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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้และการใช้งานแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลนช์้อปปี้  
(ช้อปปี้ฟูด้) ของผู้ใช้งานแอปพลเิคชันสั่งอาหารออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาการรับรู้และการใช้งานแอปพลิเคชันสั่งอาหาร
ออนไลนช์้อปปี้ (ช้อปปี้ฟู้ด) ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยพฤติกรรมการ
ใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน ์
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ใช้งานแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลน์ จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเปน็รายคู่ โดยใช้วิธี LSD 
 จากผลการวิจัย พบวา่ ผู้ใชง้านแอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 ต่อเดือน มีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ ด้านชว่งเวลาในการ
ใช้งาน คือ ชว่งเวลา 7.00 – 12.00 น. ด้านค่าใช้จา่ยเฉลี่ยแต่ละคร้ังในการใช้งาน คือ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 200 บาทต่อคร้ัง 
ในการใช้งาน ส่วนด้านความถี่ในการใช้งานจะอยู่ที่ 3 – 4 คร้ังต่อสัปดาห์ ส่วนการรับรู้และการใช้งานแอปพลิเคชันสั่งอาหาร
ออนไลนช์้อปปี้ (ช้อปปี้ฟู้ด) ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ ดา้นที่มีคา่เฉลี่ยมากทีสุ่ด คือ ด้านโปรโมชั่น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 รองลงมา คือ ด้านการตัดสนิใจใช้งาน มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ด้านคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน มีคา่เฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 และด้านขา่วสารและการโฆษณา มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.86 ตามล าดับ  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ และผู้ใชง้านแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลนท์ี่มีเพศ อาชีพ และรายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือนต่างกัน ท าให้การรับรู้และการใช้งานแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลนช์้อปปี้ (ช้อปปี้ฟู้ด) โดยภาพรวมไม่ต่างกัน  



ส่วนปจัจัยพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านช่วงเวลาในการใช้งาน ด้านค่าใชจ้่ายเฉลี่ยแต่
ละคร้ังในการใช้งาน และดา้นความถี่ในการใช้งานตา่งกัน ท าให้การรับรู้และการใช้งานแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ช้อปปี ้
(ช้อปปี้ฟูด้) โดยภาพรวมไม่ตา่งกัน 
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Abstract 
 The objectives of this study were 1) to study the awareness and using the Shopee Food 
application of online food delivery application users 2) to study the awareness and using the Shopee 
Food application of online food delivery application users classified by personal factors. 
 The sample used in this research is 400 people who are the online food delivery application 
users, using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were frequency 
and percentage. The hypotheses were tested by using t-test statistics, one-way variance statistics (One-
way ANOVA), if differences are found by using LSD methods. 
 The hypothesis test showed that the online food delivery application users are mostly female 
and have income between 15,000-30,000 baht per month. Moreover, the online food delivery application 
users have using online food delivery behavior around 7.00 AM – 12.00 PM in part of period of use, they 
spend money to buy less than or equal to 200 baht per time in part of purchasing value, and they use 
online food delivery application 3-4 times per week. Furthermore, the awareness and using the Shopee 
Food application of online food delivery application users with the most average part to least average 
part is the promotion has an average of 4.15, the decision to use has an average of 4.14, the application 
feature has an average of 4.09, and the advertising has an average of 3.86. 
 The hypothesis test showed that the online food delivery application users with different age, 
careers and monthly income do not have the different effects on the awareness and using the Shopee 
Food application. Moreover, the using online food delivery behavior with period of use, purchasing value 
and using frequency do not have the different effects on the awareness and using the Shopee  
Food application. 
 
Keywords: Online Food Delivery Application; Awareness and Using;  

 
1. บทน า 

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนน าไปสู่มาตรการที่
เข้มงวดต่าง ๆ เพื่อลดการแพร่ระบาด รวมถึงการงดกิจกรรมทางสังคม และมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  



