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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยครัง้นี้มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจสัง่อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ Grab Food ของ
ผู้บริโภคในจงัหวดันครสวรรค์ 2) เพื่อเปรียบเทียบการตดัสนิใจตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดันครสวรรค์จ าแนกตามเพศ, อายุ, ระดบัการศกึษา, รายได,้ สถานะภาพ, สถานทีพ่กัอาศยั, อาชพี   3) 
เพื่อศกึษาการรบัรู้คุณค่าผลติภณัฑ์, ความพงึพอใจในการส่งเสรมิการขาย, ค่านิยม มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในจงัหวดันครสวรรค์ 

กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัครัง้นี้คือประชากรอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมอืใน การเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ไดแ้ก่ค่าความถี่ค่ารอ้ยละค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความ แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะน าไปสูก่ารเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่โดยใชว้ธิ ีLSD และสถติกิารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมุตฐิานพบว่าปัจจยัสว่นบุคคลทีม่ ีเพศ รายได ้ สถานะภาพ  สถานทีพ่กัอาศยั  อาชพี ต่างกนั ท า
ใหก้ารตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในจงัหวดันครสวรรค์ โดยรวมไม่ต่างกนั ในส่วนของ 
ปัจจยัสว่นบุคคลทีม่ ีอายุ  ระดบัการศกึษา ต่างกนั ท าใหก้ารตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภค
ในจงัหวดันครสวรรค์ โดยรวมต่างกนั และปัจจยัแวดลอ้ม ดา้นความพงึพอใจในการส่งเสรมิการขายและดา้นค่านิยม มผีล
ต่อ การตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในจงัหวดันครสวรรค์ 

 
ค าส าคญั: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสัง่อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ Grab Food ของผู้บริโภคในจังหวดันครสวรรค์; 
ประชากรอ าเภอเมอืงนครสวรรค์ 
 
Abstract 



         This research aims 1) To study the decision to order food through the Grab Food application of consumers 
in NakhonSawan Province 2 )  To compare the decision to order food through the Grab Food application of 
consumers in NakhonSawan province by gender, age, education level, income, status, place of residence, and 
occupation 3) To study product value perception, promotional satisfaction, values, influence the decision to order 
food through the Grab Food application of consumers in NakhonSawan province. 

The sample group in this research was 400 populations of NakhonSawan. By using a questionnaire as a 
tool in data collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. 
The hypothesis was tested using t-test statistics, and one-way ANOVA statistics. If differences were found, they 
would lead to individual comparisons using LSD and Multiple Regression Analysis. 

The results test showed personal factors that included gender, income, status, different places of 
residence, and occupation. As a result, the decision to order food through the Grab Food app of consumers in 
NakhonSawan province as a whole is no different. Personal factors with different ages, and education levels. As 
a result, the decision to order food through the Grab Food application of consumers in NakhonSawan province as 
a whole is different. And, The environmental factors, promotional satisfaction, and values affect. The decision to 
order food through the Grab Food app of consumers in NakhonSawan province. 

 
Keywords: Factors affecting the decision to order food through the Grab Food application of consumers in 
NakhonSawan province; Population of Nakhon Sawan province. 
 
