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การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ 
รายได้ต่อเดือน ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่
ของพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือพนักงานบริษัท                
กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ทั้งเพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุตั้งแต่ 21 ปีจนถึงอายุ 35 ปี               
ขึ้นไป มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 154 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
การทดสอบแบบ t –test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่
การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ผลการศึกษา พบว่า มีปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์เป็นเพศชาย และเพศหญิง เท่ากัน ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
โสด มีช่วงอายุระหว่าง 26 – 30 ปี รายได้ของพนักงานระหว่าง 15,001-25,000 บาท ระดับต าแหน่งพนักงาน
บริษัท มีช่วงระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ของโดยรวมทั้งหมด
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ต่ างกัน ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ รายได้ต่อเดือน 
ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงาน 
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 นอกจากนี้ผลการทดสอบ



สมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และ ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
 
ABSTRACT 
The objectives of this study were 1) to study demographic factors such as gender, status, age, 
monthly income, job position, education level that affected the decision   making on using 
food delivery service of employee in Grand Prix International Public Company Limited 2) to 
study marketing mix factors are as follows: Product, Price, Place, Promotion that affects the 
decision making on using food delivery service of employee in Grand Prix International Public 
Company Limited. This study were a non-experimental design. The samples in this study are 
employees of Grand Prix International Public Company Limited, male and female aged 
between 31 - 40 years old over. The sample of 400. A questionnaire was adopted to collect 
data and were analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
hypotheses were tested by t-test, One-way ANOVA, in case of its had statistical significant 
different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to 
see which pair are different and Multiple Regression Analysis.  
The results of the study showed that the demographic factors are equal male and female 
most of them are single. They are between the ages of 26-30 years old, have an average 
monthly income of 15,001-25,000 baht, company employee position and have a bachelor's 
degree. It is found that marketing mix factors were at high levels of their opinions. When 
considered each aspect showed that Place highest average. The results of hypothesis testing 
found that different demographic factors are Gender, status, age, monthly income, position, 
education level does not affected the decision making to use food delivery service of 
employees in Grand Prix International Public Company Limited with statistical significance of 
0.05. Moreover the hypothesis testing found that marketing mix factors Product and Price 
affected the decision making to use food delivery service of employees in Grand Prix 
International Public Company Limited with statistical significance of 0.05. The marketing mix 
factors Place that affected the decision making to use food delivery service of employees in 
Grand Prix International Public Company Limited with statistical significance of 0.01. 
 
 
 
 



บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อาหารถือเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่ทุกคนจะต้องรับประทานเพื่อการด ารงชีวิต ซึ่งแต่เดิมในยุคที่บริการ
จัดส่งอาหารและอินเตอร์เน็ตยังไม่แพร่หลาย ผู้บริโภคคุ้ยเคยกับการรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ที่สามารถ
สั่งและนั่งรับประทานได้ โดยร้านอาหารที่สามารถนั่งรับประทานที่ร้านได้ในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 
3 ประเภท ดังนี้ 

 
1. ร้านอาหารรายย่อย/ร้านอาหารทั่วไป (ไม่รวมถึงร้านแผงลอยหรือร้านรถเข็น) 

ส่วนมากเป็นร้านอาหารที่เป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคย เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง -หมูกรอบหรือร้านข้าวแกง
อาหารไทยประเภทต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะผู้ประกอบการรายย่อย 

2. ร้านอาหารต่างประเทศและร้านอาหารหรู 
ร้านอาหารประเภทนี้มีทั้งที่เป็นแบรนด์จากต่างประเทศ และคนไทยเป็นเจ้าของ โดยล าดับอาหารต่างประเทศที่
คนไทยนิยมรับประทาน 5 อันดับแรก ได้แก่ อาหารญี่ปุ่น อาหารจีน อาหารอเมริกัน อาหารเวียดนาม และ
อาหารอิตาเลี่ยน ตามล าดับ 

