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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ ไปของพฤติกรรมการใช้บริ การ การยอมรับ
เทคโนโลยี คุณภาพการบริ การและปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอป
พลิเคชันแกร็บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานครและ(2) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริ การ การยอม
รับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริ การกับความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชัน
แกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย โดยมีกลุ่มอายุที่ 20-30 ปี เป็ นส่ วนมาก ระดับการศึกษาเกือบทั้งหมดคือ ระดับปริ ญญาตรี อาชีพ
ส่ วนใหญ่ เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยูใ่ นระดับ 15,000-25,000 บาท ทางด้าน
พฤติกรรมการใช้บริ การ เหตุผลที่ใช้บริ การเกินกว่าครึ่ งใช้เพื่อไปสถานที่ทางาน จานวนการใช้บริ การต่อ
เดือน ส่ วนใหญ่นอ้ ยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน สาหรับช่วงเวลาที่ใช้บริ การบ่อยที่สุด เป็ นช่วงเวลา 16.01-20.00 น.
ความคิดเห็นเรื่ องการยอมรับเทคโนโลยี พบว่าความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ความคิดเห็นเรื่ อง
คุณภาพการบริ การพบว่าความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก และความคิดเห็นเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากและเมื่อวิเคราะห์เป็ นด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีความพึงพอใจด้วยมากที่สุด ผล
การทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการใช้บริ การมีเพียง 2 ด้าน ได้แก่ เหตุผลที่ใช้บริ การและช่วงเวลาที่ใช้
บริ การที่แตกต่างกันที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์
ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อ
ส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญ
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และคุณภาพการบริ การมีอิทธิพลต่อปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอป
พลิเคชันแกร็บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญ
คาสาคัญ : พฤติกรรมการใช้บริ การ, การยอมรับเทคโนโลยี, คุณภาพการบริ การ, ความพึงพอใจต่อส่ วน
ประสมทางการตลาด, แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์
ABSTRACT
The purpose of this research was to study (1) General conditions of service behavior. Technology
acceptance service quality and factors affecting satisfaction with the marketing mix of users of Grabbike
in Bangkok and (2) the relationship between the behavior of using service, acceptance receive technology
and service quality and satisfaction with the marketing mix of users of Grabbike applications in Bangkok.
The research found that most respondents Are more female than males with the age group mostly 20-30
years old, almost all educational levels are undergraduate most careers is a private company employee the
average monthly income is between 15,000-25,000 baht in terms of usage behavior. Reasons for using
more than half of the services used to go to the workplace Number of services used per month most less
than 2 times per month for the most used period, the period is between 16.01-20.00 hrs. Found that the
opinions are at a high level of agreement the opinion about the quality of service found that the opinion is
in the level of very agreed and opinions on factors affecting satisfaction of marketing mix of users of
Grabbike applications in Bangkok Found that the satisfaction was at a high level and when analyzed as a
distribution channel was the most satisfied. The results of the hypothesis testing of service usage behavior
have only 2 aspects, which are the reasons for using the service and the different usage period which
affects the satisfaction with the marketing mix of Grab application users. Bikes in Bangkok are different.
Significantly the adoption of technology influences the satisfaction of the marketing mix of users of
Grabbike in Bangkok. Significantly
Keywords : service behavior, technology acceptance, service quality, satisfaction with marketing mix,
application Grab Bike
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบนั ปัญหาการจราจรเป็ นปัญหาที่ทวั่ โลกได้รับผลกระทบเฉกเช่นเดียวกับประเทศไทย โดย
เฉพาะกรุ งเทพมหานครที่มีปัญหาอย่างมาก ซึ่งเป็ นปัญหาที่สร้างผลกระทบต่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนที่
อาศัยและทางานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร และเมื่อสารวจเฉพาะในประเทศไทยพบว่าเสี ยเวลาไปกับรถติด
ประมาณ 30 ชัว่ โมงต่อปี แสดงให้เห็นถึงการเสี ยเวลาบนท้องถนนไปโดยเปล่าประโยชน์ซ่ ึงส่ งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพสังคมและสุ ขภาพประชาชน ทั้งยังทาให้สูญเสี ยโอกาสทางเศรษฐกิจ และยังไม่มีมาตรการใด
ที่จะสามารถแก้ไขหรื อจัดการปัญหารถติดได้อย่างถาวร แต่ในปัจจุบนั เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เข้ามา
ช่วยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่าคนไทยมีอตั รา
การใช้เฉลี่ยเกือบ 10 ชัง่ โมงต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ
ในเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจาวันของคนไทยมีมากขึ้น ดังนั้นทางด้านธุรกิจจึงมีผพู ้ บเห็นโอกาสดังกล่าว
จึงคิดค้นและผลิตแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแกร็ บที่เข้ามาช่วยเพิ่มทางเลือกด้านการขนส่ งสาธารณะได้ดียงิ่ ขึ้น
ปัจจุบนั แอปพลิเคชันแกร็ บถือได้วา่ เป็ นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แสดงจุดเด่นของบริ การ