1. บทน า 

การด าเนินชวีติของมนุษยใ์นยุคนี้ก าลงัพฒันาไปสูก่ารใชช้วีติแบบดจิทิลัมากขึน้ดว้ยระบบการท างานแบบออนไลน์
ทีต่อ้งอาศยันวตักรรมต่าง ๆในการขบัเคลื่อน และเน้นความสะดวก และความรวดเรว็เป็นหลกั โดยเทคโนโลยสีว่นใหญ่ถูก
พฒันาเพื่อตอบสนองต่อปัจจยั 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศยั และยารกัษาโรค ซึ่งเป็นปัจจยัพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่น ในอดีตผู้บริโภคต้องซื้อวตัถุดิบมาท า เองที่บ้านหรือออกไป 
รบัประทานนอกบา้น แต่ในโลกยุคดจิทิลัเช่นปัจจุบนั ผูบ้รโิภคไม่จ าเป็นต้องเดนิทางไปหารา้นอาหาร โดยใช้Application 
บนโทรศพัท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนสัง่อาหารมาทานเองที่บ้านได้ เช่น Food Panda, Line Man หรือ Grab เป็นต้น ซึ่ง 
Application บรกิารจดัส่งอาหารมแีนวโน้มจะ เติบโตสูง เนื่องจากเกี่ยวข้องกบัโดยตรงกบัการด ารงชวีติของมนุษย์และ
สามารถตอบสนองความ ตอ้งการไดห้ลายประเภททัง้กลุ่มผูบ้รโิภคและกลุ่มธุรกจิรวมทัง้สามารถแกปั้ญหาบางประการของ 
การด าเนินธุรกิจแบบเดิมโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่มีจุดอ่อน (Pain Point) ในประเด็นที่ไม่สามารถจดัส่งอาหารให้
ผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในระยะไกลไดห้รอืไม่มบีรกิารจดัสง่อาหาร 

ถ้าพูดถึงชื่อ Food panda, Line Man, Grab food หรือ Get food คงไม่มีใครไม่รู้จ ักผู้ให้บริการฟู้ ด เดลิเวอรี 
(Food Delivery) ผ่านแอปพลเิคชนัเหล่านี้ นอกจากนี้กย็งัมผีูใ้หบ้รกิารรายใหม่เขา้มาเล่นในตลาดนี้อย่างจรงิจงัดว้ย โดย ผู้
บรกิารทัง้หลายเหล่านี้จะไปติดต่อธุรกจิร้านอาหารและเสนอให้เขา้มาอยู่บนแพลตฟอร์ม และท าการจดัส่งอาหารให้กบั 



ลูกคา้ของรา้นอกีทหีนึ่ง ประเดน็ทีน่่าสนใจ คอื รา้นอาหารทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมถึงรา้นอาหารทุกประเภทตัง้แต่
ร้านข้าวแกงทัว่ไปรมิทาง จนถึงร้านอาหารหรูหราในห้างสรรพสนิค้า ถึงแม้ว่าร้านของผู้ให้บรกิารบางรายจะไม่อยู่บน
แพลตฟอรม์ แต่ถา้ลูกคา้ ตอ้งการกส็ามารถสัง่ใหพ้นักงานไปสัง่และรบัอาหารมาสง่ใหไ้ด้  

ธุรกจิประเภทนี้นับว่ามแีนวโน้มการเตบิโตสงูมาก พบว่าในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ธุรกจินี้มกีารขยายตวัต่อเนื่องเฉลีย่ 
ปีละ 10% ซึ่งเติบโตสูงกว่าธุรกจิร้านอาหารเองที่เติบโตเฉลี่ยปีละ 3-4% ต่อปี การเติบโตของธุรกจิบริการจดัส่งอาหาร 
สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรที่มีขนาดครวัเรือนที่เล็กลง พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เน้นความสะดวกสบายและ  
ประหยดัเวลามากขึน้ สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการรา้นอาหารขนาดกลางและเลก็ สามารถเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคไดง้า่ยดายมากขึน้ 
(posttoday, กนัยายน 2562) 
 
วตัถปุระสงค ์
           1.เพื่อศกึษาการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในจงัหวดันครสวรรค์ 
         2.เพื่อเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในจงัหวดันครสวรรค์
จ าแนกตามเพศ, อายุ, ระดบัการศกึษา, รายได,้ สถานะภาพ, สถานทีพ่กัอาศยั, อาชพี 
         3.เพื่อศกึษาการรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑ,์ ความพงึพอใจในการสง่เสรมิการขาย, ค่านิยม มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหาร
ผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในจงัหวดันครสวรรค์ 

 
ขอบเขตของงานวิจยั 

1. ขอบเขตของประชากร ขอบเขตการศกึษางานวจิยัครัง้นี้จะศกึษากลุ่มประชากรอ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จ านวน
ประชากรรวมทัง้สิ้น 245,034 คน (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และขอ้มูลเพื่อการพฒันาจงัหวดัส านักงานจงัหวดันครสวรรค์  9 
มนีาคม 2564) 
           2. ขอบเขตของกลุ่มตวัอย่างเนื่องจากทราบจ านวนกลุ่มประชากรอ าเภอเมอืงนครสวรรค์ ทีช่ดัเจนแน่นอน จงึใช้
การใช้สูตรของ Yamane ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได้ 0.05 จึงท าให้มีระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95% ค านวณ
จ านวนกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดม้จี านวน 400 คน 
 
ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
           ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย 1.ปัจจยัสว่นบุคลของ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได ้สถานะภาพ สถานทีพ่กั
อาศยั อาชพี 2.ปัจจยัแวดลอ้ม ประกอบดว้ย การรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจในการสง่เสรมิการขาย ค่านิยม 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในจงัหวดันครสวรรค์ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
         1. เพื่อใหท้ราบการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในนครสวรรค์ 



         2. เพื่อให้ทราบการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผู้บรโิภคในนครสวรรค์จ าแนกตามเพศ, 
อายุ ระดบัการศกึษา รายได ้สถานะภาพ สถานทีพ่กัอาศยัและอาชพี 
         3. เพื่อใหท้ราบถงึการรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑ,์ ความพงึพอใจในการส่งเสรมิการขาย, ค่านิยม มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่
อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในจงัหวดันครสวรรค์ 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
              2.1 แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร 
              McGrew & Wilson (1982) การตดัสนิใจ หมายถงึ การก าหนดทางเลอืกหรอืคดัเลอืกและ ประเมนิตวัเลอืกทีม่ี
อยู่แต่การตดัสนิใจจะมลีกัษณะทีเ่ป็นรปูแบบเป็นกระบวนการเป็นการกระท าทีเ่ปลีย่นแปลงและไม่คงที ่ในขณะเดยีวกนันัน้ 
               Schiffman and kanuk (2000) กล่าวว่า กระบวนการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคนัน้ เป็นขัน้นตอนในการเลอืกซื้อ
ผลติภณัฑต์ัง้แต่สองทางขึน้ไป และพฤตกิรรม ผูบ้รโิภคจะพจิารณาสนิคา้เพื่อการตดัสนิใจ และเกดิเป็นพฤตกิรรมการซื้อ
ในทีสุ่ด 
              Kotler and Armstrong (2011) และ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541)อธบิายว่า ขัน้ตอนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคม ี5 
ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซื้อหรอืใชบ้รกิารผลติภณัฑ์ 
              ผู้วจิยัจงึสามารถสรุปได้ว่า การตดัสนิใจใช้บรกิาร หมายถึง กระบวนการที่กระท าโดยเจตนาและมขีัน้ตอน ที่
เริม่ต้นด้วย เกดิกระตุ้นจากความต้องการหรอืความจ าเป็น จากนัน้จงึมกีารรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล ประเมนิ
ทางเลอืกและการตดัสนิใจซื้อหรอืใชบ้รกิาร ซึ่งการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์เป็นสิง่ส าคญัส าหรบั การใชเ้ป็นแนวทางปรบัใชก้บั
กลยุทธท์างธุรกจิ 
             2.2 แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑ์ 
           Zeithaml (1998) ใหค้ านิยามถงึการรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑว์่าการประเมนิโดยรวมของ ผูบ้รโิภคเกี่ยวกบัประโยชน์
ของผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีข่ ึน้อยู่กบัการรบัรูส้ ิง่ทีไ่ดร้บัและคุณค่าทีไ่ดร้บั จากลูกคา้ โดยจะเป็นการประเมนิขอ้ดแีละขอ้เสยี
ของขอ้เสนอทัง้หมดโดยอาศยัการรบัรูท้ีแ่ทจ้รงิของ สิง่ทีไ่ดร้บั   
            Payne and Holt (2001) ใหความหมายของคุณค่า (Values) ว่าหมายถึง การแลกเปลี่ยนระหว่างผลประโยชน์
และการเสยีสละรวมทัง้การมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างลูกคา้กบัผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ดงันัน้ คุณค่าจงึกลายเป็นเกณฑท์ีผู่บ้รโิภค
ใชใ้นการตดัสนิความพงึพอใจ  
             Williams and Soutar (2009) อธิบายว่า ผู้บริโภคตดัสนิใจโดยการประเมิน ลกัษณะหรือขนาดของสนิค้า ซึ่ง
โดยทัว่ไปแลว้ ลูกคา้จะไม่ทราบถงึปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ ก าหนดราคาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร เช่น ค่าใชจ้่ายจรงิ
หรอืค่าใชจ้่ายประมาณการของการผลติ ผูบ้รโิภคจงึตอ้งพจิารณาสนิคา้จากคุณค่า และประเมนิประโยชน์ทีผู่บ้รโิภคมคีวาม
เชื่อว่าจะไดร้บัจาก สนิคา้เหล่านี้  
           พงศศ์รนัย ์ พลศรเีลศิ (2555) กล่าวว่าเมื่อผูบ้รโิภคไดท้ าการบรโิภคสนิคา้หรอื บรกิารแลว้นัน้ กจ็ะท าการประเมนิ
คุณค่าทีไ่ดร้บั 
           ผู้วจิยัจงึสามารถสรุปได้ว่าการรบัรู้คุณค่าผลติภณัฑ์หมายถึง การที่ผู้บรโิภคตระหนักและ รบัรู้คุณค่าของสนิคา้
และบรกิารทีเ่ป็นประโยชน์ งา่ยต่อการเขา้ถงึ จนกระทัง้เกดิความมัน่ใจในคุณภาพและสิง่ทีไ่ดร้บัจากผลติภณัฑน์ัน้ ๆ สง่ผล



