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--------------------------------บทคัดย่ อ

งานวิจยั ชิ้นนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิ ดรับการสื่ อสารการตลาดของแอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai)
ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้แอพพลิเคชัน่ วงใน และศึ กษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้
แอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai)
งานวิจัย ชิ้ น นี้ เป็ นงานวิจัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Reserch) เก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์
(Online questionnaire) กลุ่มตัวอย่างคื อ ผูใ้ ช้แอพพลิ เคชั่นวงใน (Wongnai) อายุ 20 ปี ขึ้ นไป จํานวน 200 คน และ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ค่าทางสถิติประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เพศหญิง อายุ 20-25 ปี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000 บาท นิยมดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
2) กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ปิ ดรั บ การสื่ อ สารการตลาดของบริ ษัท วงใน มี เ ดี ย จํา กัด ผ่ า นช่ อ งทาง
www.facebook.com/wongnai มากที่ สุ ด รองลงมาคื อช่ อ งทาง www.wongnai.com และไม่ เ คยเปิ ดรั บผ่า นช่ องทาง
www.twitter.com/wongnai มากที่สุด ในด้านการเปิ ดรับเนื้อหาข่าวสารหากพิจารณาตามเนื้อหาข่าวสารแต่ละประเภท
สามารถจําแนกได้ดงั นี้
ด้านเนื้ อหาข่าวสารประเภทร้านอาหาร พบว่า เปิ ดรับเนื้ อหาข่าวสารร้านอาหารใหม่ และน่าสนใจ
มากที่สุด
ด้านเนื้ อหาข่าวสารประเภทข่าวและบทความประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรั บเนื้ อหา
ข่าวสารประเภทข่าวสารอัพเดทโดยวงใน (Wongnai) มากที่สุด
ด้านเนื้ อหาข่าวสารประเภทประเภทผูส้ นับสนุน (Sponsorship) กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับเนื้ อหาข่าวสาร
ร้านอาหารที่สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิ ชย์มากที่สุด
ด้านเนื้อหาข่าวสารประเภทการส่งเสริ มการขาย กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับเนื้ อหาข่าวสารส่ วนลดเดลิเวอรี่
(Delivery) มากที่สุด
ด้านเนื้อหาข่าวสารประเภทกิจกรรมการตลาด กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับเนื้อหาข่าวสาร Quiz เล่นเกม, ทาย
คําถามมากที่สุด
3) ด้านพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้งานแอพพลิเคชัน่ วงใน
(Wongnai) มาเป็ นระยะเวลา 2-3 ปี โดยใช้สมาร์ทโฟน (SmartPhone) เป็ นอุปกรณ์ในการใช้ เมื่อคิดเป็ นชัว่ โมงเฉลี่ยที่
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ใช้ต่อวันพบว่า ใช้งานแอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) น้อยกว่า 30 นาทีต่อวัน ใช้งานในช่วงเวลา 12.00 - 17.59 น. และ
จะนึ ก ถึ ง แอพพลิ เ คชั่น วงใน (Wongnai) ในสถานการณ์ ที่ ต ้อ งการหาร้ า นอาหารใหม่ ๆ ในด้า นคุ ณ สมบัติ ข อง
แอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้งานด้านการค้นหาร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ วงใน
(Wongnai) และการเลื อ กดู ร้า นอาหารโดยผูใ้ ช้งานจริ งมากที่ สุ ด และไม่ เ คยใช้ง านด้า นการเลื อกดู ร้า นอาหารที่
สนับสนุนโดย JOHNNIE WALKER มากที่สุด ในด้านความพึงพอใจ พบว่า มีความพึงพอใจเกี่ยวกับแอพพลิเคชัน่ วง
ใน (Wongnai) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี ความพึงพอใจด้านมี ประโยชน์ในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
ร้านอาหาร มาเป็ นอันดับหนึ่ง
คําสําคัญ: การเปิ ดรับ, พฤติกรรมการใช้, แอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai)

ABSTRACT

This research aimed at two objectives. First, to study the marketing exposure of Wongnai application and
second, to study the consumer behavior on using Wongnai application.
This research is quantitative research. Data were collected by using an online questionnaire. Sampling group
consisted of 200 users of Wongnai application (Over 20 years old) and analyzed data by using statistical data
including frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The results of this research were as follows:
1) Most of the samples were female between 20-25 years old with bachelor degree who works as a private
company employee with average monthly income of 20,001-25,000 Baht. They prefer to download social networking
applications.