3. ร้านอาหารประเภทบริการด่วน (Quick Service Restaurant ) 
ร้านอาหารประเภทนี้กว่าร้อยละ 90 จะเป็นธุรกิจเฟรนไชส์ประเภทฟาสต์ฟูด เช่น ไก่ทอดเคเอฟซี (KFC) แมค
โดนัล (McDonald) เป็นต้น แต่ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งการจราจรที่ติดขัด ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกที่จะอยู่บ้านรับประทานอาหาร และเลือกใช้บริการสั่ง
อาหารแบบเดลิเวอรี่มากยิ่งขึ้น ประกอบกับการใช้บริการร้านอาหารส่วนมากจะใช้บริการในช่วงเวลากลางวัน 
ช่วงเย็น และเทศกาลต่างๆ ซึ่งการให้บริการที่หน้าร้านเพียงอย่างเดียวท าให้ร้านอาหารไม่สามารถให้บริการได้
อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงหาวิธีการที่จะสามารถรับประทานอาหารจานโปรดได้อย่างสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารเองก็หันมาให้ความส าคัญกับการขยายช่องทางการขาย
เพื่อให้ครอบคลุมและสร้างรายได้เพิ่มเติมจากบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในหลายๆ ช่องทางมากยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ของพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงาน บริษัท 
กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์  เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 



ขอบเขตการศึกษา 
1. ขอบเขตประชากรที่ท าการวิจัย คือพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  
2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 250 คน จึงใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 

Yamane มีระดับความเชื่อมั่น  95 % ที่ค่าระดับความคลาดเคลื่อน 5 % จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
จ านวน 154 คน ทั้งเพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุตั้งแต่ 21 ปีจนถึงอายุ 35 ปี ขึ้นไป 
3. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ การสั่งอาหารเดลิเวอรี่ของพนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
4. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการวิจัยครั้งนี้จะใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับ  การตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ของพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด (มหาชน) 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน  
ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของ

พนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)ต่างกัน 
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่

ของพนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์  เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา ที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ของพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน) 

2. ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อตัดสินใจเลือกใช้บริการ การสจัดส่ง อาหารเดลิเวอรี่ของพนักงาน บริษัท 
กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

3. เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร
แบบเดลิเวอร่ีของพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และสามารถน าผลวิจัยที่ได้ไปใช้
เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการตลาดประกอบการตัดสินใจและวางกลยุทธ์ต่างๆ 

4. เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร รับรู้ถึงแนวโน้มและความต้องการของผู้บริโภคในใช้บริการสั่งอาหาร
แบบเดลิเวอรี่เพื่อที่สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น ที่ตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น 
 



วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
ราช ศิริวัฒน์ (2017) กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่

จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้าและ
บริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็น
กระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค 

 
ทฤษฏีการตัดสินใจซื้อ  

เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้น 
(Stimulus) ที่ท าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นที่ผ่านเข้ามาทางความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคเปรียบเสมือน
กล่องด า (Buyer’s Black Box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขาย ไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคจะ
ได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อจุดเริ่มต้นอยู่ที่มีสิ่ง
มากระตุ้นท าให้เกิดความต้องการก่อน แล้วท าให้เกิดการตอบสนอง 
 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Process) แม้ผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกัน มีความต้องการ
แตกต่างกันแต่ผู้บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อ แบ่งออกเป็น 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) 
 2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 
 4. การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking) 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด  
ความหมายส่วนประสมการตลาด 

คือ องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินงานการตลาดเป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้อง
สร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด  
เสาวลักษณ์ สมานพิทักษณ์วงค์, (2560) ได้อธิบายว่า ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) 
การก าหนดราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถ
เรียกส่วนประสมทางการตลาดได้อีกอย่างหนึ่งว่า 4’Ps ส่วนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แต่
ละตัวมีความส าคัญเท่าเทียมกัน แต่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นน้ าหนักที่ P ใด
มากกว่ากัน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตัวผู้บริโภค 
 
 
 



แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
ความหมายของพฤติกรรม 
ชัยพร ใคร้ทอง (2550) กล่าวว่าพฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกของบุคคล ที่

ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายในจิตใจและสิ่งเร้าภายนอก โดยการกระท านั้นเป็นไปโดยไม่รู้ตัวหรือเป็นไปอย่างไม่รู้ตัว 
อาจเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ ถึงแม้บุคคลอื่นสามารถสังเกตการกระท านั้นได้หรือ ไม่ก็
ตามแต่สามารถใช้เคร่ืองมือทดสอบได้ 