ใช้ชีวิตในพืน้ที่สว่นรวม ไมว่่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อ ธนาคารหรือสถานที่ตา่ง ๆ รวมถึงนโยบายการให้พนักงานท างานในที่พัก 
(Work from Home) และมาตรการจ ากัดการให้บริการร้านอาหาร จึงต้องปรับตัวมาให้บริการโมบายแอปพลิเคชันในการสั่ง
อาหารและการบริการจัดสง่ถึงบ้านแทนการรับประทานในรา้นตามปกติ จากสถานการณ์ปัจจบุันประชากรส่วนใหญ่เปลี่ยนมา
เลือกใช้บริการโมบายแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารเพิ่มมากข้ึน เพราะต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็วและปลอดภัย 
นอกจากนี้แอปพลิเคชนัสั่งอาหาร เป็นอีกทางเลือกที่ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก ท าให้ทั้งปี 2564 ธุรกิจ Food delivery 
เติบโตกว่า 46.4% เนื่องจากร้านอาหารไม่สามารถเปิดให้บริหารหน้าร้านได้อย่างเต็มรูปแบบ ผูบ้ริโภคจึงใช้แอปพลิเคชนั เพื่อ
สั่งอาหารและเพื่อลดความเสี่ยงในการเจอผู้คน ทิศทางตลาดการสั่งอาหารไปส่งยังที่พัก Food Delivery ป ี2565 คาดว่าจะ
ปรับขึ้นจากการที่ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นจัดส่งอาหารไปยังที่พกัจัดโปรโมชัน่กระตุ้นตลาดต่อเนื่อง พร้อมขยายฐานรา้นคา้
และกลุ่มลูกค้าใหม่ไปสู่พืน้ที่ต่างจังหวัดมากข้ึน และความคุ้นชินของผู้บริโภค  
 ส าหรับแนวโน้มในปี 2565 คาดว่าจะเพิ่มข้ึนเชน่กันแต่ในอัตราที่จ ากัด โดยการเพิ่มขึ้นเป็นผลหลักจากการปรับตัว
ขึ้นของต้นทุนของร้านอาหาร ไม่ว่าจะเปน็ต้นทุนวัตถุดบิอาหาร ต้นทุนแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโควิดที่ยังมี
ต่อเนื่อง ขณะที่ ความหลากหลายและจ านวนร้านอาหารสะสมที่เข้าร่วมในแพลตฟอร์มที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามการรุกขยายไป
ยังพื้นที่ใหม่ๆ ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ซึ่งแอปพลิเคชันช้อปปี้ ยังเปน็อีกหนึ่งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ที่สนใจในธุรกิจ 
Food delivery โดยเมื่อปี 2015 เป็นคร้ังแรกที่ Garena หนึ่งในบริษัทลูกของ SEA Group เข้าไปลงทนุใน Startup และ 
ในปี 2017 ที่ทาง SEA Group ตัดสินใจเข้าควบรวมกิจการกับทาง Foody ด้วยเงิน 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งก็ท าให้ Foody 
เองได้ขยายแพลตฟอร์มการช าระเงินผา่น Airpay อีกด้วย ซึ่ง Foody ได้ขยายกิจการเข้ามาในประเทศไทย โดยบริษทั ฟู้ดดี้ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด ด าเนินงานภายใต้บริษัท SEA Thailand Group ให้บริการเป็นสื่อออนไลนส์ าหรับแนะน า และรีวิวอาหาร
ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ จงึท าให้ในปี 2020 ที่ผ่านมา ทาง Shopee ได้รีแบรนด์ของ Foody เป็น ShopeeFoodyTH เพื่อจะ
รุกตลาดเดลิเวอรี่ของไทย  
 ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา เร่ือง การรับรู้และการใช้งานแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลนช์้อปปี้ (ช้อปปี้ฟูด้) ของ
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลน์ ซึ่งจะศึกษาเก่ียวกับปจัจัยต่าง ๆ  ที่ท าให้การรับรู้และการใช้งานแอปพลิเคชนัสั่ง
อาหารออนไลนช์้อปปี้ (ช้อปปี้ฟูด้) ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลน์ตา่งกัน โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ยงั
ใช้เป็นแนวทางส าหรับภาคธุรกิจ ได้น าผลการศึกษาวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้มีประสทิธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลน์ 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร ์
 Schiff man and Wisenblit (2015) อ้างถึงใน นภาวรรณ คณานุรักษ์ (2555) ได้กลา่วว่า การแบ่งส่วน

ตลาดประชากรท าได้ โดยการแบ่งกลุ่มของผู้บริโภคตามอายุ รายได้ เชื้อชาติ เพศ การประกอบอาชีพ สถานสมรส ประเภท
และขนาดของใช้ในครัวเรือน และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ตัวแปรเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เชิงประจักษ์และสามารถซักถามหรือสังเกต
ได้อย่างงา่ยดาย สิ่งเหล่านี้ชว่ยให้นักการตลาดได้จ าแนกผู้บริโภคแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไวไ้ด้อย่างชัดเจน เชน่ กลุ่มอายุ
หรือกลุ่มรายได้ เช่นเดียวกับระดับชนชัน้ทางสังคมที่จะถูกก าหนด โดยวัตถุประสงค์การค านวณดัชนีการชี้วัด 3 ตัวแปร คือ 
รายได้ (จ านวนเงินเดือน) ระดับการศึกษา (การศึกษาสงูสุด)และอาชีพ (ระดับต าแหน่งจะเก่ียวข้องกับการประกอบ 