2) Most of the samples were exposed to marketing communications of Wongnai Media Co., Ltd. through
Facebook (www.facebook.com/wongnai) followed by the website (www.wongnai.com) while they never exposed to
Twitter (www.twitter.com/wongnai).In terms of exposure on the content and information based on each category, it
can be classified as follows;
In terms of the content and information about the restaurant category found that most of the samples
exposed were about new and interesting restaurant.
In terms of the content and information about news and information categories found that most of
the sample exposed were about updated news by Wongnai application.
In terms of the content and information about the sponsorship category found that most of the
samples exposed were about the restaurants that are supported by Siam Commercial Bank.
In terms of the content and information about promotion categories found that most of the sample
were about delivery and discounts.
In terms of the content and information about marketing activity categories found that most of the
sample exposed were about quiz and game.
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3. Consumer behavior in using Wongnai application, most of the samples have used Wongnai application
for 2-3 years via smartphone. When calculated the average daily hours that the samples have used to run Wongnai
applications found that they have used less than 30 minutes per day at 12:00 PM - 5:59 PM and they will think of
this application in the situation where looking for new restaurants. In terms of the properties of Wongnai application
found that most of the samples had behavior in the search for the restaurant through Wongnai application and chose
to view of the restaurant by real users and most of the samples never used Wongnai application to view the restaurant
that are supported by JOHNNIE WALKER. In terms of satisfaction, overall satisfaction with Wongnai applications
was at a high level of the samples was satisfied that Wongnai application is useful to make the decision to choose the
restaurant service. It is the number one.
Keywords: Exposure, Behavior on using, Wongnai Application
1. บทนํา

ในยุคปั จจุบนั คนไทยมีวิถีชีวิตที่เร่ งรี บ ผูค้ นนิ ยมย้ายที่ พกั อาศัยไปใกล้สถานที่ ทาํ งาน หรื อแหล่งใจกลาง
เมืองมากขึ้น ที่พกั อาศัยไม่มีความสะดวกสบายต่อการปรุ งอาหารรับประทานเอง การรับประทานอาหารนอกบ้านจึง
เป็ นทางออกสําหรับคนไทยที่อาศัยอยูใ่ นเมือง ด้วยร้านอาหารที่มีจาํ นวนมากเป็ นทางเลือกหลากหลายให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ก่อให้เกิดพฤติกรรม การแนะนําอาหารขึ้นในช่องทางออนไลน์ ทําให้คนไทยนิยมค้นหาร้านอาหารที่คนแนะนําต่อ ๆ
กันจากช่องทางออนไลน์มากขึ้นเพราะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการที่ร้านอาหารมาเป็ นผูแ้ นะนําเอง ดังนั้นร้านอาหาร
ก็ตอ้ งหาช่องทางที่จะทําให้เป็ นที่รู้จกั มีชื่อเสี ยงในช่องทางออนไลน์ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีมากขึ้นเช่นกัน
ประเทศไทยมีผใู ้ ช้งานสมาร์ทโฟน 47 ล้านคน (wearesocial.com, 2559) สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรื อ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กล่าวว่า คนไทยใช้
อินเทอร์ เน็ตไปกับการเล่น Social Network 96.1% เป็ นอันดับหนึ่ ง รองลงมา คือ Youtube 88.1% และลําดับสาม คือ