ให้ผู้บริโภคมีความยินยอมที่จ่ายเงนิเพื่อซื้อหรือใช้บริการผลิตภณัฑ์นัน้ ถึงแม้ว่าอาจจะมีราคา ที่สูงกว่าผลิตภณัฑ์ใน
รปูแบบเดยีวกนั 
            2.3 แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจในการสง่เสรมิการขาย 
           Philip Kotler (2013) กล่าวว่าความพึงพอใจของลูกค้า เป็นการกระท าที่ได้คาดการณ์ไว้ ล่วงหน้าตามความ
คาดหวงัของลูกคา้ ความพงึพอใจของลูกคา้จงึมคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัความต้องการของลูกค้าในการตอบสนองความ
ตอ้งการเหล่านี้จงึเป็นตวัก าหนดความพงึพอใจของลูกคา้  
           Vroom (1964) มีมุมมองของความพงึพอใจว่าทศันคติและความพงึพอใจในสิง่หนึ่งนัน้สามารถ ใช้แทนกนัได้
เพราะค าสองค านี้มคีวามหมายถงึผลทีไ่ดจ้ากการทีปั่จเจกชนไดเ้ขา้ไปมสีว่นร่วมในสิง่นัน้ๆ และทศันคตหิรอืความรูส้กึดา้น
บวกจะแสดงให้เหน็สภาพความพงึพอใจในสิง่นัน้ ส่วนทศันคติ หรอืการได้รบัความรูส้กึดา้นลบจะแสดงให้เหน็ถึงสภาพ
ความไม่พงึพอใจในสิง่นัน้ 
           Kotler and Keller (2009) น าเสนอว่า เป็นการเริม่ต้นจากการตัง้เป้าหมายในการซื้อสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ ๆ ตาม
หลกัทัว่ไปแล้วนัน้ เป้าหมายคอืเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน หลงัจากนัน้ลูกค้าจะเริม่ตรวจสอบ
ขอ้มลูและ เปรยีบเทยีบตวัสนิคา้หรอืบรกิารเพื่อเลอืกสิง่ทีด่ทีีสุ่ด 
           Frey (1961) ได้ชี้ให้เห็นว่าตวัแปรทางการตลาดควรแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกครอบคลุมถึงข้อเสนอที่มี
ผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์ราคาและบริการส่วนที่สองหมายถึงวิธกีารและเครื่องมือการส่งเสริมการขาย ได้แก่ช่องทางการ 
จ าหน่ายการขายสว่นบุคคลการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 
          Kolter (2000) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดนัน้เป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการแข่งขนั ซึ่งประกอบไป ดว้ย 
4Ps ไดแ้ก่ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการสง่เสรมิทางการตลาด (Promotion) 
โดยการสง่เสรมิทางการตลาดเป็นการตดิต่อสือ่สารใหต้ลาดทีเ่ป็นเป้าหมายทราบถงึขอ้มลูต่างๆของสนิคา้ 
          ผูว้จิยัจงึสามารถสรุปไดว้่า ความพงึพอใจในการสง่เสรมิการขาย หมายถงึ กระบวนการการสง่เสรมิการขายทีม่กีาร
รูปแบบการชกัจูงหลากหลายให้ตอบสนองต่อความคาดหวงั ความต้องการของ ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพงึพอใจในการ
บรโิภคผลติภณัฑน์ัน้ ๆ เช่น การโฆษณา การส่งเสรมิการขายการประชาสมัพนัธก์ารตลาดทางตรง การจดักจิกรรมต่างๆ 
เป็นตน้ เพื่อเป็นสือ่กลางไปยงักลุ่มเป้าหมายเกีย่วกบัขอ้มลูสนิคา้ และใหเ้กดิการรบัรูก้ารตดัสนิใจซื้อสนิคา้หรอืใชบ้รกิารใน
ทีสุ่ด 
               2.4 แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่านิยม 
            Shalom H. Schwartz (2012) โดยได้กล่าวว่าค่านิยมเป็นเป้าหมายเพื่อสร้างจุดมุ่งหมายให้แก่มนุษย์โดย
พจิารณาจากความต้องการพืน้ฐานของ มนุษยซ์ึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่  1.ความต้องการทางดา้นร่างกาย 
2. ความตอ้งการในการกระท าร่วมกนัของเรากบัผูอ้ื่น และ 3. ความตอ้งการเพื่อความอยู่รอดปลอดภยัโดย Schwartz 
           Allport (1989) ได้สรุปประเภทค่านิยมออกเป็น 6 ประเภท ซึ่งในความเป็นจรงิแลว้แต่ละบุคคลอาจจะมค่ีานิยม
หรอืความเชื่อทีม่มีากหรอืน้อยไม่เท่ากนัอยู่ในบุคคลนัน้ ๆ 
          ผูว้จิยัจงึสามารถสรุปไดว้่าค่านิยม คอื ความเชื่อ ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที ่จะเชื่อหรอื แสดงออกถงึความคดิ
ความเชื่อนัน้ๆ โดยอาศยัหลกัเหตุผลที ่จะยอมรบัหรอืปฏเิสธ อกีทัง้ในแต่ละบุคคลอาจจะมค่ีานิยมหรอืความเชื่อเหมอืนกนั
หรอืต่างกนักบับุคคลอื่น ซึง่มากหรอืน้อย ไม่เท่ากนัอยู่ ในแต่ละความคดิวจิารณญาณและเหตุผลของบุคคลนัน้ 