อาชีพต่าง ๆ) และภายหลังในดา้นที่อยู่ของผู้บรโิภค รหัสไปรษณีย์ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน ท าให้ทราบถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ของผู้บริโภค การแบ่งกลุ่มประชากรเป็นวิธทีี่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการค้นหาและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง 

 วชิรวัชร งามละม่อม (2558) กล่าววา่ ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นความหลากหลายด้านภูมิหลัง
ของบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน เปน็ต้น โดยจะแสดงถึง
ความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน ในหน่วยงานหรือในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย พนักงานหรือบุคลากรใน
ระดับต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือ
ภูมิหลังของบุคคลนั่นเอง 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2558) อ้างอิงใน ศศิพร บุญชู (2560) กล่าวว่า เพศสามารถแบ่งแยกความ
ต้องการของผู้บริโภคได้โดยดูเพศของผู้บริโภคเป็นหลักในการตอบสนองความต้องการ ซึ่งเป็นตวัแปรในการแบ่งสว่นตลาดที่
ส าคัญ เพราะปัจจุบนันีต้ัวแปรดา้นเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศที่แตกต่างกันมักจะมทีัศนคติการรับรู้
และการตัดสนิใจในเร่ืองการซื้อสินค้าบริโภคต่างกนั 

 กอบกาญจน์ เหรียญทอง (2556) ได้ให้ความหมายเก่ียวกับทฤษฎีประชากรศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์วิชาที่
ศึกษาเก่ียวกับประชากร ค าว่า “Demo” หมายถึง “People” แปลว่า ประชาชนหรือประชากร “Graphy” หมายถึง 
“Writing Up” หรือ “Description” แปลว่าลักษณะ ดังนั้น Demography จะมีความหมายวา่วิชาที่เก่ียวข้องกับประชากร 
ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ เป็นต้น 

 สกุลกานต์ แก้วแสน (2555) กล่าวว่า พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนษุย์เกิดขึ้นตามแรงบังคบัจากภายนอกมา
กระตุ้น เป็นความเชื่อว่า มนษุยด์ าเนินชีวิตตามแบบฉบับที่สังคมวางไว้ ตัวอย่าง เชน่ พฤติกรรมของคนวัยเดียวกันก็จะเป็น
เช่นเดียวกัน หรือสังคมท าให้ลักษณะนสิัยและพฤติกรรมของผู้หญิงจะแตกต่างไปจากผูช้าย ทั้งนี้เนื่องมาจากว่า สงัคม
โดยทั่วไปก าหนดให้บุคคลที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีแบบแผนพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย ดังนัน้  
การสื่อสารซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของบุคคล ย่อมเปน็ไปตามหลักการดังกลา่วเชน่กัน กล่าวคือ บุคคลที่มีลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันย่อมมีพฤติกรรมการสื่อสารที่แตกต่างกันด้วย 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ 
 กันตพล บรรทัดทอง (2557) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการใช ้หมายถึง ลักษณะการใชบ้ริการเครือข่าย

สังคมออนไลน์ เช่น วัตถปุระสงค์ในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
สถานทีท่ี่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ความถี่ในการใช้บรกิารเครือข่ายสังคมออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน ์

 กิตติยา วงศ์นรเศรษฐ์ (2556) กล่าววา่ แอปพลิเคชนั (Application) จึงเป็นนวตักรรมที่มีประโยชน์ใน
ธุรกิจเพื่อเป็นช่องทางในการหารายได้ และใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ปัจจุบันมีการพฒันาแอปพลิเคชันอยา่งต่อเนื่อง
จึงท าให้แอปพลิเคชันมีอิทธพิลกับชีวิตคนในปัจจบุันมาก แนวโน้มการใช้งานแอปพลิเคชนัจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ธุรกิจในอนาคต
ก าลังเคลื่อนเข้าสูน่วัตกรรมบนอุปกรณ์ Smart Device อุปกรณ์โมบายจะมีอัตราถึง 1 ใน 4 จากช่องทางการเข้าถึงทั้งหมด 
และมีแนวโน้มวา่จะสงูขึ้น 
  จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) กล่าวว่า โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ประกอบด้วยค า 2 ค า 
คือ Mobile กับ Application ซึ่งค าว่า Mobile หมายถึง อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถพกพาได้และท างานคล้ายกับคอมพิวเตอร์ 



ที่ท าหน้าที่ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และค าว่า Application หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ออกแบบ เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ (User) โดยจะต้องมีส่วนที่สามารถติดต่อกับผู้ใช้ได้ (User Interface หรือ UI) 