คือ การเน้นความรวดเร็ ว ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ รวมถึงบริ การชาระเงินที่สร้างความสะดวกสบาย
ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การที่สามารถวิถีชีวิตของคนกรุ งเทพมหานครได้เป็ นอย่างดี ในขณะเดียวกันยังสร้างฐานผู ้
ใช้บริ การรายใหม่เพิ่มขึ้นแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจของแกร็ บ แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการใช้
บริ การแอปพลิเคชันแกร็ บ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแอปพลิเคชันแกร็ บ เนื่องจากเป็ นผูใ้ ห้
บริ การเป็ นรายแรกในประเทศไทยและยังสามารถรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผวู ้ ิจยั ต้องการศึกษา
ปัจจัยที่ทาให้มีผใู ้ ช้บริ การแอปพลิเคชันแกร็ บที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งทาให้ผใู ้ ห้บริ การ
รายใหม่เข้ามาในธุรกิจนี้ค่อนข้างยาก ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสม
ทางการตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็บในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจัยทางพฤติกรรม
การใช้บริ การ การยอมรับเทคโนโลยี และคุณภาพการบริ การ ที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทาง
การตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็ บในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อนาการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลเพื่อประกอบ
การตัดสิ นใจ รวมถึงใช้ในการปรับเปลี่ยน ปรับปรุ ง และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กร เพื่อให้มี
ความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของพฤติกรรมการใช้บริ การ การยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพการบริ การและ
ความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
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เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริ การ การยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริ การกับ
ความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การแอปพลิเคชัน
แกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตด้านเนื้อหา โดยทาการศึกษาดังนี้
(1) พฤติกรรมการใช้บริ การ ด้านเหตุผลที่ใช้บริ การ ด้านความถี่ในการใช้บริ การและด้านช่วงเวลาที่ใช้
บริ การ (2) การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี ด้านการรับรู ้ความง่าย
ต่อการใช้งาน และด้านความไว้วางใจในการใช้บริ การ (3) คุณภาพการบริ การ ด้านความเป็ นรู ปธรรม ด้าน
การตอบสนอง ด้านการเข้าใจและรู ้จกั ลูกค้า ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้า และด้านความน่าเชื่อถือ และ
(4) ความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านการให้บริ การ
ของพนักงาน ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ การ
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจยั ครั้งนี้มีดาเนินการตั้งแต่เดือน เมษายน–มิถุนายน 2562
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
1.ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อ
ส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานครและสามารถนามาปรับ
ใช้เพื่อเป็ นประโยชน์ทางด้านการตลาดสาหรับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริ การขนส่ งสาธารณะผ่านแอปพลิเค
ชันในการวางแผนหรื อการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดในอนาคต
2. ประโยชน์เชิงนโยบายผลการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ทาให้สามารถนามาใช้สาหรับการวางแผนธุรกิจ
และการคาดคะเนความต้องการของผูใ้ ช้บริ การแกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานครตลอดจนการพัฒนาหรื อ
การปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในด้านส่วนประสมทางการตลาด
ของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างแท้จริ ง
นิยามศัพท์
1. แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์หมายถึง แอปพลิเคชันเรี ยกรถที่ช่วยจับคู่ระหว่างผูท้ ี่ตอ้ งการเดินทางกับ
ผูข้ บั จักรยายนต์
2.ผูใ้ ห้บริ การ หมายถึง พนักงานขับรถจักรยานยนต์ของแอปพลิเคชันแกร็ บไบค์
3.ผูใ้ ช้บริ การ หมายถึง ผูเ้ คยที่ใช้บริ การของ แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์

4

4.พฤติกรรมการใช้บริ การ หมายถึง พฤติกรรมที่ผใู ้ ช้บริ การแอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ เพื่อทาการ
ค้นหา การคิด การซื้อ การใช้ การประเมินผล เพื่อตอบสนองความต้องการ
5.การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การได้รับทราบข้อมูลหรื อเห็นความสาคัญของ เทคโนโลยีน้ นั
แล้วได้ประเมินและตัดสิ นใจยอมรับเทคโนโลยี โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ ในที่น้ ีหมายถึง การใช้
งานแอปพลิเคชันแกร็ บไบค์
6.คุณภาพการบริ การ หมายถึง ทัศนคติ ที่เกิดขึ้นในระยะยาวเกี่ยวกับการประเมินผลการได้รับ
บริ การจากการใช้แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์
7.ความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การแอป
พลิเคชันแกร็บไบค์ ที่เป็ นไปในทางบวกหรื อทางลบของผูร้ ับบริ การที่มีต่อส่ วนประสมทางการตลาดของ
การใช้งานแอปพลิเคชันแกร็ บไบค์
แนวคิดและทฤษฎี
1. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เอ็นเจล แบล็คเวลล์ และ มิเนียร์ด(Engle, Blackwell & Miniard ,1990) กล่าว
ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึงการกระทาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาซึ่งการบริ โภคและการ
จับจ่ายใช้สอยซึ่งสิ นค้าและบริ การรวมทั้งกระบวนการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการกระทาดังกล่าว
2. การยอมรับเทคโนโลยี ของ เดวิส ( Davis, 1989) เป็ นทฤษฎีที่มีการยอมรับและมีชื่อเสี ยงในการ
เป็ นตัวชี้วดั ความสาเร็ จของการใช้เทคโนโลยีเป็ นพื้นฐานในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยการรับรู ้ต่อ