การค้นหาข้อมูล 79.7% และเมื่อแบ่งตามความถี่ในการใช้งาน อันดับแรกที่ ใช้งานบ่อยที่ สุด คือ Facebook 84.2%
LINE 82.0% Instagram 42.4% และTwitter 36.4% ตามลําดับ ช่วงเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือช่วงเวลา 16.00 –
20.00 น. 52.0 % รองลงมาคือ 12.01 – 16.00 น. 44.5 % และน้อยที่ สุดคือ 00.01 – 04.00 น. 5.8% โดยใช้สมาร์ ท
โฟนมากที่ สุ ด 85.5% รองลงมาคื อ คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล 62.0% คอมพิ ว เตอร์ พ กพา 48.7% และแท็ บ เล็ ต
คอมพิวเตอร์ 30.0% ตามลําดับ (brandinside, 2559) จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา การใช้งานโทรศัพท์มือถือและการใช้
งานอินเทอร์ เน็ตที่มากขึ้น ส่ งผลให้ตลาดแอพพลิเคชัน่ บนมือถือของประเทศไทยเติบโตขึ้นเป็ นอันดับที่ 20 ของโลก
การแข่งขันในตลาดแอพพลิเคชัน่ มุ่งเน้นการตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันของผูใ้ ช้งาน โดยการใช้งานของ
คนไทยดังที่กล่าวในข้างต้นนั้น คนไทยมักใช้ในเรื่ องของการติดต่อสื่ อสาร ความบันเทิงและการหาข้อมูลเป็ นส่ วน
ใหญ่ ในด้านการหาข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กบั ข้อมูลที่ตอ้ งการว่าผูใ้ ช้งานแต่ละบุคคลที่ ความต้องการค้นหาข้อมูลในด้าน
อะไรตามความสนใจของผูใ้ ช้น้ นั ๆ อีกทั้งพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มักหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเป็ นประจํา
ก่อนที่จะไปซื้อหรื อใช้บริ การ ณ สถานที่จริ ง จากข้อมูลของบริ ษทั ไพรซ์ซ่า จํากัด พบว่า กลุ่มสิ นค้าที่มียอดการค้นหา
สู งสุ ดสามอันดับได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว 45.9% อาหาร 25.7% และเครื่ องดื่ มที่ ไม่มีแอลกอฮอล์ 12.4%
(techsauce.co, 2559) ในด้า นของแอพพลิ เ คชั่น ที่ ค ้น หาเกี่ ย วกับ อาหารนั้น จากข้อ มู ล ของ App Store ของบริ ษทั
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แอปเปิ ล ณ วัน ที่ 5 กุม ภาพัน ธ์ 2560 แอพพลิ เ คชั่นในหมวดหมู่อ าหารและเครื่ องดื่ ม พบว่า แอพพลิ เคชั่นวงใน
(Wongnai) มียอดการดาวน์โหลดสู งสุ ดเป็ นอันดับหนึ่ งที่มีผใู ้ ช้งานมากกว่า 2 ล้าน 5 แสนคน สอดคล้องกับเว็บไซต์
ของวงใน (Wongnai) ที่ ไ ด้รั บ การจัดอันดับ เว็บไซต์จาก Truehits ณ วัน ที่ 5 กุม ภาพัน ธ์ 2560 มี จ ํา นวนผูเ้ ยี่ยมชม
เว็บไซต์ (UIP) ของ www.wongnai.com และผูต้ ิดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวงใน (Wongnai) มีจาํ นวนสู งสุ ดเป็ น
อันดับหนึ่งจากหมวด ชอปปิ้ ง สอดคล้องกับแอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) ที่มียอดการดาวน์โหลดสู งสุดเป็ นอันดับ
หนึ่ งจากข้อมูลที่กล่าวไว้ขา้ งต้น แอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) ผลิตโดย บริ ษทั วงใน มีเดีย จํากัด ซึ่ งเกิดขึ้นจากคุณ
ยอด ชิ นสุ ภคั กุล CEO ของ บริ ษทั วงใน มีเดี ย จํากัด กับกลุ่มเพื่อนอีกสามท่าน เริ่ มต้นทําเว็บไซต์วงใน (Wongnai)
ขึ้นมาแรกในปี พ.ศ.2553 Wongnai เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับร้านอาหาร มุ่งเน้นกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นกลุ่มทํางาน
และวัยรุ่ น (blognone.com, 2556) คุณยอด ชินสุ ภคั กุล ได้กล่าวถึงฟังก์ชน่ั ในการใช้งานหลักๆ ของวงใน (Wongnai)
ดังนี้ 1) ส่ วนข้อมูลการรี วิวและแสดงความคิดเห็ นต่อร้านอาหารจากผูใ้ ช้งานจริ งและจากทีมงานวงใน (Wongnai)
2) การค้นหาบริ การที่ตอ้ งการ เช่น ร้านอาหารที่อยูใ่ กล้ตวั 3) เครื อข่ายสังคม (Social Network) สามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวของเพื่อน และอัพเดทความเคลื่อนไหวของตนเอง และ 4) พาณิ ชย์ (Commerce) ได้แก่การขายคอร์ สอา