 ลลิตา ณ หนองคาย (2560) ให้ความหมายของค าว่า โมบายแอปพลิเคชั่น (Mobile Application) คือ การ
ดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนัและตดิตั้งลงบนถือมือ ซึ่งผู้ใช้จะต้องเข้าไปยงัส่วนส าหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เชน่ Apple’s 
App Store หรือ Play Store เป็นตน้ ซึ่งสามารถค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตา่ง ๆ เพือ่ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ
ของโทรศัพท์มือถือได้ หลายแอปพลิเคชันมีการดึงข้อมูลต่าง ๆ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  Kardes, Cronley และ Cline (2011) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กิจกรรมของผู้บริโภคที่เก่ียวข้อง
กับการซื้อ การใช้บริการรวมถึงอารมณ์และการตอบสนองเชิงพฤติกรรมที่เกิดก่อนการซื้อ ขณะใช้สินค้าหรือบริการและ
ภายหลังการซื้อ ดังนัน้ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคสามารถแยกเป็นกิจกรรมย่อยของผู้บริโภคได้ เช่น การค้นหาข้อมูล  
การเปรียบเทียบสนิค้าในด้านตา่ง ๆ ความคุ้มคา่ ราคา และความพึงพอใจในสนิค้าและบริการ 
  Richard และ Chebet (2016) ได้อธิบายไว้วา่ ด้านความถี่ในการใช้งานของผู้บริโภค คือ พฤตกิรรมที่ 
เกิดการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้แอปพลิเคชัน่ในการสัง่อาหาร สั่งสินคา้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความคุน้เคยกับ
บริการนั้น ๆ 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้และการใช้งานแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ 
 สิงหะ ฉวีสุขและสุนนัทา วงศ์จตุรภัทร (2555) ได้กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีเป็นการอธิบายวิธีการและ

เหตุผลของแต่ละบุคคลในการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ เพื่อพยากรณ์พฤติกรรมบุคคลในการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศทีน่ าไปสู่การให้ค าอธิบายและสร้างความเข้าใจในอทิธิพลของปัจจัยที่ก่อให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยี 

 Shin & Kim, 2008 อ้างถึงใน ศศิวรา ศิริมงคลขจร (2557) กล่าววา่ การที่จะท าให้ผู้บริโภคนัน้เกิดทัศนคติ
ที่ดีต่อตัวสินคา้หรือการรับรู้ในด้านคุณภาพของสนิค้าและบริการนั้น ทางผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตต้องทราบและท าความเข้าใจ
ก่อนว่าคุณภาพของผู้บรโิภคในแต่ละกลุ่มการให้บริการนั้นเป็นอย่างไร หรือสามารถพูดในอีกทางนึกวา่ความสามารถใน 
การเข้าใจในตัวลูกค้าหรือผู้บริโภค (Understanding Customer) จึงจะน ามาซึ่งการสรา้งสนิคา้ที่มีคุณภาพและท าให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อผูบ้ริโภค จนสง่ผลต่อการเกิดการกลับมาซื้อซ้ าของผู้บริโภค 

 ณัฐรุจา พงศ์สุพฒัน์ (2561) กล่าวว่า ปัจจัยส าคัญทีผู่้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชนัสั่งอาหาร
ออนไลน์ คือ การรับรู้การใช้งานงานง่ายในประเดน็ความคล่องตัวในการใช้งาน ความสะดวกสบายรวดเร็ว ช่องทางการช าระ
เงินและภาพลักษณ์ รวมถึงพารท์เนอร์ของแอปพลิเคชันมีผลต่อการตัดสินใจ 
  Martin & Camarero, 2008 อ้างถึงใน จิรภา รุ่งเรืองศักดิ์ (2558) ได้อธิบายวา่การรับรู้ความเสี่ยงที่ใช้
ส าหรับการซื้อสินคา้หรือใช้บริการออนไลน์ของลูกค้านั้นขึน้อยู่กับการรักษาความปลอดภัยของระบบและมีการเก็บข้อมูล
ส่วนตัวของลูกค้าที่เหมาะสมหากมีการน าเสนอข้อมูลขององค์กรและได้มีการอธิบายข้อมูลสินคา้หรือบริการครบถ้วนจะท าให้
เกิดการรับรู้ความเสี่ยงในระดับที่ต่ า 
  ปิยภัสสร์ ดรจันแดง (2563) กล่าวว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ของแต่ละบุคคลไดช้ัดเจนยิ่งขึ้นและ
เพื่อให้สามารถอธิบายเหตุผลของบุคคลในการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อเป็นแบบแผนในการ
ตัดสินใจ เพื่อการพยากรณ์การยอมรับด้านเทคโนโลยี โดยชี้ให้เห็นถึงสาเหตุที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของแต่ละบุคคลในเร่ืองของประโยชน์และการใช้งานงา่ยของแต่ละบุคคลก่อให้เกิดพฤติกรรมที่สนใจในการใช้เทคโนโลยีหรือ
เจตจ านงการน าไปสู่การใช้งานจริงในที่สุด 