นภดล  ศึกษากิจ (2555) กล่าวว่า กระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ การซื้อการใช้ และการ
ประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมีความส าคัญต่อการซื้อสินค้า และบริการทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์  
ยุบล  เบ็ญจรงค์กิจ (2542)ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรนี้เป็นทฤษฎีที่ใช้ หลักการของความ

เป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุ้น เป็นความเชื่อ
ที่ว่า คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่ แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งแนวความคิดนี้ ตรงกับ
ทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิบายว่า 
พฤติกรรมของบุคคลเก่ียวข้องกับลักษณะต่างๆ ของบุคคล หรือลักษณะทางประชากร ซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถ
อธิบายเป็นกลุ่มๆ ได้ คือบุคคลที่มี พฤติกรรมคล้ายคลึงกัน มักจะอยู่กลุ่มเดียวกัน ดังนั้นบุคคลที่อยู่ในล าดับชั้น
ทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับ และตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสารในแบบเดียวกันและทฤษฎีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (Individual Differences Theory) ซึ่งทฤษฎีนี้  ได้รับการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่องสิ่งเร้าและการ
ตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัยก่อนและได้น ามา ประยุกต์ใช้
อธิบายเก่ียวกับการสื่อสารว่าผู้รับสารที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน  จะมีความสนใจต่อ ข่าวสารที่แตกต่างกัน 

ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด(มหำชน) 
เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2513 ภายใต้ชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจ ากัดกรังด์ปรีซ์” โดย นายปราจิน เอี่ยมล าเนา เพื่อ
ประกอบ ธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายนิตยสารด้านยานยนต์ ในเวลาต่อมาเมื่อธุรกิจได้ขยายตัวขึ้น นายปราจิน  
เอี่ยมล าเนา จึงได้จัดตั้ง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2525 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 2.00 ล้านบาท โดยภายหลังบริษัทได้ขยายธุรกิจ สื่อสิ่งพิมพ์ โดยการออกนิตยสารทั้งด้านยานยนต์
และไลฟ์สไตล์เพิ่มเติม  อีกหลายฉบับ ได้แก่ นิตยสารมอเตอร์ไซค์ นิตยสารออฟโรด นิตยสารเอ็กซ์โอ ออโต้
สปอร์ต นิตยสารการาจไลฟ์ และหนังสือพิมพ์ยวดยาน และจากความส าเร็จดังกล่าว บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจไปยัง 
ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ โดยงานแสดงสินค้าที่ส าคัญของบริษัท ได้แก่ งาน 
Bangkok International Motor Show ซึ่งเป็นงานแสดงยานยนต์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย และงาน 
Bangkok Used Car Show รวมถึงกิจกรรมส่งเสริม การตลาดที่ส าคัญของบริษัท เช่น การจัดการแข่งขันรถยนต์
ทางเรียบ และการจัดการแข่งขันรถยนต์ออฟโรด เป็นต้นปัจจุบัน การประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้ 

1. กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
- ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition) 
- ธุรกิจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 



2. กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่ 
3. กลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 

งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องภายในประเทศ 
พรชัย  นพพรถิรชัย (2550)ได้ศึกษาแนวโน้มการซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคทัศนคติ และ

ปัญหาอุปสรรคในการซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  ผล
การศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตประกอบไปด้วย การรับรู้ถึง
ความยากง่ายในการซื้อ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการซื้อสินค้า และการรับรู้ถึงความปลอดภัยในการซื้อ
สินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ถึงประโยชน์ในการซื้อ
สินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตประกอบไปด้วยการรับรู้ถึงความง่ายในการซื้อสินค้ากับแนวโน้มในการซื้อสินค้าผ่าน
อินเตอร์เน็ตมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดี 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.ระเบียบวิธีการวิจัย 
การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยส ารวจ 

(Survey Research) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ของพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน) 