หารและคู ปองส่ วนลดร้ านอาหารหรื อสปา (positioningmag.com, 2559) จากการดําเนิ นงานของวงใน (Wongnai)
จนถึงปี พ.ศ.2555 เป็ นต้นมา มีผใู ้ ช้งานทั้งจากเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ ประมาณ 5.5 ล้านคนต่อเดือน มีฐานข้อมูล
ร้ านอาหารมากกว่า 200,000 ร้ านทั่วกรุ งเทพมหานคร และอี กหลาย ๆ จังหวัดทั่วประเทศ และยังได้ร่วมมื อ กับ
แอพพลิ เ คชั่น LINE สํา หรั บ สั่ง อาหารผ่า นแอพพลิ เ คชั่น วงใน (Wongnai) จะได้รั บ การบริ ก ารจาก LINEMAN
Delivery ไปส่ งอาหารให้อีกด้วย นอกจากนี้ วงใน (Wognani) ได้เปิ ดตัววงในบิวตี้ (Wongnai beauty) โดยมีรูปแบบ
คล้ายวงใน(Wongnai) แต่เป็ นการแนะนําเรื่ องความสวยความงาม ร้ านทําผม ร้ านสปาต่าง ๆ (komchadluek.com,
2559) ในส่ วนของการสื่ อสารการตลาดของวงใน (Wongnai) มี การใช้ช่องทางในการสื่ อ สาร 5 ช่ องทางด้วยกัน
(wongnai.com, 2560) ได้แก่ 1) ช่องทาง www.wongnai.com 2) ช่องทาง www.facebook.com/wongnai 3) ช่องทาง
www.twitter.com/wongnai 4) ช่องทาง Instagram : Wongnai 5) ช่องทาง Line Official Account : Wongnai นอกจากนี้
เนื้อหาที่ปรากฏในแต่ละช่องทางมีเนื้ อหาหลักๆ 5 ประเภท ดังนี้ 1) เนื้อหาเกี่ยวกับร้านอาหาร 2) เนื้อหาเกี่ยวกับข่าว
และบทความประชาสัมพันธ์ 3) เนื้ อหาเกี่ ยวกับโฆษณา 4) เนื้ อหาเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการขาย 5) เนื้ อหาเกี่ ยวกับ
กิ จกรรมการตลาด จากข้อมูลที่ กล่าวมาในข้างต้นนั้น แอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) เป็ นแอพพลิเคชัน่ อันดับหนึ่ ง
สําหรับค้นหาร้านอาหาร รวมถึงบริ การส่ งอาหารถึงที่เข้าไปในแอพพลิเคชัน่ ที่เป็ นการร่ วมมือกับ LINE และการใช้
สื่ อสังคมออนไลน์หลากหลายช่องทาง ที่เป็ นจุดต่างจากคู่แข่งจนได้เป็ นแอพพลิเคชัน่ อันดับหนึ่งในหมวดหมู่อาหาร
และเครื่ องดื่ ม ตามที่ ก ล่ า วไว้ขา้ งต้น ผูว้ ิจัย จึ งสนใจที่ จะศึ ก ษาในเรื่ อ งของการเปิ ดรั บการสื่ อสารการตลาด และ
พฤติกรรมการใช้งานของผูท้ ี่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai)
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการเปิ ดรั บ การสื่ อ สารการตลาดของแอพพลิ เ คชั่น วงใน (Wongnai) ของผู ้บ ริ โ ภคที่ ใ ช้
แอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai)
2. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้แ อพพลิ เ คชั่น วงใน (Wongnai) ของผู ้บ ริ โ ภคที่ ใ ช้แ อพพลิ เ คชั่น วงใน
(Wongnai)
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3. การดําเนินการวิจยั
ประชากรทีศ่ ึกษา
ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai)
กลุ่มตัวอย่ าง
งานวิจยั นี้ได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างเป็ นจํานวน 200 คน
วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
ใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) คื อ การกระจายแบบสอบถามไปยัง สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ต่างๆ คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) และตามเว็บบอร์ดพันทิป (Pantip)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อในการวิจัยคื อ ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ซึ่ งมี คาํ ถามทั้งปลายปิ ดและ
ปลายเปิ ด จํานวน 72 ข้อ ใช้เวลาเก็บข้อมูล 15 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 6 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 21 เมษายน 2560 เป็ นช่วงเวลา
เทศกาลที่มีผรู ้ ับสารมีพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน่
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั
งานวิจยั ชิ้นนี้ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) โดยระบุค่าของข้อมูลเป็ นจํานวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบเครื่ องทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณา
เนื้ อหาแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่ จะทําการเก็บข้อมูลจริ ง จํานวน
30 ชุด จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน
การทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) หลังจากทดสอบแบบสอบถาม (Pretest) นํามาทดสอบหาค่าความ
เชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ของความเชื่อมัน่ Cronbach's Alpha โดยได้ค่าระดับความเชื่ อมัน่
ดังนี้ 1) คําถามเกี่ ยวกับการเปิ ดรับการสื่ อสารการตลาดของแอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) จากบริ ษทั วงใน มีเดี ย
จํา กัด ได้ค่ า ระดับ ความเชื่ อ มั่น ที่ ร ะดับ 0.918 2) คํา ถามเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการใช้ง าน และความพึ ง พอใจต่ อ
แอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) ได้ค่าระดับความเชื่อมัน่ ที่ระดับ 0.925
4. ผลการวิจยั
1. ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งมากที่ สุด อายุ 20-25 ปี มี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000 บาท นิยมดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์มากที่สุด
2. ในด้ า นการเปิ ดรั บ การสื่ อ สารการตลาดของแอพพลิ เ คชั่ น วงใน (Wongnai) ของผู ้บ ริ โภคที่ ใ ช้
แอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับการสื่ อสารการตลาดของแอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai)
ผ่าน
ช่องทาง www.facebook.com/wongnai มากที่สุด รองลงมาคือ ช่องทาง www.wongnai.com และเปิ ดรับ
น้อย
ที่ สุ ด คื อ ช่ อ งทาง www.twitter.com/wongnai ช่ อ งทางที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งไม่ เ คยเปิ ดรั บ มากที่ สุ ด คื อ ช่ อ งทาง
www.twitter.com/wongnai
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ดังนี้

3. ในด้านการเปิ ดรับเนื้ อหาข่าวสารจาก www.wongnai.com และ www.facebook.com/wongnai จําแนกได้

3.1 เนื้ อหาข่าวสารประเภทร้านอาหารที่กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับมากที่สุด คือ เนื้ อหาข่าวสารประเภท
ร้านอาหารใหม่ และน่ าสนใจ น้อยที่ สุดคือ เนื้ อหาข่าวสารประเภทร้านอาหารโดยเลือกตามเมนู และไม่เคยเปิ ดรับ
เนื้อหาข่าวสารประเภทร้านอาหารโดยเลือกตามสถานี MRT มากที่สุด
3.2 เนื้ อหาข่าวสารประเภทข่าวและบทความประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรั บมากที่ สุด คือ
เนื้ อหาข่าวสารประเภทข่าวสารอัพเดทโดยวงใน (Wongnai) และไม่เคยเปิ ดรั บเนื้ อหาข่าวสารประเภทบทความ
เกี่ยวกับอาหารโดยวงใน (Wongnai) มากที่สุด
3.3 เนื้ อหาข่าวสารประเภทประเภทผูส้ นับสนุ น (Sponsorship) ที่ กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับมากที่สุด คือ
เนื้ อหาข่าวสารร้านอาหารที่สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิ ชย์ รองลงมาคือ เนื้ อหาข่าวสารร้านอาหารที่ สนับสนุ น
โดยเป๊ ปซี่ และไม่เคยเปิ ดรับเนื้อหาข่าวสารร้านอาหารที่สนับสนุนโดย JOHNNIE WALKER มากที่สุด
3.4 เนื้ อหาข่าวสารประเภทการส่ งเสริ มการขาย ที่กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับมากที่สุด คือ เนื้ อหาข่าวสาร
ส่วนลดเดลิเวอรี่ (Delivery) และไม่เคยใช้งานเนื้อหาข่าวสารส่วนลดเดลิเวอรี่ (Delivery) มากที่สุด
3.5 เนื้ อหาข่าวสารประเภทกิ จกรรมการตลาด ที่ กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับมากที่ สุด คือ เนื้ อหาข่าวสาร
Quiz เล่นเกม, ทายคําถาม และไม่เคยใช้งานเนื้อหาข่าวสารการจัดสัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ มากที่สุด