 Rogers (2003) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีเปน็การตัดสินใจที่จะน าเทคโนโลยนีั้นไปใช้อย่างเต็มที่ โดย
มีการยอมรับของบุคคลนั้น ๆ เร่ิมตั้งแต่บุคคลได้สัมผสัหรือรู้จักกับเทคโนโลยีและเกิดการชักจูงให้ยอมรับ เกิดการตัดสินใจ
ยอมรับหรือปฏิเสธ ปฏิบัติตามการตัดสินใจและยืนยนัการปฏบิัตินัน้ กระบวนการอาจจะใช้เวลาชา้หรือเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัย 
ตัวบุคคลและลักษณะของเทคโนโลยี 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
  ประชากรในการวิจัย คือ ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากร 
ที่แน่นอน วา่ผู้ใชง้านแอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์มีจ านวนเท่าไหร่ ในการค านวณหาขนาดกลุ่มประชากรตัวอย่างนัน้  
ผู้วิจัยจึงใช้วธิีการหาจ านวนกลุม่ประชากรตัวอย่าง โดยการเปดิตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอยา่งของ Taro Yamane (1973) 
เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เม่ือเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง แบบไมท่ราบจ านวนที่แนน่อน ที่ระดบั
ความเชื่อมั่น 95% และยอมให้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ท าให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน แต่ผู้วิจัยท าการ
แจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุดและการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศัยความนา่จะเป็น 
โดยใช้การสุ่มตัวอยา่งแบบสะดวก (Convenient Sampling) 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจะน าเอาข้อมูลที่ได้
หลังจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์เพื่อการตอบปัญหาการวิจยัหรือเรื่องที่ต้องการศึกษา โดยในส่วนของแบบสอบถาม
ประกอบด้วย แบบสอบถามปลายปิด ซึ่งผู้วิจัยจะมีตัวเลือกค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลอืกตอบ และในส่วน
แบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยจะก าหนดเฉพาะค าถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบ โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่น ดังนี ้
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนทั้งหมด 3 ข้อ ซึ่งเป็นค าถามลักษณะปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบ 
  ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ ได้แก่ ด้านช่วงเวลาในการใช้งาน ดา้นค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยแต่ละคร้ังในการใช้งาน และด้านความถี่ในการใช้งาน จ านวนทั้งหมด 3 ข้อ ซึ่งเป็นค าถามลักษณะปลายปิดแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบ 
  ส่วนที่ 3 การรับรู้และการใช้งานแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ช้อปปี้ (ช้อปปี้ฟู้ด) ของผู้ใช้งานแอป 
พลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย ด้านข่าวสารและการโฆษณา ดา้นโปรโมชั่น ดา้นการตัดสินใจใช้งานและ 
ด้านคุณสมบัติของแอปพลิเคชนั จ านวนทั้งหมด 13 ข้อ เป็นค าถามแบบประเมินค่าความส าคัญ  5 ระดับ (Rating Scale) 
  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ชอ้ปปี้ (ช้อปปี้ฟู้ด) เป็นค าถามทีต่้องการให้
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นว่าควรมีการปรับปรุงในด้านใดบา้ง จ านวน 1 ข้อ โดยเป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
 3.3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 



 ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน 400 คน  
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ โดยการสุ่มแบบสะดวก ซึ่งหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลครบ  
400 ชุด น าข้อมูลที่ไดไ้ปวิเคราะห์ค านวณผลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 3.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
   1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) กับตัวแปรที่มีระดบัการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อาชีพและรายได้ต่อเดือน ปัจจัยพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ ประกอบดว้ย ด้าน
ช่วงเวลาในการใช้งาน ดา้นคา่ใช้จ่ายเฉลี่ยแตล่ะคร้ังในการใชง้านและด้านความถี่ในการใชง้าน 
   2. ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดบั
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ การรับรู้และการใช้งานแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ช้อปปี้ (ช้อปปี้ฟู้ด) ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
สั่งอาหารออนไลน ์