การยอมรับ และใช้เทคโนโลยี โดยกล่าวว่าหลักการของ TAM จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ (1) ตัวแปร
ภายนอก เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร์ ประสบการณ์ (2) การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือปัจจัยที่กาหนดการรับรู ้ในแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพัฒนาประสิ ทธิ
ภาพการปฏิบตั ิงานได้อย่างไร (3) การรับรู ้วา่ เป็ นระบบที่ง่ายต่อการใช้งานและทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
3. คุณภาพการบริ การ ไซแธมอล พาราซุรามาน และแบร์รี่ (Zeithaml, Parasuraman & Berry ,2013)
กล่าวว่าเป็ นสิ่ งที่ลูกค้าทุกคนคาดหวังที่จะได้รับจากการบริ การในการให้บริ การลูกค้าจะวัดจากเครื่ องมือวัด
คุณภาพการบริ การซึ่งเป็ นการวัดคุณภาพจาก 5 ด้าน
4. ส่ วนประสมการตลาดบริ การ คอตเล่อร์และเคลเล่อร์ (Kothler and Keller, 2555) อย่างไรก็ตามใน
ตลาดบริ การจะมีส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างจากตลาดสิ นค้าทัว่ ไป กล่าวคือ จะต้องมีการเน้นถึงตัว
พนักงาน กระบวนการในการ ให้บริ การ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งทั้งสามส่ วนนี้เป็ นส่วนประสมที่
เป็ นปัจจัยหลักในการส่ งมอบบริ การจึงทาให้ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริ การประกอบด้วย 7
ประเภท ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านการ
ให้บริ การของพนักงาน ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ การ
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งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
บุษบง พาณิ ชผล (2555). ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการใช้บริ การของรถแอร์พอทเรี ยวลิงค์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถแอร์พอทเรี ยวลิงค์ของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยและเพื่อปรับปรุ ง (แนวทาง) การให้บริ การ จากการวิเคราะห์ทางสถิติของผูใ้ ช้บริ การรถแอร์พอทเรี ยว
ลิงค์ มีเหตุผลที่ใช้บริ การที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ และจากการวิเคราะห์
สถิติพบว่า ผูใ้ ช้บริ การรถแอร์พอทเรี ยวลิงค์ที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันจะ
มีความพึงพอใจในการใช้บริ การรถแอร์พอทเรี ยวลิงค์ที่ไม่แตกต่างกัน
สุ วิภา รักษ์วงศ์ตระกูล (2560) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การเรี ยกรถ
โดยสารแท็กซี่ผา่ นโมบายแอปพลิเคชันแกร็ บในเขตกรุ งเทพมหานคร ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง
กันในด้านระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการ ใช้บริ การเรี ยก
รถโดยสารแท็กซี่ผา่ นโมบายแอปพลิเคชันแกร็ บเนื่องจากระดับการศึกษาที่แตกต่างกันและความคาดหวังใน
การได้รับการบริ การ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาโท หรื อสู งกว่า จะมีความพึงพอใจใน
การใช้บริ การมากกว่า
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
พฤติกรรมการใช้ บริการ
1.เหตุผลที่ใช้บริ การ
2.ความถี่ในการใช้บริ การ
3.ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ

การยอมรับเทคโนโลยี
1.การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จากเทคโนโลยี
2.การรับรู ้ความง่ายต่อการใช้งาน
3.ความไว้วางใจในการใช้บริ การ

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด
ของผู้ใช้ แอปพลิเคชันแกร็บไบค์
1.ด้านผลิตภัณฑ์
2.ด้านราคา
3.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5.ด้านการให้บริ การของพนักงาน
6.ด้านกายภาพ
7.ด้านกระบวนการให้บริ การ

คุณภาพการบริการ
1.ความเป็ นรู ปธรรม
2.การตอบสนอง
3.การเข้าใจและรู ้จกั ลูกค้า
4.การให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้า
5.ความน่าเชื่อถือ
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สมมุติฐานการวิจัย
1.พฤติกรรมการใช้บริ การที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอป
พลิเคชันแกร็บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2.การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเค
ชันแกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.คุณภาพการบริ การมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชัน
แกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การแอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพ
มหานคร ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ทาการแจกแบบสอบถามใช้การสุ่ มแบบไม่ใช้ความ
น่าจะเป็ น เลือกกลุ่มตัวอย่างตามความบังเอิญ จากนั้นนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปคานวณทางสถิติ ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายข้อมูลในแต่ละส่ วน (2) การ
วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานที่มีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 โดยใช้การทดสอบ
สมมติฐานด้วยวิธีสถิติทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปร
อิสระที่มีต่อตัวแปรตามที่แตกต่างกัน และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรงเพื่อทดสอบอิทธิพลของ
ตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม
สรุปผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปและพฤติกรรมการใช้ บริการ
ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีกลุ่มอายุที่
20-30 ปี เป็ นส่วนมาก สาหรับระดับการศึกษา เกือบทั้งหมดอยูท่ ี่ระดับปริ ญญาตรี อาชีพส่ วนใหญ่เป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยูใ่ นระดับ 15,000–25,000 บาท สาหรับทางด้าน
พฤติกรรมการใช้บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามมีเหตุผลที่ใช้บริ การเกินกว่าครึ่ งเพื่อไปสถานที่ทางาน ซึ่งส่ วน
ใหญ่มีจานวนการใช้บริ การต่อเดือน น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน และช่วงเวลาที่ใช้บริ การบ่อยที่สุด คือช่วงเวลา
16.01-20.00 น.