2.สมมติฐานการวิจัย 
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องท าให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน) ท าให้ผู้วิจัยรู้ถึงตัวแปรอิสระและ ตัวแปรตามที่น ามาใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เพื่อความสามารถในการ
ทดสอบ ผู้วิจัยจึงก าหนดสมมติฐานเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และการวิเคราะห์ทางสถิติโดยมีรายละเอียดการตั้งสมมติฐาน 

สมมติฐำนกำรวิจัย 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ต าแหน่ง
งาน ระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงานบริษัท 
กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)ต่างกัน 

สมมติฐำนกำรวิจัย 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ของ
พนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์  เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

3.ประชากรที่ท าการวิจัย 
ประชากร (N) ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ กลุ่มการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่

ของพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
4.การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ พนักงาน บริษัท 

กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) โดยใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณด้วยสูตร



ของ Yamane (1967) ที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 % จากประชากรทั้งหมด 250 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับจ านวน 154 คน 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การศึกษาปัจจัย  ด้านประชากรศาสตร์ ของ

พนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นการศึกษาวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน 
ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา การศึกษาวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด และ การตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงานบริษัท กรังด์
ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด(มหาชน) ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 การศึกษาข้อมูลปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ของพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด(มหาชน) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นการศึกษาวิเคราะห์ค่าความถี่และค่าร้อยละ ของตัวแปรที่ใช้ ในการ
วิจัย ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ รายได้ต่อเดือน ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา และศึกษาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด  การตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ของพนักงาน
บรษิัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด(มหาชน)  พบว่า  

ผลส ารวจพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด(มหาชน) จ านวน 154 คน พบว่า ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามผู้ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย และเท่ากันกับเพศหญิง จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 26 – 30 ปี จ านวนทั้งสิ้น 56 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4  มีสถานภาพ โสด จ านวน
ทั้งสิ้น 87 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวนทั้งสิ้น 101 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.6 ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มพนักงาน จ านวนทั้งสิ้น 109 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 และ  ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 
15,001 - 25,000 บาท จ านวนทั้งสิ้น 80 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน
การส่งเสริมการตลาด พบว่า พนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์  เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 รองลงมาได้แก่ ด้าน
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12  ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.09 ตามล าดับ  

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ของพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด(มหาชน) พบว่า พนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด(มหาชน)  เลือกการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโดยรวม อยู่ในระดับมาก    มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92  

 
 
 



ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ รายได้ต่อเดือน ต าแหน่งงาน 

ระดับการศึกษา ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงาน บริษัท 
กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  ต่างกัน  

จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้  
สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  ต่างกัน  
ผลการศึกษาสมมติฐานที่ 1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศ ที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงาน บริษัท  กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
ต่างกัน พบว่า ปฏิเสธ สมมติฐานที่ 1.1 โดยที่ค่า Sig. เท่ากับ 0.559 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับความมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 แสดงว่า เพศที่ต่างกันของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ                
ไม่แตกต่างกัน โดยที่เพศชายมีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิง 

สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  ต่างกัน  

ผลการศึกษาสมมติฐานที่ 1.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
ต่างกัน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.2 โดยที่ค่า Sig. เท่ากับ 0.405 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับความมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 แสดงว่า สถานภาพที่ต่างกันของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การ
จัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  ต่างกัน  

ผลการศึกษาสมมติฐานที่ 1.3 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงาน บริษัท  กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
ต่างกัน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.3 โดยที่ค่า Sig. เท่ากับ 0.073 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับความมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 แสดงว่า อายุที่ต่างกันของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ไม่
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.4 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านรายได้ต่อเดือน ที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  ต่างกัน  

ผลการศึกษาสมมติฐานที่ 1.4 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านรายได้ต่อเดือน              ที่ต่างกัน 
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด (มหาชน) ต่างกัน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.4 โดยที่ค่า Sig. เท่ากับ 0.173  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับ
ความมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า รายได้ต่อเดือนที่ต่างกันของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.5 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านต าแหน่งงาน ที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  ต่างกัน  



ผลการศึกษาสมมติฐานที่ 1.5 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านต าแหน่งงาน ที่ต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน)  ต่างกัน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.5 โดยที่ค่า Sig. เท่ากับ 0.271 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับความมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า ต าแหน่งงานที่ต่างกันของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน 