 3.3.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
  1. เพือ่ศึกษาการรับรู้และการใชง้านแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลนช์้อปปี้ (ช้อปปี้ฟู้ด) ของ
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลน์ ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ   
t-test 
   2. เพื่อศึกษาการรับรู้และการใชง้านแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลนช์้อปปี้ (ช้อปปี้ฟู้ด) ของ
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลน์ ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตาม อาชพีและรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน  ปัจจัยพฤติกรรมการใช้
แอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน ์ประกอบด้วย ด้านชว่งเวลาในการใช้งาน ด้านค่าใช้จา่ยเฉลี่ยแต่ละคร้ังในการใช้งานและ 
ด้านความถี่ในการใช้งาน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่าง 
จะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วธิี LSD 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ผลการเปรียบเทียบการรับรูแ้ละการใช้งานแอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลนช์้อปปี้ (ช้อปปี้ฟูด้) ของผู้ใช้งานแอป
พลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี ้
  4.1.1 ผู้ใช้งานแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลนท์ี่มีเพศ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้การ
รับรู้และการใช้งานแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลนช์้อปปี้ (ช้อปปี้ฟู้ด) โดยภาพรวมไม่ตา่งกัน 
 4.2 ผลการเปรียบเทียบการรับรูแ้ละการใช้งานแอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลนช์้อปปี้ (ช้อปปี้ฟูด้) ของผู้ใช้งานแอป
พลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ จ าแนกตามปัจจัยพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ สามารถสรุปผลการวิจยั  
ได้ดังนี ้ 
  4.2.1 ผู้ใช้งานแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลนป์ระกอบด้วย ดา้นช่วงเวลาในการใชง้าน ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
แต่ละคร้ังในการใช้งาน และดา้นความถี่ในการใช้งานต่างกนั ท าให้การรับรู้และการใช้งานแอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ 
ช้อปปี้ (ช้อปปีฟู้้ด) โดยภาพรวมไม่ต่างกนั 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 



 5.1 ผลการศึกษาการรับรู้และการใช้งานแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลน์ออนไลนช์้อปปี้ (ช้อปปีฟู้้ด) ของผู้ใช้งาน

แอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน ์โดยภาพรวมสรปุผลได้ดังนี้   

  5.1.1 ผู้ใช้งานแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลน์มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้และการใช้งานแอป
พลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ช้อปปี้ (ช้อปปี้ฟู้ด) ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ ภาพรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 และค่า S.D. เท่ากับ 0.533 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านโปรโมชั่น  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 รองลงมาคือ ด้านการตัดสินใจใชง้าน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ด้านคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และด้านข่าวสารและการโฆษณา มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.09 ตามล าดบั ซึ่งผูว้จิัยมีความเห็นว่า เนื่องจาก
ผู้ใช้งานรับรู้ถึงความคุ้มคา่ เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพกับราคา ท าให้ผู้ใช้งานมีการตัดสนิใจซื้อสนิค้าเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถ
ลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ปิยภสัสร์ ดรจันแดง (2563) เร่ือง พฤติกรรมและปัจจัยที่สง่ผลต่อการ
ใช้นวัตกรรมแอปพลิเคชันแกร็บ (แกร็บฟู้ด) ในภาวะวิกฤตโควิด-19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีในการเลือกใช้แอป 
พลิเคชันแกร็บฟู้ด เพราะมโีปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษ มีทัศนคติเชิงบวกอยู่ในระดบัมากที่สดุ มีคะแนนเฉลี่ยสงูถึง 4.34 และ
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ กิตติศักดิ์ พรสิทธิศักดิ์ (2563) เร่ือง ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสนิใจสั่งอาหารผ่านผู้ให้บริการสง่
อาหารออนไลน์เดลิเวร่ี (Delivery) พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ที่ใช้บริการ ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านโปรโมชัน่ที่
หลากหลายของแต่ละแอปพลิเคชันมากทีสุ่ด  
 5.2 ผลการรับรู้และการใช้งานแอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ชอ้ปปี้ (ช้อปปี้ฟู้ด) ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสัง่อาหาร

ออนไลน์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สรุปผล ได้ดังนี ้   

  5.2.1 ผู้ใช้งานแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลนท์ี่มีเพศ ท าให้การรับรู้และการใช้งานแอปพลิเคชนัสั่งอาหาร

ออนไลนช์้อปปี้ (ช้อปปี้ฟู้ด) ดา้นข่าวสารและการโฆษณาแตกตา่งกัน ผู้วจิัยมีความเห็นวา่ จ านวนประชากรของเพศหญิงมี

มากกว่าเพศชาย และเพศหญิงจะชอบซื้อสนิค้าหรือการใช้บริการต่าง ๆ จงึมีการรับรู้ข่าวสารและการโฆษณาได้มากกว่า  

ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาผ่านแอปพลิเคชันหรือเป็นการแนะน าจากเพื่อนที่เคยใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจัย ของ  

ปิยภัสสร์ ดรจันแดง (2563) เร่ือง พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้นวัตกรรมแอปพลิเคชันแกร็บ (แกร็บฟู้ด) ในภาวะ

วิกฤตโควิด-19 พบว่า ลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกตา่งกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้

นวัตกรรมแอปพลิเคชันแกร็บ (แกร็บฟู้ด) ในภาวะวิกฤตโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัย  

ของ ชาริณี ลิ้มอิ่ม (2562) เร่ือง พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพและรายไดท้ี่ต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05     