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับระดับความคิดเห็นของการยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพการให้ บริการ
และความพึงพอใจต่ อส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้ แอปพลิเคชันแกร็บไบค์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
7

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นการยอมรับเทคโนโลยี พบว่ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
และเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่าด้านการรับรู ้ความง่ายต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ประเด็นรอง
ลงมาด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี และประเด็นด้านความไว้วางใจมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเรื่ องคุณภาพการบริ การมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน
แกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่าความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากและเมื่อวิเคราะห์เป็ นด้านการให้ความ
มัน่ ใจแก่ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาด้านการตอบสนอง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นด้วยน้อยที่สุด คือด้านความเป็ นรู ปธรรม ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากและเมื่อวิเคราะห์เป็ นด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีความพึงพอใจด้วยมากที่สุด
รองลงมาด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านการให้บริ การของ
พนักงาน
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมุตฐิ าน
สมมุติฐานข้อ 1 พฤติกรรมการใช้บริ การที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทาง
การตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรม
การใช้บริ การ จาแนกตามเหตุผลที่ใช้บริ การ พบว่า เหตุผลที่ใช้บริ การและช่วงที่ใช้บริ การที่แตกต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานครที่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้บริ การ จาแนกตาม
ความถี่ในการใช้บริ การ พบว่า ความถี่ในการใช้บริ การที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทาง
การตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ไม่แตกต่างกัน
สมมุติฐานข้อ 2 การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาด
ของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพ
มหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมุติฐานข้อ 3 คุณภาพการบริ การมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของ
ผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ พบว่า คุณภาพการบริ การมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปและพฤติกรรมการใช้ บริการ
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จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชัน
แกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
โดยมีกลุ่มอายุที่ 20-30 ปี ส่ วนใหญ่ พนักงานบริ ษทั เอกชนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นระดับ 15,000–25,000
บาท สอดคล้องกับลักษณะผูใ้ ช้บริ การแอปพลิเคชันแกร็บไบค์ เนื่องจากกาลังเข้าสู่ วยั ทางาน และเงินเดือนก็
จะอยูใ่ นช่วงระดับดังกล่าว อยูใ่ นช่วงการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ อยูใ่ นวัยของการอยากรู ้อยากลองสิ่ งใหม่
และแสวงหาวิธีที่ให้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากที่สุด สาหรับด้านความพึงพอใจในกลุ่มตัวอย่างได้
ให้ความพึงพอใจทางด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากที่สุด เป็ นด้านที่เกี่ยวกับ การเรี ยกใช้บริ การได้ทุกที่
สามารถรองรับได้ท้ งั ระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์ รวมถึงสามารถใช้บริ การได้ 24 ชัว่ โมง และการ
วิเคราะห์ได้สอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจยั ของ พงศกร ง่วนสาอางค์ (2560) ที่ทาการศึกษาเรื่ องพฤติ
กรรมและความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารต่อการใช้แอปพลิเคชันแท็กซี่ ได้พบว่า ผูใ้ ช้บริ การ กลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมี อายุ 21-40 ปี ด้านความสนใจในเรื่ องความสะดวกในการเรี ยกใช้บริ การรถ
ผ่านแอปพลิเคชัน่ มือถือมากที่สุด และด้านความสนใจในเรื่ องแอปพลิเคชัน่ มือถือสะดวกความพึงพอใจการ
ใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ เรี ยกแท็กซี่ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก รวมถึงการมีพฤติกรรมการใช้บริ การที่ต่างกัน
เรื่ องช่วงวันการใช้บริ การมีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริ การแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน ซึ่งก็สอดคล้องกับ
งานวิจยั ในเรื่ องการมีพฤติกรรมการใช้บริ การที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันแกร็ บ
ไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน ทั้งนี้สงั เกตได้ถึงกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั มีความใกล้เคียงกัน
