เลอืกใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั Foodpanda แตกต่างกนั  และผูท้ีม่รีายไดสู้งกว่ามกี าลงัในการซื้อ
สนิคา้จงึมโีอกาสในการเลอืกซื้อสนิคา้ไดห้ลากหลายกว่า  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จนันภา 
ดว้งจู (2562)  ศกึษาเรื่อง  พฤตกิรรมการใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจในการเลอืกใชบ้รกิาร 
แอปพลิเคชนั Foodpanda ของคนวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า 
อาชพีและรายไดท้ีแ่ตกต่างกนั ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนั Foodpanda ต่างกนั 

2. ลกัษณะประชากรของคนวยัท างานในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครภาคตะวนัออกที่ท า
ใหก้ารเลอืกใชป้ระโยชน์ของแอปพลเิคชนั Foodpanda แตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ  ระดบัการศกึษา  
อาชพี  และรายได ้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะเพศชายมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยมีากกว่า
เพศหญงิ และมกีารตดิตามเทคโนโลยใีหม่ๆ อยู่เสมอ จงึท าใหม้กีารเลอืกใชป้ระโยชน์ของแอป
พลเิคชนั Foodpanda มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Kippax and Murray (1980) ได้
ศกึษาการรบัรูถ้งึประโยชน์ของสื่อ  ผลการศกึษาพบว่า เพศ เป็นตวัก าหนดการใช้สื่อ และการ



รบัรูใ้นคุณประโยชน์ของสือ่  ส าหรบัระดบัการศกึษา  อาชพี  และรายได้  อาจเป็นเพราะโอกาส
ในการใชแ้อปพลเิคชนั Foodpanda แตกต่างกนั  ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  จนันภา ดว้งจู 
(2562)  ศกึษาเรื่อง  พฤตกิรรมการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจในการเลอืกใช้บรกิาร แอป
พลิเคชนั Foodpanda ของคนวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์ แอปพลิเคชนั 
Foodpanda ต่างกนั 

3. ลักษณะประชากรของคนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคตะวันออก
แตกต่างกนัมพีฤติกรรมในใช้การบรกิารแอปพลิเคชนั Foodpanda ไม่ต่างกนั  ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะ ปัจจุบนัเทคโนโลยแีละอนิเทอรเ์น็ตเขา้มามบีทบาทกบัการใชช้วีติของประชาชนมากขึ้น 
อกีทัง้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 จงึเกดิสงัคมยุค New Normal สง่ผลให้
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นไป นิยมซือ้สนิคา้ออนไลน์และใชบ้รกิาร delivery  ดงันัน้ผูบ้รโิภค
ทุกเพศ ทุกวยั ทุกอาชพีต่างมพีฤตกิรรมในใชก้ารบรกิารแอปพลเิคชนั Foodpanda ไม่ต่างกนั  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศรานนท์ โตบุญมา และ ณัฐวฒัน์ กุณาหล่าย  (2562) ได้ศกึษา
เรื่อง พฤตกิรรมการใช้บรกิาร Food Delivery ผลการศกึษาพบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นิยม
ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน Foodpanda โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ  ช่วงอายุ  อาชีพ และ
รายไดท้ีต่่างกนัมพีฤตกิรรมการบรกิาร Food Delivery ทีค่ลา้ยคลงึกนั 
 4. ลกัษณะประชากรของคนวยัท างานในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครภาคตะวนัออกที่ท า
ให้ความพงึพอใจต่อการใช้บรกิารแอปพลิเคชนั Foodpanda ต่างกนั ได้แก่ รายได้  ทัง้นี้อาจ
เป็นเพราะแอปพลเิคชนั Foodpanda สามารถใหบ้รกิารไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความ
คาดหวังของผู้บริโภคบางกลุ่มที่มีรายได้ต่างกัน จึงท าให้เกิดความพึงพอใจต่างกัน  ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ชนิตา เสถียรโชค (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อความพึง
พอใจของผู้ซื้อสนิค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บน Lazada ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้าน
รายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของผูซ้ื้อสนิคา้ผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์
บน Lazada ทีแ่ตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะผลการวิจยั 

1. จากการศกึษาพบว่า อาชพี และรายไดข้องคนวยัท างานในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
ภาคตะวนัออก ที่แตกต่างกนัมปัีจจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้บรกิารแอปพลิเคชนั Foodpanda 
แตกต่างกัน ดงันัน้ เพื่อให้ผู้บริโภคมีการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชนั Foodpanda เพิ่มขึ้น 
Foodpanda ควรท าการการตลาดโดยการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ พฒันาการให้บรกิารโดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ มีการส่งเสริมตลาด และโปรโมชันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ควรให้
ความส าคญักบัระบบแอปพลเิคชนัควรใชง้านงา่ย ปลอดภยั และน่าเชื่อถอื 

2. จากการศกึษาพบว่า ลกัษณะประชากรของคนวยัท างานในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
ภาคตะวนัออกที่ท าให้การเลอืกใช้ประโยชน์ของแอปพลเิคชนั Foodpanda แตกต่างกนั ได้แก่ 



เพศ  ระดบัการศกึษา  อาชพี  และรายได ้ดงันัน้เพือ่ใหทุ้กกลุ่มประชากรมกีารเลอืกใชป้ระโยชน์
ของแอปพลิเคชัน Foodpanda ได้ดีขึ้น  ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน Foodpanda โดย
ค านึงถึง ระบบการท างานของแอปพลิเคชนั Foodpanda ที่รวดเร็ว  ระบบมคีวามน่าเชื่อถือ  
การให้บริการที่สุภาพ  มีสินค้าและบริการที่หลากหลายครบครันสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดทุ้กกลุ่ม   

3. จากการศึกษาพบว่า รายได้ของคนวยัท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครภาค
ตะวนัออกที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชนั Foodpanda ต่างกัน 
ดงันัน้ ควรมกีารพฒันาการใหบ้รกิารแอปพลเิคชนั Foodpanda อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหแ้อปพลเิค
ชนั Foodpanda สามารถใหบ้รกิารสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคทุกกลุ่ม 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ในการศึกษาครัง้นี้ศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่มคนวัยท างานในเขตพื้นที่  
กรุงเทพมหานคร ภาคตะวนัออก ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรศกึษากลุ่มคนวยัท างานในพืน้ทีอ่ื่น
เช่น เขตปรมิณฑล หรอืในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงเทพใต ้กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพกลาง เป็นตน้ 

2. ควรศกึษาปัจจยัอื่น ๆ ทีค่าดว่าจะมผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารแอปพลเิคชนั 
Foodpanda เช่น ปัจจยัด้านความไวว้างใจ ปัจจยัด้านค่านิยม ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

3. ในการศึกษาครัง้ต่อไป ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง 
สมัภาษณ์จากกลุ่มตวัอย่างโดยตรง จะท าใหไ้ดข้อ้มูลที่มคีุณภาพ ควรใชค้ าถามที่สมัภาษณ์ใน
เชงิเจาะลกึถงึขอ้คดิเหน็ ปัญหาต่าง ๆ แนวทางทีเ่ป็นทีต่้องการอนัแทจ้รงิ ส าหรบัการปรบัปรุง
และพฒันาคุณภาพในการใหบ้รกิารทีม่ผีลต่อความพงึพอใจสงูสุดของลูกคา้ต่อไป 
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