4. ในด้านพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) ของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้งาน
แอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) มาเป็ นระยะเวลา 2-3 ปี โดยใช้สมาร์ ทโฟน (SmartPhone) เป็ นอุปกรณ์ในการใช้ เมื่อ
คิดเป็ นชัว่ โมงเฉลี่ยที่ใช้ต่อวันพบว่า ใช้งานแอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) น้อยกว่า 30 นาทีต่อวัน ใช้งานในช่วงเวลา
12.00 – 17.59 น. และจะนึ กถึ งแอพพลิ เคชั่นวงใน (Wongnai) ในสถานการณ์ ที่ตอ้ งการหาร้ านอาหารใหม่ๆ เมื่ อ
จําแนกตามคุณสมบัติแอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) กลุ่มตัวอย่างใช้งานด้านการค้นหาร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
วงใน (Wongnai) และการเลือกดูร้านอาหารโดยผูใ้ ช้งานจริ งมากที่สุด มีพฤติกรรมการใช้งานด้านการเขียนแนะนํา
ร้านอาหารน้อยที่สุด และไม่เคยใช้งานด้านการเลือกดูร้านอาหารที่สนับสนุนโดย JOHNNIE WALKER มากที่สุด
5. ในด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับแอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) ของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
ความพึงพอใจเกี่ยวกับแอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มี
ความพึงพอใจทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยมีความพึงพอใจด้านมีประโยชน์ในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
มาเป็ นอันดับหนึ่ง
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการสรุ ปผลการศึกษา สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษา ได้ดงั นี้
ผูท้ ี่ เปิ ดรับการสื่ อสารการตลาดของแอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) เป็ นเพศหญิงที่มีอายุ 20-25 ปี มากที่สุด
รองลงมาคือ มีอายุ 26-30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,00125,000 บาท โดยคนกลุ่มนี้ จะเป็ นกลุ่มคนเมือง และนิ ยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากกว่าทําอาหารเอง เป็ นไป
ตามที่คุณยอด ชินสุภคั กุลได้กาํ หนดกลุ่มเป้ าหมายของ บริ ษทั วงใน มีเดีย จํากัด เป็ นกลุ่มคนทํางาน และวัยรุ่ น รวมถึง
ต้องการสร้างความสะดวกสบายให้กบั คนเมืองในด้านร้านอาหาร (blognone.com, 2556 และ positioningmag.com,
2560)
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ด้านการเปิ ดรับการสื่ อสารการตลาดของแอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานแอพพลิเคชัน่
วงใน (Wongnai) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เปิ ดรับการสื่ อสารการตลาดของแอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) ผ่านช่องทาง
www.facebook.com มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ www.wongnai.com, Line Official Account : Wongnai, Instagram :
Wongnai และ www.twitter.com/wongnai ตามลํา ดับ และไม่ เ คยเปิ ดรั บ มากที่ สุ ด คื อ www.twitter.com ตรงกับ ที่
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรื อ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (brandinside, 2559) ระบุไว้วา่ คนไทยมีการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) มากที่สุด รองลงมา
คือ ไลน์ (LINE), อินสตาแกรม (Instagram) และทวิตเตอร์ (Twitter) ตามลําดับ
เนื้ อ หาข่ า วสารทั้ง หมดที่ บริ ษ ัท วงใน มี เ ดี ย จํา กัด ได้สื่อ สารผ่า นช่ อ งทางการสื่ อ สารทั้ง 5 ช่ อ งทาง
สอดคล้องกับที่ ชื่ นจิ ตต์ แจ้งเจนกิ จ (2546) กล่าวว่า การสื่ อสารการตลาด คื อ การที่ บริ ษทั ส่ งข่าวสารออกไปใน
รู ปแบบต่างๆ เช่น ภาพ เสี ยง แสง ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื่ อสารต่างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ผบู ้ ริ โภคตอบสนองไปใน