อาจเป็ นเพราะกลุ่มเป้าหมายได้ประสบพบเจอปั ญหาด้านการจราจร ซึ่งสิ่ งที่สามารถตอบสนองจึงเน้นไปที่
ความรวดเร็ ว และความสะดวกในการเดินทาง ประกอบกับช่วงอายุที่อยูใ่ นวัยที่ยอมรับการใช้เทคโนโลยีให้
เข้ามาช่วยอานวยความสะดวกในการเดินทาง จึงเลือกที่จะใช้แอปพลิเคชัน มาช่วยในการเดินทางให้ถึง
จุดหมายได้ตามวัตถุประสงค์และเป็ นการหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรได้ ดังนั้นการใช้แอปพลิเคชันแกร็ บ
ไบค์ จึงเป็ นทางเลือกของกลุ่มตัวอย่างนี้เพื่อการเดินทางที่ทาให้ถึงจุดหมายปลายทางได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับระดับความคิดเห็นของการยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพการให้ บริการ
และความพึงพอใจต่ อส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้ แอปพลิเคชันแกร็บไบค์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ ช้บริ การแอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ใน
เขตกรุ งเทพมหานครนั้น พบว่า ผูใ้ ช้บริ การได้ให้ความคิดเห็นด้านการรับรู ้ความง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด
ซึ่งจะเกี่ยวกับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ได้สะดวก สามารถเรี ยนรู ้ได้ตวั เอง รวมถึง
รู ปแบบและสัญลักษณ์ในแอปพลิเคชันที่ง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ของงานวิจยั ได้
สอดคล้องกับ ทฏษฎีของ เดวิส (1989) ที่ได้ใช้โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (A technology acceptance
model หรื อ TAM) โดยกล่าวว่าหลักการของ TAM จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1. ตัวแปรภายนอก เช่น ข้อมูล
ประชากรศาสตร์ ประสบการณ์ 2.การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ คือปัจจัยที่
กาหนดการรับรู ้ในแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพัฒนาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานได้
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อย่างไร 3.การรับรู ้วา่ เป็ นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ด้านนั้น ซึ่งส่ งผลถึงทัศนคติ
ต่อการใช้ ทาให้เกิดความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีและส่ งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานจริ งในที่สุด
รวมถึงสอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจยั ของณภัทรา เกียรติพงษ์ (2558) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจใช้แอปพลิเคชัน่ เรี ยกรถยนต์โดยสารของผูบ้ ริ โภค ของผูท้ ี่มีประสบการณ์เข้าใช้แอปพลิเคชันและ
ผูท้ ี่ไม่มีประสบการณ์เคยเข้าใช้ โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ในกลุ่มผูท้ ี่มีประสบการณ์เข้าใช้แอปพลิเคชัน่ เรี ยก
รถยนต์โดยสารเกิดความตั้งใจที่จะใช้งานมากที่สุดได้แก่ การรับรู ้ความง่ายต่อการยอมรับเทคโนโลยี
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การของผูใ้ ช้บริ การแอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ใน
เขตกรุ งเทพมหานครนั้นพบว่า ผูใ้ ช้บริ การได้ให้ความคิดเห็นด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้าประกอบใน
เรื่ องของการที่ผใู ้ ห้บริ การนั้นมีความเข้าในในเส้นทางเป็ นอย่างดี โดยจากคากล่าวของ เซเทอร์ม พาราสุ รา
มาน และ เบอร์รี่ (2556) ได้กล่าวว่าคุณภาพการบริ การ (service quality) เป็ นสิ่ งที่ลูกค้าทุกคนคาดหวังที่จะ
ได้รับจากการบริ การ โดยทางด้าน การให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้า เกิดจากการบริ การจากพนักงานที่มี ความรู ้
ความสามารถในการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องมีทกั ษะในการทางานตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีสามารถทาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือและรู ้สึกปลอดภัยสร้างความมัน่ ใจว่าลูกค้าได้รับบริ การที่ดี
ซึ่งในการวิจยั ครั้งนี้ ผูใ้ ห้บริ การเป็ นสิ่ งที่สาคัญ เพราะเป็ นตัวกลางระหว่างองค์กรและผูท้ ี่ใช้บริ การ ฉะนั้น
จึงมีผลต่อความพึงพอใจของผูท้ ี่ใช้บริ การเป็ นอย่างมาก และการวิเคราะห์ได้สอดคล้องกับผลการศึกษา
งานวิจยั ของเบญชภา แจ้งเวชฉาย (2559) ศึกษาเรื่ องคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุ งเทพมหานคร พบว่าปัจจัยที่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยมากเป็ น
ลาดับแรก ได้แก่ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ รองลงมา ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านการ
เข้าใจและรู ้จกั ลูกค้าด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้า และด้านการตอบสนองต่อลูกค้าตามลาดับ ซึ่งคุณภาพ
การให้บริ การด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้านั้นส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้า BTS ใน
กรุ งเทพมหานคร แสดงให้เห็นถึงผลที่สอดคล้องกับงานวิจยั และสาหรับผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้