  5.2.2 ผู้ใช้งานแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลนท์ี่มีอาชีพที่ต่างกัน ท าให้การรับรู้และการใชง้านแอปพลิเคชัน
สั่งอาหารออนไลน์ช้อปปี้ (ช้อปปี้ฟู้ด) โดยภาพรวมไม่แตกตา่งกนั ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ใน
ปัจจุบนั คนสว่นใหญ่ใช้งานแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์มากข้ึน ถึงแม้ว่าจะมีอาชีพที่ตา่งกนัแต่การรับรู้และการใชง้านแอป
พลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ไม่ตา่งกัน สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ปิยภัสสร์ ดรจนัแดง (2563) เร่ือง พฤติกรรมและปัจจัยที่
ส่งผลต่อการใชน้วัตกรรมแอปพลิเคชันแกร็บ (แกร็บฟู้ด) ในภาวะวิกฤตโควิด-19 พบว่า อายุและอาชีพที่แตกต่างกนั ไม่สง่ผล
ต่อการใช้นวัตกรรมแอปพลิเคชันแกร็บ (แกร็บฟู้ด) ในภาวะวิกฤตโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05  
แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์ (2560) เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ



ตัดสินใจใชบ้ริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ ผูบ้ริโภคที่มอีาชีพแตกต่างกนั เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อความคิด รูปแบบการด าเนินชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน   
  5.2.3 ผู้ใช้งานแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลนท์ี่มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนที่ต่างกัน ท าให้การรับรู้และการใช้
งานแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลนช์้อปปี้ (ช้อปปี้ฟู้ด) ดา้นขา่วสารและการโฆษณาแตกตา่งกัน ผู้วิจัยมีความเห็นวา่ เนื่องจาก
แอปพลิเคชันช้อปปี้ (ช้อปปีฟู้้ด) มีการโฆษณาทีน่้อยมาก โดยสว่นใหญ่จะโฆษณาผา่นแอปพลิเคชันช้อปปี้ ท าให้คนที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยอาจจะไมไ่ด้ใช้งานแอปพลิเคชนัช้อปปี้ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จา่ยทีไ่ม่จ าเปน็ สอดคล้องกับงานวจิัย  
ของ ณัฐกฤษ เชาว์ชาญกิจ (2564) เรื่อง การตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือนและลักษณะที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันมีการใชบ้ริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ที่แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลอ้งกับงานวจิัย ของ พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์ (2560) เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า รายได้ต่อเดือน เป็นปจัจัยที่สง่ผล
ต่อความคิด รูปแบบการด าเนนิชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน ผู้บริโภคทีม่ีรายได้แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การตัดสินใจใชบ้ริการที่แตกต่างกัน โดยผูบ้ริโภคที่มีรายได้ต่ ากว่า มีแนวโน้มการตัดสินใจใชบ้ริการต่ ากว่า เนื่องจากการใช้
บริการดังกล่าว มีอัตราคา่ใช้บรกิารแบ่งเป็น คา่บริการจัดสง่ คา่อาหาร ท าให้มีอัตราค่าบริการสูงกว่าการไปซื้อเอง  
 5.3 ผลการรับรู้และการใช้งานแอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ชอ้ปปี้ (ช้อปปี้ฟู้ด) ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสัง่อาหาร
ออนไลน์ จ าแนกตามปัจจัยพฤตกิรรมการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ สรปุผลได้ดังนี้ 
  5.3.1 ผู้ใช้งานแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลนท์ี่มีช่วงเวลาในการใช้งานทีต่่างกนั ท าให้การรับรูแ้ละการใช้
งานแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลนช์้อปปี้ (ช้อปปี้ฟู้ด) ดา้นขา่วสารและการโฆษณาด้านโปรโมชั่น ดา้นการตัดสินใจใชง้าน
และด้านคุณสมบัติของแอปพลิเคชันไม่แตกตา่งกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ช่วงเวลา 7.00 – 12.00 น. เป็นช่วงเวลาทีผู่้ใช้งาน 
แอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลนม์ากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ท าให้
เป็นช่วงที่มีการใช้งานมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ธญัลักษณ์ เพชรประดบัสุข (2563) ได้ศึกษาเก่ียวกับ  
เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สัง่อาหารในช่วงเวลา 11.00 – 13.00 น. คิดเป็นร้อยละ 37.00 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั 
ของ อิสราวลี เนียมศรี (2561) ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง การตัดสนิใจใช้บริการแอปพลิเคชัน LINE MAN ในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่นิยมใช้บริการในวันอาทิตย์ เวลา 12.01 – 14.00 น. มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการ
แอปพลิเคชัน LINE MAN ในกรุงเทพมหานครและพบว่า การสือ่สารทางการตลาดดจิิทัลและการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของ
แอปพลิเคชัน LINE MAN ในด้านการส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจทิัล การรับรู้ใช้งานงา่ย การรับรูป้ระโยชน์และการโฆษณาผา่น
สื่อดิจิทัล มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจใช้บริการแอปพลิเคชนั LINE MAN ในกรุงเทพมหานคร มนีัยส าคัญที่ระดับ 0.05     
  5.3.2 ผู้ใช้งานแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลนท์ี่มีค่าใช้จา่ยเฉลี่ยแต่ละคร้ังในการใช้งานที่ต่างกนั ท าให้การ
รับรู้และการใช้งานแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลนช์้อปปี้ (ช้อปปี้ฟู้ด) ด้านข่าวสารและการโฆษณาด้านโปรโมชัน่ ดา้นการ
ตัดสินใจใช้งานและดา้นคุณสมบัติของแอปพลิเคชันไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นวา่ ค่าใชจ้า่ยเฉลี่ยแต่ละคร้ังในการใช้งาน
อยู่ที่ช่วง 201 – 300 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.11 เพราะการสั่งอาหารออนไลน์มีการแจกส่วนลดเยอะกว่าการเดินทางไปซื้อ
ที่ร้านด้วยตนเอง แถมยังไม่ต้องไปต่อคิวซื้อหน้าร้านอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ปิยภสัสร์ ดรจันแดง (2563) ได้ศึกษา
เก่ียวกับเร่ือง พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้นวตักรรมแอปพลิเคชันแกร็บ (แกร็บฟู้ด) ในภาวะวิกฤตโควดิ-19 พบว่า 