ทิศทางที่บริ ษทั ต้องการ และเป็ นไปตามที่ ณัฐา ฉางชูโต (2553) ได้กล่าวถึงแนวทางการสื่ อสารการตลาดผ่านช่องทาง
ออนไลน์วา่ ควรมีเนื้อหาด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริ มการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการ
ขาย การจัดกิจกรรมพิเศษ รวมถึงการสื่ อสารด้วยวิธีใหม่ๆ การเล่นเกมกับผูบ้ ริ โภค ซึ่ งบริ ษทั วงใน มีเดีย จํากัด ได้มี
การประยุกต์เนื้อหาต่างๆ เหล่านี้และสื่ อสารออกไปสู่ผบู ้ ริ โภค
การเปิ ดรับเนื้ อหาข่าวสารของกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับ Klapper (1960) ที่ระบุกระบวนการรับข่าวสารไว้
ว่า กลุ่มตัวอย่างจะเลือกเปิ ดรับข่าวสารจากแหล่งข้อมูลหรื อสื่ อที่ตนเองใช้อยูเ่ ป็ นประจํา โดยแต่ละคนจะเปิ ดรับใน
ช่องทางที่แตกต่างกันไป โดยสื่ อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างใช้เป็ นประจํา คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) จึงเกิดการเปิ ดรับ
ผ่านช่องทางนี้มากที่สุด รวมถึงเลือกให้ความสนใจกับข่าวสารในด้านที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด โดย
เปิ ดรับเนื้อหาร้านอาหารใหม่ และน่าสนใจ ที่สนับสนุนความต้องการของตนเอง
นอกจากนี้ การเปิ ดรั บเนื้ อหาข่ า วสารของกลุ่ มตัวอย่า ง ยังสอดคล้องกับ Todd Hunt and Brent d. Ruben
(1993) ที่ได้ระบุถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารอีกด้วย กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกเปิ ดรับสารที่ตรง
กับความต้องการ เป้ าหมายที่ จะตอบสนองความต้องการ การนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆจากเนื้ อหาข่าวสารที่ ตนเอง
ได้รับจากบริ ษทั วงใน มีเดีย จํากัด
ด้า นพฤติ ก รรมการใช้ง านแอพพลิ เ คชั่น วงใน (Wongnai) ของผู ้บ ริ โ ภคที่ ใ ช้ง านแอพพลิ เ คชั่น วงใน
(Wongnai) กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้งานด้านการค้นหาร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) และการ
เลื อกดู ร้ านอาหารโดยผู ้ ใ ช้ ง านจริ งมากที่ สุ ดโดยเป็ นฟั งก์ ช่ั น การใช้ ง านหลั ก ของวงใน(Wongnai)
(positioningmag.com, 2559) สอดคล้องกับที่ สโรจ เลาหศิริ (2559) ได้กล่าวถึงการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์เพื่อตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคที่ ตอ้ งมี การสร้ างการรั บรู ้ ให้กับผูบ้ ริ โภค เพื่อสร้ างการมี ส่วนร่ วมกับผูบ้ ริ โภค
จากนั้น ผูบ้ ริ โ ภคจึ ง เกิ ด การพิ จ ารณาสิ น ค้า และบริ ก ารก่ อ นที่ จ ะตัด สิ น ใจไปใช้บ ริ ก ารจริ ง และตรงกับ แนวคิ ด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552) ได้อธิ บายพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในส่ วนของกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้อว่า ต้องเกิดการรับรู ้ปัญหา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเกิดปั ญหาที่วา่ ต้องการค้นหาร้านอาหารใหม่ๆ ต่อมาจึงเกิดการ
ค้นหาข้อมูล ที่ เข้ามาค้นหาข้อมูลร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) เมื่อได้คน้ หาข้อมูลแล้วจะเกิ ดการ
ประเมินผลทางเลือก ในกรณี น้ ี กลุ่มตัวอย่างอาจเปรี ยบเทียบร้านอาหารที่คน้ หาจากแอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai)
โดยเปรี ยบเทียบจากการเลือกดูร้านอาหารที่มีผใู ้ ช้งานจริ งท่านอื่นๆ ได้เขียนถึงร้านอาหารนั้นๆ หลังจากนั้นจึงเกิดการ
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ตัดสิ นใจซื้ อ เมื่อได้ตดั สิ นใจไปใช้บริ การร้านอาหาร จะเกิดขั้นตอนสุ ดท้ายคือ พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ ซึ่ งในส่ วน
แอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) คือ การใช้งานด้านเขียนแนะนําร้านอาหาร ซึ่ งเป็ นส่วนที่มีพฤติกรรมการใช้นอ้ ยที่สุด
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะกลุ่มอย่างเลือกที่จะค้นหาอาหารมากกว่า ไม่ได้มีความสนใจเข้ามาเขียนแนะนําร้านอาหารหลังจาก
ใช้บริ การไปแล้ว เนื่องจากไปสิ่ งที่ตอบสนองความต้องการของตนเองแล้ว คือ ต้องการหาร้านอาหารใหม่ๆ
ด้านความพึงพอใจที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อแอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก
หากแบ่งตามรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจด้านมีประโยชน์ในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารมากที่สุด เป็ นไป
ตาม ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2534) และ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) ที่กล่าวถึงความพึงพอใจว่า การเปิ ดรับข่าวสารของ
ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะเป็ นผูก้ าํ หนดการเลือกเปิ ดรับข่าวสารที่ตอ้ งตอบความต้องการ ความพึงพอใจ และมีประโยชน์
ของตนเองได้เท่านั้น
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
โดยสรุ ปแล้ว กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับผ่านช่องทาง www.facebook.com.com/wongnai มากที่สุด สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทย และมีพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) ในด้านการ
ค้นหาร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ วงใน (Wongnai) และการเลือกดูร้านอาหารโดยผูใ้ ช้งานจริ งมากที่สุด เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ บริ ษทั วงใน มีเดีย จํากัด ที่ตอ้ งการตอบสนองการใช้งานในด้านการค้นหาร้านอาหารของผูบ้ ริ โภค
สําหรับการนําผลวิจยั ไปประยุกต์ ใช้
1. ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facbook) สามารถเพิ่มเนื้ อหาข่าวสารไปยังผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้นกว่าเดิม หรื อมีการทํา
กิจกรรมคําถามสั้นๆ ขึ้นมาเพื่อทราบถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับว่า หลังจากเปิ ดรับเนื้อหาข่าวสารแล้วมีการไปใช้บริ การ
จริ งในช่วงเวลาใด ไปกับใคร และแจกรางวัลเพื่อเป็ นการตอบแทนในการร่ วมตอบคําถาม
2. สําหรับทวิตเตอร์ (Twitter) ควรมีการปรับปรุ งเนื้ อหาให้เหมาะสมกับช่องทางทวิตเตอร์ (Twitter) หรื อ
การจัดกิจกรรมพิเศษ การแจกรหัสการส่งเสริ มการขายสําหรับสําหรับผูใ้ ช้งานทวิตเตอร์ (Twitter) โดยเฉพาะ
3. ในด้านเนื้อหาข่าวสารต่างๆ ทั้งในด้านร้านอาหารใหม่ๆ การเปิ ดให้ผใู ้ ช้บริ การจริ งได้แสดงความคิดเห็น
ได้ รวมถึงกิจกรรมเล่นเกม Quiz ต่างๆ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั สามารถใช้งานได้ต่อไป ทั้งนี้ อาจทําให้เกมมีความสนุกมาก
ยิง่ ขึ้น เนื่องจากจะช่วยสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคได้ในระยะยาว
4. ในด้านพฤติ กรรมการใช้งาน กลุ่มตัวอย่างไม่เคยใช้งานการเขี ยนแนะนําร้ านอาหารมากที่ สุด อาจมี
กิ จกรรมที่ ให้รางวัล หรื อมีสิ่งตอบแทนหากเขียนแนะนําร้านอาหารเพื่อดึ งดูดให้ผูบ้ ริ โภคมาใช้งานในส่ วนนี้ มาก
ยิง่ ขึ้น
สําหรับการศึกษาในอนาคต
1. ในงานวิจยั ครั้งต่อไป อาจศึกษาภาพรวมแอพพลิเคชัน่ ที่เกี่ยวกับร้านอาหาร หรื อศึกษาแอพพลิเคชัน่ อื่นๆ
อย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อศึกษาการเปิ ดรับ และพฤติกรรมการใช้ที่อาจจะแตกต่างกันออกไป
2. การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูล และมีคาํ ถามในส่ วนของไม่เคยใช้งาน ดังนั้น
ในงานวิจยั ครั้ งต่อไป ควรถามถึ งเหตุผลที่ ไม่เคยใช้งาน เพื่อนําไปพัฒนาและปรั บปรุ งการสื่ อสารการตลาด และ
แอพพลิเคชัน่ ให้ดีมากยิง่ ขึ้น
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