หลักการของส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านการให้บริ การของพนักงาน ด้านกายภาพและด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ซึ่งผูใ้ ช้บริ การได้ให้ความพึงพอใจทางด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากที่สุด เนื่องจากช่องการ
บริ การในที่นี่ หมายความถึงแอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ ซึ่งเป็ นการที่สามารถให้บริ การได้ทุกที่ ทุกเวลา และยัง
รองรับทุกระบบของอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยเรี ยกบริ การอย่าง โทรศัพท์มือถือทั้งระบบ IOS และแอนดรอยด์ ส่ งผล
ให้เป็ นการสร้างความพึงพอใจในด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากที่สุด โดยจากคากล่าวของ เพน (2536)
ตลาดบริ การจะมีส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างจากตลาดสิ นค้าทัว่ ไป กล่าวคือ จะต้องมีการเน้นถึงตัว
พนักงาน กระบวนการในการ ให้บริ การ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพเพิ่มขึ้นมาเป็ นปัจจัยหลักในการส่ ง
มอบบริ การจึงทาให้ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริ การประกอบด้วย 7 ประเภท โดยเฉพาะทางด้าน
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ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ในที่นี่จะเป็ นการกล่าวถึงในมุมของแอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ ซึ่งจากคากล่าว
ของ ซีทาร์ม และ ไบค์เนอร์ ได้กล่าวว่าช่องทางการให้บริ การนั้นสามารถแบ่งได้ 4 ช่องทาง คือ การให้
บริ การผ่านหน้าร้าน การให้บริ การถึงบ้านลูกค้าหรื อสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ การให้บริ การผ่านตัวแทนและ
การให้บริ การผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตรงกับช่องทางของ แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ และการวิเคราะห์ได้
สอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจยั ของจิริฒิพา เรื องกล (2558) ศึกษาเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดและ
คุณภาพในการให้บริ การที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า วี ฟิ ตเนส โซไซตี้กรุ งเทพมหานครพบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่หรื อช่องทางการจัดจาหน่าย อยูใ่ นระดับที่มากที่สุด
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมุตฐิ าน
ผลการศึกษาสมมุติฐานข้อ 1 พบว่า พฤติกรรมการใช้บริ การที่แตกต่างกัน มีเพียง 2 ด้านได้แก่
เหตุผลที่ใช้บริ การที่แตกต่างกัน และช่วงเวลาที่ใช้บริ การที่แตกต่างกัน ที่ทาให้มีความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของเอ็นเจล แบล็คเวลล์ และ มิเนียร์ด(Engle, Blackwell & Miniard ,1990)
กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึงการกระทาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาซึ่งการบริ โภคและ
การจับจ่ายใช้สอยซึ่งสิ นค้าและบริ การรวมทั้งกระบวนการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการกระทา
ดังกล่าว และการวิเคราะห์ได้สอดคล้องกับผลการศึกษา บุษบง พาณิ ชผล(2555) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การของรถแอร์พอทเรี ยวลิงค์ พบว่าเหตุผลที่ใช้บริ การ เพราะความสะดวกรวดเร็วแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ สามารถสรุ ปได้วา่ เหตุผลที่ใช้บริ การที่แตกต่างกัน ทาให้มีความ
พึงพอใจในการใช้บริ การที่แตกต่างกันตามมา
ผลการศึกษาสมมุติฐานข้อ 2 พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี โดยภาพรวมแล้วมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีการรับรู ้ความง่ายต่อการใช้งาน และความไว้วางใจในการ
ใช้บริ การ โดยผลของความมีอิทธิพลระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี และความพึงพอใจในการใช้บริ การ
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของเดวิส (Davis, 1989) ที่กล่าวว่าการรับรู ้วา่ มีประโยชน์ การรับรู ้วา่ ง่ายต่อ
การใช้ ส่ งผลถึงทัศนคติต่อการใช้ ทาให้เกิดความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีและส่ งผลให้เกิดการยอมรับการ
ใช้บริ การ และเกิดเป็ นความไว้วางใจในการใช้บริ การสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของนูบิซิ (Ndubisi
,2007) ที่กล่าวว่าความไว้วางใจเป็ นปัจจัยที่มีความสาคัญ อย่างมากต่อการสร้างความภักดีและมีความสัม
พันธ์ในเชิงบวกกันระหว่างความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้าในการสร้างความมัน่ ใจของลูกค้าและการ
ส่ งมอบคุณภาพการบริ การ จากนั้นจะเกิดเป็ นความพึงพอใจสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของคอตเล่อร์
(Kotler ,1997) กล่าวว่าได้ ความพึงพอใจว่าเป็ นความรู ้สึกส่ วนบุคคลที่เมื่อได้รับสิ่ งที่ตอ้ งการหรื อความ
ผิดหวังซึ่งเกิดจาก การเปรี ยบเทียบการรับรู ้กบั ความหวัง ซึ่งมีผลลัพธ์ของสิ่ งที่ตอ้ งการ ถ้าการรับรู ้ต่อสิ่ งที่