ต่างกัน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.5 โดยที่ค่า Sig. เท่ากับ 0.271 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า จะ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H 0 )และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H 1 ) หมายความว่า ระดับต าแหน่งที่ต่างกันของ
พนักงานส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการการจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด(มหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.6 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษาที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  ต่างกัน  

ผลการศึกษาสมมติฐานที่ 1.6 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษา ที่ต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน)  ต่างกัน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.6 โดยที่ค่า Sig. เท่ากับ 0.538 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับความมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ของ
พนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้  
สมมติฐานที่ 2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่  ของ

พนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
ผลการศึกษาสมมติฐานที่ 2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิ

เวอรี่  ของพนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) พบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 2.1 โดยที่
ค่า Sig. เท่ากับ 0.021 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับความมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ตัวแปรด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่  ของพนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน) และมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่  ของพนักงาน 
บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) มากที่สุดเท่ากับ 0.194 

สมมติฐานที่ 2.2 ด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงาน 
บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

ผลการศึกษาสมมติฐานที่ 2.2 ด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่
ของพนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)พบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 2.2 โดยที่ค่า Sig. 
เท่ากับ 0.031 มีค่าน้อยกว่าระดับความมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ตัวแปรด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่  ของพนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
และมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่  ของพนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ 
อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  มากที่สุด เท่ากับ 0.190 



สมมติฐานที่ 2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการการจัดส่งอาหาร เดลิ
เวอรี่ของพนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

ผลการศึกษาสมมติฐานที่ 2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการการ
จัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) พบว่า ยอมรับ
สมมติฐานที่ 2.3 โดยที่ค่า Sig. เท่ากับ 0.001 มีค่าน้อยกว่าระดับความมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปร
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่  ของพนักงาน 
บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การ
จัดส่งอาหารเดลิเวอรี่  ของพนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  มากที่สุด เท่ากับ 
0.321 

สมมติฐานที่ 2.4 ด้านส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่
ของพนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

ผลการศึกษาสมมติฐานที่ 2.4 ด้านส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการการจัดส่ง
อาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)พบว่า ปฎิเสธสมมติฐานที่ 
2.4 โดยที่ค่า Sig. เท่ากับ 0.653 มีค่ามากกว่าระดับความมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ตัวแปรด้านส่งเสริม
การตลาด ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่  ของพนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ 
อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหารเดลิ
เวอรี่  ของพนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ รายได้ ต่อเดือน ต าแหน่งงาน ระดับ
การศึกษา ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงาน บริษัท กรังด์
ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  ต่างกัน  

สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ต่างกัน 

พนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  ที่มีเพศที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการไม่แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดง
ว่าเพศเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจเลือกใช้บริการ  การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงาน บริษัท กรังด์
ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพ ที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ต่างกัน 

พนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  ที่มีสถานภาพที่ต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการการสั่งอาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด(มหาชน) 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าด้านสถานภาพ เป็น
ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจเลือกใช้บริการ  การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 



สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ต่างกัน 

พนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  ที่มีอายุที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการไม่แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดง
ว่าด้านอายุเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจเลือกใช้บริการ  การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงาน บริษัท                 
กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

สมมติฐานที่ 1.4 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ต่างกัน 
พนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  ที่มีด้านรายได้    ต่อเดือนที่ต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ แสดงว่าด้านรายได้ต่อเดือนเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจเลือกใช้บริการ  การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ 
ของพนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน 

สมมติฐานที่ 1.5 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านต าแหน่งงานที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ต่างกัน 
พนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  ที่มีต าแหน่งงานที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการไม่แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดง
ว่าด้านต าแหน่งงานเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจเลือกใช้บริการ  การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ของพนักงาน 
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)   

สมมติฐานที่ 1.6ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษา ที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
ต่างกันพนักงานบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  ที่มีระดับการศึกษา ที่ต่างกัน ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ แสดงว่าด้านระดับการศึกษา เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจเลือกใช้บริการ  การจัดส่งอาหาร              
เดลิเวอรี่ ของพนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)   