 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
            ระววิรรณ เวยีงตา. (2560) การรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑค์วามพงึพอใจในการสง่เสรมิการขาย และค่านิยมทีส่ง่ผลต่อ
การ ตดัสนิใจใชบ้รกิารส่งอาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab (Grab Food) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ
ระหว่าง 26 – 30 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001 – 30,000 
บาท โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความถี่ในใช้บรกิารสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab (Grab Food) 1 – 3 ครัง้/เดือน ผล
การศึกษาด้านการรบัรู้คุณค่าผลิตภณัฑ์ต่อการใช้บริการสัง่อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ Grab (Grab Food) ของผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามโดยรวมมีระดับการรบัรู้ในระดับมาก โดยที่ผู้บริโภคมีการรบัรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์มากที่สุดในด้านที่ว่า
แอพพลเิคชัน่ Grab Food เป็นบรกิารทีเ่ป็นประโยชน์อนัดบัต่อมาคอืแอพพลเิคชัน่ Grab Foodการออกแบบทีง่่ายต่อการ
เขา้ใช ้Function ต่างๆเช่นการเลอืกร้านอาหารการเลอืกสถานทีจ่ดัส่งการใชแ้อพพลเิคชัน่Grab Food ท าใหป้ระหยดัเงนิ
กว่าการเดนิทางเพื่อเลอืกไปรา้นอาหารดว้ยตนเองแอพพลเิคชัน่ Grab Food มบีรกิารจดัส่งสนิคา้รวดเรว็และน้อยทีสุ่ดคอื 
แอพพลเิคชัน่ Grab Food  
                ณัฐกฤษ เชาว์ชาญกจิ(2562) การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารแอปพลเิคชนัสัง่อาหารออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มชี่วงอายุ 18 - 30 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมี
สถานภาพสมรสโสด มอีาชพีพนักงานเอกชน มรีายไดต้่อเดอืน 10,001 - 30,000 บาท มลีกัษณะทีอ่ยู่อาศยั มกีารใชบ้รกิาร
แอปพลเิคชนัสัง่อาหารออนไลน์ 3 – 4 ครัง้ต่อสปัดาห์ มกีารใช้บรกิารแอปพลเิคชนัสัง่อาหารออนไลน์ในช่วงเวลา ช่วง
กลางวนั (12.00 น. – 15.59 น.) มกีารใชบ้รกิารแอปพลเิคชนัสัง่อาหารออนไลน์ในวนัจนัทร์-ศุกร์ตามดว้ย มปีระเภทของ
อาหารเป็นอาหารจานเดยีวตามสัง่ตามดว้ย มสีถานทีท่ีใ่หจ้ดัสง่อาหารเป็นทีพ่กัอาศยั มรีาคาเฉลีย่ของค่าอาหารทีส่ ัง่ซื้อต่อ
ครัง้ 101 – 500 มกีารใชบ้รกิารแอปพลเิคชนัสัง่อาหารออนไลน์ Line Man  
               โชคธฌิา แสงลอื(2563)เรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัของผูบ้รโิภค 
Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครการศึกษา “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจใช้บริการสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัของ
ผูบ้รโิภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัขอเสนอสรุปผลการวจิยัดงันี้ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถติเิชงิพรรณนา
ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด  
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพี พนักงานบรษิทัเอกชน /รบัจา้ง รายไดต้่อเดอืน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 -30,000 บาท สว่นที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอปพลเิคชนัสัง่อาหารของผูต้อบ
สอบถามแอปพลิเคชนัสัง่อาหารที่เลือกใช้บริการมากที่สุด พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการมากที่สุด คือ 
Grabfood  
 