ต้องการ เหมาะสมกับความคาดหวังของลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ และการวิเคราะห์ได้สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ณภัทรา เกียรติพงษ์ (2558) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้แอปพลิเคชัน่ เรี ยก
11

รถยนต์โดยสารของผูบ้ ริ โภค ของผูท้ ี่มีประสบการณ์เข้าใช้แอปพลิเคชันและผูท้ ี่ไม่มีประสบการณ์เคยเข้าใช้
โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ในกลุ่มผูท้ ี่มีประสบการณ์เข้าใช้แอปพลิเคชัน่ เรี ยกรถยนต์โดยสารเกิดความตั้งใจที่จะ
ใช้งานมากที่สุดได้แก่ การรับรู ้ความง่ายต่อการยอมรับเทคโนโลยี
ผลการศึกษาสมมุติฐานข้อ 3 พบว่าคุณภาพการบริ การ โดยภาพรวมแล้วมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ต่อส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเมื่อวิเคราะห์เป็ น
รายด้านพบว่าทั้ง 5 ด้านมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของชัย
สมพล ชาวประเสริ ฐ (2552) ได้กล่าวว่า กระบวนการส่ งมอบสิ นค้าที่ ไม่มีตวั ตนของธุรกิจให้กบั ผูร้ ับบริ การ
โดยสิ นค้าที่ไม่มีตวั ตนนั้นจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของการของผูร้ ับบริ การจนนาไปสู่ ความ
พึงพอใจได้ และการวิเคราะห์ได้สอดคล้องกับผลการศึกษา เบญชภา แจ้งเวชฉาย (2559) ศึกษาเรื่ องคุณภาพ
การให้บริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุ งเทพมหานคร พบว่าคุณภาพการ
บริ การที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุ งเทพมหานคร
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย
1.ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การด้านเหตุผลที่ใช้บริ การและด้านช่วงเวลาที่ใช้บริ การมีความ
พึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานครที่เหมือนกัน อธิบายได้วา่ ทั้งสองด้านนั้น
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ซึ่งทางด้านเหตุผลที่ใช้บริ การพบว่าใช้เพื่อไปสถานที่ทางานนั้น ทาให้เกิดความ
พึงพอใจมากที่สุด โดยที่แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ เข้ามาช่วยเรื่ องความสะดวกรวดเร็ ว ประกอบกับสภาพ
จราจรในชัว่ โมงเร่ งด่วน ฉะนั้นแอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ จึงเป็ นทางเลือกที่จะใช้เพื่อไปสถานที่ทางานได้ ใน
กรณี ที่ตอ้ งความรวดเร็ วและหลีกเลี่ยงการใช้บริ การขนส่ งสาธารณะ ดังนั้นทางแอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ ควร
จะเพิ่มจานวนรถที่ให้บริ การ โดยการจูงใจผูใ้ ห้บริ การของแอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ ให้ออกมารับผูใ้ ช้บริ การ
ในช่วงชัว่ โมงเร่ งรี บมากขึ้น เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ และเป็ นโอกาสที่จะสร้าง
รายได้ให้กบั แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ และผูท้ ี่ให้บริ การไปพร้อมกัน เกิดประโยชน์ท้งั ผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ
ขณะที่พฤติกรรมการใช้บริ การด้านช่วงเวลาที่ใช้บริ การพบว่า ช่วงเวลาที่มีอิทธิพลที่เกิดความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือช่วง 20.01-24.00 น. ซึ่งก็สอดคล้องกับความเป็ นจริ งเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงเวลาที่หาร
ถบริ การ เพื่อจะไปตามจุดหมายเป็ นช่วงเวลาที่หาได้ยาก ทางเลือกการเดินทางมีจากัด รวมถึงอาจจะอยู่
ในช่วงที่จราจรติดขัด รถบริ การจึงมีไม่เพียงพอ โดยเมื่อรถบริ การใดที่สามารถตอบสนองความต้องการใน
ช่วงเวลาดังกล่าวได้ ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดความพึงพอใจสูง ดังนั้นดังนั้นทางแอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ควรจะ
เพิม่ จานวนรถที่ให้บริ การ โดยการจูงใจผูใ้ ห้บริ การของแอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ให้ออกมารับผูใ้ ช้บริ การใน
ช่วงเวลาหารถบริ การได้อย่างยากลาบาก เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ และเป็ น
โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กบั แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ และผูท้ ี่ให้บริ การไปพร้อมกัน เกิดประโยชน์ท้ งั ผูใ้ ห้
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และผูร้ ับบริ การ เช่นเดียวกันกับข้อแนะนาในพฤติกรรมการใช้บริ การด้านวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็ นการแนะนา
ไปในทิศทางเดียวกัน
2.ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของ
ผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อสร้างความประทับใจในการใช้บริ การและเกิด
การใช้บริ การเป็ นประจาในอนาคต จึงขอจาแนกเป็ นข้อมูลรายด้านดังนี้ (1) ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่
ได้รับจากเทคโนโลยี โดยภาพรวมแล้วแอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ ทาได้ค่อนข้างดีแต่ถา้ หากจะมีการเพิ่มตัว
ช่วยในแอปพลิเคชันด้านการวางแผนการเดินทาง เช่น การเลือกเส้นทางก่อนการใช้บริ การ เพิ่มทางเลือกใน
เส้นทางก่อนการใช้บริ การ คานวณเวลาและเปรี ยบเทียบให้เห็นถึงทางเลือกของแต่ละเส้นทางว่าใช้เวลามาก