กลุ่มตัวอย่างมีค่าใชจ้่ายในการสัง่อาหารออนไลนผ์่านแอปพลิเคชันแกร็บ (แกร็บฟู้ด) โดยเฉลี่ยแต่ละคร้ังอยู่ในช่วง 101 – 300 
บาท และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ วันเฉลิมและดวงกันยา (2561) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์  
ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีราคาเฉลี่ยของค่าอาหารที่สั่งซื้อต่อคร้ังอยู่ในช่วง 100 – 500 บาท   
  5.3.3 ผู้ใช้งานแอปพลิเคชนัสั่งอาหารออนไลนท์ี่มีความถี่ในการใช้งานที่ต่างกัน ท าให้การรับรู้และการใช้
งานแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลนช์้อปปี้ (ช้อปปี้ฟู้ด) ดา้นขา่วสารและการโฆษณาด้านโปรโมชั่น ดา้นการตัดสินใจใชง้าน
และด้านคุณสมบัติของแอปพลิเคชันไม่แตกตา่งกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ใน 1 สัปดาห์ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสัง่อาหารออนไลน์ 
จ านวน 3 ถึง 4 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐกฤษ เชาว์ชาญกิจ (2564) 
เร่ือง การตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการใชบ้ริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ 3 – 4 คร้ังต่อสัปดาห์ และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ  
ปิยภัสสร์ ดรจันแดง (2563) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัที่ส่งผลต่อการใชน้วัตกรรมแอปพลิเคชันแกร็บ  
(แกร็บฟู้ด) ในภาวะวิกฤตโควิด-19 พบว่า ใน 1 สปัดาห์กลุ่มตัวอย่างมีการใช้บริการแอปพลิเคชันแกร็บ (แกร็บฟู้ด) 2 – 3 คร้ัง
ต่อสัปดาห์ 
 
6. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 6.1 เนื่องจากผู้วิจัยศึกษา เร่ือง การรับรู้และการใช้งานแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ช้อปปี้ (ช้อปปี้ฟู้ด) เท่านัน้ 
ดังนั้น หากมผีู้ที่สนใจ อาจศึกษาเพิ่มเติมในส่วนอ่ืนของแอปพลเิคชันสั่งอาหารออนไลนช์้อปปี้ (ช้อปปี้ฟู้ด) ให้มากข้ึน เพื่อเป็น
ประโยชน์ส าหรับภาคธุรกิจน าไปพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใชง้านแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ 
 6.2 ควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ที่ส่งผลต่อการรับรู้และการใช้งานแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลนช์้อปปี้  
(ช้อปปี้ฟูด้) เช่น ด้านสถานที่ ดา้นร้านค้าผูป้ระกอบการ ดา้นแผนที่ตั้งรา้นคา้และที่อยู่ของผู้ใชง้าน เพื่อจะได้น ามาพฒันาและ
ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อยา่งเหมาะสม 
 6.3 ส าหรบัภาคธุรกิจ ในด้านโปรโมชัน่ ต้องมีการจัดโปรโมชัน่ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใชง้านและด้านคุณสมบัติ
ของแอปพลิเคชัน ควรปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันในลักษณะต่าง ๆ ให้มีความทันสมยั ใชง้านได้งา่ยและรองรับการใช้
งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการใชข้องผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์   
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