 
สมมติฐานที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของ
พนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  

สมมติฐานที่ 2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของ
พนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  

ตัวแปรด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงาน 
บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ยอมรับสมมติฐานที่ 2.1 โดยที่ค่า Sig. เท่ากับ 0.021 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่าระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 2.2 ด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงาน 
บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  



ตัวแปรด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร   เดลิเวอรี่ของพนักงาน บริษัท
กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  ยอมรับสมมติฐานที่ 2.2 โดยที่ค่า Sig. เท่ากับ 0 .031 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่าระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 2.3  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร   
เดลิเวอรี่ของพนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  

ตัวแปรด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของ
พนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  ยอมรับสมมติฐานที่ 2.3 โดยที่ค่า Sig. เท่ากับ 
0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 2.4 ด้านส่งเสริมการตลาด  ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่
ของพนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  

ตัวแปรด้านส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของ
พนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  ปฏิเสธสมมติฐาน 2.4  โดยที่ค่า Sig. เท่ากับ 
0.653  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้    
งานวิจัยคร้ังนี้มุ่งศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงาน บริษัทกรังด์

ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการ
พัฒนากิจการให้ดีขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสมและได้รับประโยชน์
สูงสุด และศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการร้านอาหาร  

1.1  ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงาน 
บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการตัดสินใจอยู่ในระดับ
มาก 9 ด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ปัจจัยหลักที่ท าให้พนักงานตัดสินใจเลือกใช้บริการคือรสชาติ
ของอาหารมีความอร่อยถูกปาก  เหมือนรับประทานที่ร้าน ลักษณะของอาหาร เช่น สี รูปแบบของอาหาร เป็น
ต้น เหมือนกับทานที่ร้าน  ร้านอาหารมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ มีรายการอาหารให้เลือกอย่างหลากหลาย 
ความสะอาดและความปลอดภัยได้มาตรฐาน สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของท่าน อาหารที่
สั่งซื้อเดลิเวอรี่มีสินค้าพร้อมส่งทันที บรรจุภัณฑ์ของการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ มีความสวยงาม ไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ และ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ สี คุณภาพ มีขนาดทีบรรจุที่เหมาะสม ตามล าดับ 

1.2 ด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่ของพนักงาน บริษัท
กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก 5 
ด้าน ปัจจัยหลักที่ท าให้พนักงานตัดสินใจเลือกใช้บริการได้แก่ มีป้ายบอกราคาที่ชัดเจน (ราคาอาหาร) ราคาการ
จัดส่งเหมาะสมและได้รับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษมากกว่าใช้บริการทางร้านอาหาร ราคาการสั่งอาหารแบบเดลิเวอ
รี่สูงกว่าการสั่งรับประทานที่ร้านไม่มากนัก การก าหนดการสั่งซื้อขั้นต่ าต่อการจัดส่งอาหารแบบ เดลิเวอรี่แต่ละ
คร้ังมีความเหมาะสม มีราคาค่าจัดส่งที่สมเหตุสมผล ตามล าดับ 

1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่
ของพนักงาน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) มีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก 5 ด้านปัจจัย
หลักที่ท าให้พนักงานตัดสินใจเลือกใช้บริการได้แก่ มีคูปองหรือส่วนลดในการสั่งอาหารที่ดึงดูดใจ มีการแนะน า



เมนูใหม่ๆ อยู่เสมอ มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ มีกิจกรรมแจกของรางวัลที่น่าสนใจโดยให้
ลูกค้ามีส่วนร่วม มีการเข้าร่วมโครงการกับบริษัทอื่นเพื่อจัดโปรโมชั่นส่วนลดให้ลูกค้า ตามล าดับ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรเพิ่มขนาดขอบเขตทางด้านประชากร และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น 

ขยายการศึกษาประชากรในส่วนเขตพื้นที่ เพื่อให้ได้ความแตกต่าง และความหลากหลายของผลงานวิจัยที่มาก
ยิ่งขึ้น  

2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจจะมีผลต่อต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การจัดส่งอาหาร เดลิเวอรี่
ของพนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) อาทิปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการ
สร้าง และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ เป็นต้น 
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