น้อยเพียงใด เพื่อเป็ นการช่วยทั้งผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การประหยัดเวลาและวางแผนการเดินทางได้ดียงิ่ ขึ้น
(2) ด้านการรับรู ้ความง่ายต่อการใช้งาน โดยภาพรวมแล้วแอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ ทาได้ดีแต่หากจะเพิ่ม
ความง่ายการใช้งานเพิ่มมากขึ้น เพื่อขยายฐานลูกค้าจากการวิจยั พบว่าผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 2030 ปี หากทางระบบมีการปรับให้ใช้งานเพิม่ มากขึ้นฐานของผูใ้ ช้บริ การมีแนวโน้มขยายไปถึงช่วงอายุ 31-40
ปี ซึ่งในช่วงอายุดงั กล่าวมีกาลังซื้อปานกลาง-สู ง สามารถตัดสิ นใจเอง หากทางระบบแอปพลิเคชันแกร็ บ
ไบค์ เพิ่มการออกแบบให้ใช้งานง่ายเหมาะกับทุกช่วงอายุ ก็จะเป็ นประโยชน์ท้ งั ผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
(3) ด้านความไว้วางใจในการใช้บริ การ โดยภาพรวมแล้วแอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ ก็ทาได้ดีอีกเช่นกัน แต่เพื่อ
ความมัน่ ใจของผูใ้ ช้บริ การควรเพิ่มระบบความปลอดภัยในข้อมูลส่ วนตัวมากขึ้น
3.ผลการศึกษาคุณภาพการบริ การมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้
แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้เพือ่ การปรับปรุ งในการให้บริ การ จึงขอจาแนกเป็ น
ข้อมูลรายด้านดังนี้ (1) ด้านความเป็ นรู ปธรรม จากการศึกษาพบว่า รถจักรยานยนต์ที่ให้บริ การทุกคันควรจะ
มีอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย ไว้ทุกคันเนื่องจากงานบริ การดังกล่าวควรจะคานึงถึงความปลอดภัยของ
ผูใ้ ช้บริ การมาอับดับแรก (2) ด้านการตอบสนอง จากการศึกษาพบว่าแอปพลิเคชันแกร็ บไบค์มีการรับ
ประกันเวลาในการรับผูใ้ ช้บริ การไม่เกิน 7 นาที ซึ่งถือว่าเป็ นสิ่ งที่ดีและสนับสนุนให้ดาเนินการต่อ แต่หาก
เป็ นไปได้อาจจะลดเหลือ 5 นาทีเพิ่มความไวกว่าเดิมและคุณภาพที่ดี (3) ด้านการเข้าใจและรู ้จกั ลูกค้า จาก
การศึกษาพบว่าผูใ้ ห้บริ การควรจะนึกถึงความปลอดภัยของผูใ้ ช้บริ การเป็ นอันดับแรกซึ่งสอดคล้องกับด้าน
ความเป็ นรู ปธรรม ที่จะต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริ มเพื่อความปลอดภัยให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ แก้ไขไปในทิศทาง
เดียวกัน (4) ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้า จากการศึกษาพบว่าผูใ้ ห้บริ การควรจะปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่าง
เคร่ งครัด ก็จะสอดคล้องกับด้านการเข้าใจและรู ้จกั ลูกค้า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผูใ้ ช้บริ การเป็ นอันดับ
แรก (5) ด้านความน่าเชื่อถือ จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้บริ การควรแต่งกายสะอาด และเรี ยบร้อยให้เพิม่ มาก
ขึ้น เพราะจะมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การในครั้งถัดไป เพราะผูใ้ ช้บริ การเมื่อได้ใช้บริ การแล้วเปรี ยบ
เสมือนเป็ นการฝากชีวิตและทรัพย์สินไว้กบั ผูใ้ ห้บริ การดังนั้นความน่าเชื่อถือเป็ นสิ่ งที่องค์กรควรจะให้
ความสาคัญเพิม่ มากขึ้น
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4. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าด้าน
การให้บริ การของพนักงาน เป็ นด้านที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด ซึ่งก็จะสอดคล้องกับแนวทางการ
แนะนาเรื่ องคุณภาพการบริ การที่จะเน้นไปที่ผใู ้ ห้บริ การทั้งทางด้านการแต่งกายที่สร้างความน่าเชื่อถือ การมี
อุปกรณ์เสริ มเพิม่ ความปลอดภัย รวมถึงการที่ให้ผใู ้ ห้บริ การคาถึงถึงความปลอดภัยของผูใ้ ช้บริ การเป็ น
อันดับแรก ดังนั้นผลการวิจยั ทุกด้านที่ผา่ นมามีความสอดคล้องกันจึงมีการแก้ไขไปในทิศทางเดียวกัน
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษากลุ่มตัวอย่างทัว่ ไปทุกช่วงอายุ ทาให้ผลการวิจยั ที่ออกมายังไม่ช้ ี
เฉพาะเจาะจงว่าในแต่ละช่วงอายุตอ้ งการสิ่ งใดเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นเพื่อเป็ นการ
ตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของในช่วงอายุ ควรจะมีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยมีช่วงอายุเข้ามา
กาหนดด้วย เช่น ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ของคนในเจเนอเรชันเอ็กซ์ (Gen X) เพื่อ
เป็ นการทราบความต้องการของคนกลุ่มอื่นๆและเพิ่มฐานผูใ้ ช้บริ การให้กระจายไปทุกช่วงอายุและ
ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2. การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ ซึ่งงานวิจยั
ครั้งต่อไปควรเพิ่มประเด็นที่ศึกษาเป็ นการตัดสิ นใจใช้บริ การแอปพลิเคชันแกร็ บไบค์ซ้ า เพื่อนาข้อมูลที่
ได้มารักษาฐานผูใ้ ช้บริ การเดิมให้ยงั คงใช้บริ การต่อไป
3. การวิจยั ครั้งนี้เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ ดังนั้นควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพร่ วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์
การสังเกตการณ์ ใช้คาถามปลายเปิ ด เป็ นต้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดชัดเจนและหลากหลายมากขึ้น
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