    สมมติฐานการวิจยั 
 สมมุตฐิานที ่1 เพศ  อายุ  ระดบัการศกึษา  รายได ้ สถานะภาพ  สถานทีพ่กัอาศยั  อาชพี ต่างกนั น่าจะท าให้
การตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในนครสวรรค์ต่างกนั 



 สมมุตฐิานที ่2 การรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจในการส่งเสรมิการขาย ค่านิยม น่าจะมผีลต่อการตดัสนิใจ
สัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในนครสวรรค์ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
           3.1 เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ และใช้วิธีการ
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติดิว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู 
ประชากรในการศกึษาวจิยัครัง้นี้จะศกึษากลุ่มประชากรอ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จ านวนประชากรรวมทัง้สิน้ 245,034  คน 
(กลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละขอ้มลูเพื่อการพฒันาจงัหวดัส านักงานจงัหวดันครสวรรค์ 9 มนีาคม 2564) 
 
กลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษา โดยการใชส้ตูรของ Yamane ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอย่างทีย่อมรบัได ้0.05 มรีะดบัความ
เชื่อมัน่ที ่95% ดงันัน้จะไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้เท่ากบั 400 ตวัอย่างและใชว้ธิกีารสุม่แบบสะดวก 
 
           3.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
           เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอืแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่นดงันี้ 
           สว่นที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัสว่นบุคคลของประชากรอ าเภอเมอืงนครสวรรค์ประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบั
การศกึษา รายได ้สถานะภาพและอายุการท างาน มจี านวน 7 ขอ้  
           ส่วนที ่2 แบบสอบเกี่ยวกบัปัจจยัแวดลอ้ม ประกอบดว้ย การรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจในการส่งเสรมิ
การขาย ค่านิยม จ านวน 14 ขอ้ โดยเป็นการใหร้ะดบัความคดิเหน็ 5 ระดบั ดงันี้ ระดบั 5 หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็
มากที่สุด ระดบั ระดบั 5 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นมากที่สุด ระดบั 4 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นมาก ระดบั 3 
หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็ปานกลาง ระดบั 2 หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็ต ่าระดบั 1 หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็
ต ่าทีสุ่ด 
           ส่วนที่ 3 แบบสอบเกี่ยวกบัการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผู้บรโิภคในนครสวรรค์ มี
ค าถามปลายเปิด 1 ข้อ และค าถามปลายปิดจ านวน 7 ข้อ โดยเป็นการให้ระดบัความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้  ระดับ 5 
หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด ระดบั ระดบั 5 หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด ระดบั 4 หมายถงึ มรีะดบั
ความคดิเหน็มาก ระดบั 3 หมายถึง มรีะดบัความคดิเหน็ปานกลาง ระดบั 2 หมายถึง มรีะดบัความคดิเหน็ต ่า ระดบั 1 
หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็ต ่าทีสุ่ด 
 
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถติพิรรณนา ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้  
           1.ใชค่้ารอ้ยละและความถี่ในการวเิคราะห์ ตวัแปรทีม่รีะดบัการวดัเชงิกลุ่มไดแ้ก่ ปัจจยับุคคลทีป่ระกอบดว้ย เพศ  
อายุ  ระดบัการศกึษา  รายได ้ สถานะภาพ  สถานทีพ่กัอาศยั  อาชพี 



           2.ใชค่้าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานกบัตวัแปรทีม่รีะดบัการวดัเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัแวดลอ้มประกอบดว้ย 
การรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจในการสง่เสรมิการขาย ค่านิยม และการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab 
Food ของผูบ้รโิภคในนครสวรรค์  
            สถติเิชงิอนุมาน ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
 1.เพื่อศกึษาการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผู้บรโิภคในนครสวรรค์ จ าแนกตาม เพศ 
โดยใชก้ารวเิคราะหด์ว้ยขอ้มลูสถติ ิt-test 
 2.เพื่อศกึษาการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผู้บรโิภคในนครสวรรค์จ าแนกตาม อายุ  
ระดบัการศกึษา  รายได้  สถานะภาพ  สถานที่พกัอาศยั  อาชพี โดยใช้การวเิคราะห์ดว้ยขอ้มูลสถิต ิOne–way ANOVA 
หากพบความแตกต่างจะน าไปสูก่ารเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่โดยใชว้ธิขีอง LSD 
          3.เพื่อศกึษาปัจจยัแวดลอ้มประกอบดว้ย การรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจในการส่งเสรมิการขาย ค่านิยม 
มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผู้บรโิภคในนครสวรรค์ โดยใช้การวเิคราะห์ด้วยขอ้มูล
สถติ ิMultiple Regression Analysis (MRA) 
 
4. ผลการวิจยั 
          1. ผลการวเิคราะห์การตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในจงัหวดันครสวรรค์ กลุ่ม
ประชากรอ าเภอเมอืงนครสวรรค์มรีะดบัระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food 
ของผูบ้รโิภคในนครสวรรคโ์ดยรวมในระดบัมากทีสุ่ด  
          2. ผลการเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ Grab Food ของผู้บรโิภคในจงัหวดันครสวรรค์ 
จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้  
               2.1 ประชากรที่มีปัจจยัส่วนบุคคล  เพศ รายได้  สถานะภาพ  สถานที่พกัอาศยั  อาชีพ ต่างกนัท าให้การ
ตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในนครสวรรคไ์ม่แตกต่างกนั 
               2.2  ประชากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคล  อายุ  ระดับการศึกษา ต่างกันท าให้การตัดสินใจสัง่อาหารผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในนครสวรรคแ์ตกต่างกนั 
           3. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคใน
จงัหวดันครสวรรค ์สามารถสรุปผลการวจิยั ไดด้งันี้ 
               3.1 ปัจจยัแวดลอ้ม ดา้นความพงึพอใจในการส่งเสรมิการขายและดา้นค่านิยม มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหาร
ผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในนครสวรรค์ 
               3.2 ปัจจยัแวดล้อม ด้านการรบัรู้คุณค่าผลติภณัฑ์ ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab 
Food ของผูบ้รโิภคในนครสวรรค์ 
 

5. สรปุและอภิปรายผลการวิจัย 

                  ผลการวจิยัการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในนครสวรรค์ 



สามารถสรุปตามวตัถุประสงค ์แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งไดด้งัต่อไปนี้  

                 1.ผลการวเิคราะห์การตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในนครสวรรค์โดยภาพ

รวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิพุมผกา บุญธนาพรีชัต์.(2560)ซึ่งท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า 

ระดบัการตดัสนิใจใช้บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลภาพรวมอยู่ในระดบัที่มากที่สุด ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวจิยัของ พรีะนัฐ โล่วนัทา.(2564) ซึ่งท าการศกึษาวจิยัเรื่องการตดัสนิใจใช้บรกิาร Food Delivery ของ

ผูบ้รโิภคในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ระดบัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร Food Delivery ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัเชยีงใหม่ ระดบัการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

            2. ผลการศึกษาการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผู้บริโภคในนครสวรรค์จ าแนกตาม
ปัจจยัสว่นบุคคลของประชากรอ าเภอเมอืงนครสวรรคส์ามารถสรุปไดด้งันี้ 
             2.1 ปัจจยัสว่นบุคคลทีม่เีพศ รายได ้สถานะภาพ  สถานทีพ่กัอาศยั  อาชพี ต่างกนั ท าใหก้ารตดัสนิใจสัง่อาหาร
ผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในนครสวรรค์ไม่ต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน ของผูว้จิยัทีม่คีวามคดิเหน็
ว่าการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผู้บริโภคในนครสวรรค์ ที่มีระดบัเพศ รายได้ สถานะภาพ  
สถานทีพ่กัอาศยัต่างกนั ไม่ไดส้ง่ผลใหก้ารตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในนครสวรรค ์ซึง่
คลอ้งคลอ้งกบั พริพฒัน์ เทวกุล.(2561) ทีศ่กึษาเกีย่วกบั การตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Foodของผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานคร ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจงึมกีารตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food 
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เครอืมาศ มี
เกษม (2554) ทีศ่กึษาพฤตกิรรมการบรโิภค อาหารจานด่วนของ บุคคลวยัท างาน พบว่า ลกัษณะสว่นบุคคลแตกต่างกนัไม่
สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารจานด่วน  
           2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอายุต่างกัน การตัดสินใจสัง่อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ Grab Food ของผู้บริโภคใน
นครสวรรคต์่างกนั เป็นไปตามสมมตฐิาน ซึง่ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าบุคคลทีม่อีายุแตกต่างกนัส่งผลการตดัสนิใจซื้อทีแ่ตกต่าง
กนั โดยกลุ่มคนที่มอีายุมากกว่าส่งผลให้มกี าลงัซื้อและมวีุฒภิาวะมากกว่า จงึมกีารซื้อมากกว่ากลุ่มคนที่มอีายุน้อย ซึ่ง
คลอ้งคลอ้งกบั เครอืมาศ มเีกษม. (2554) ทีศ่กึษาพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัท างาน พบว่าอายุที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร  จานด่วนต่างกัน โดยกลุ่มที่อายุน้อยจะนิยมเลือกซื้ออาหารที่
ห้างสรรพสนิค้า ในขณะที่กลุ่มที่อายุมากจะนิยมใช้บรกิารส่ง ถึงบ้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ พิรพฒัน์ เทวกุล. 
(2561)ที่ศกึษาเกี่ยวกบั การตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Foodของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า
ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครที่มอีายุต่างกนั ท าให้การตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่  Grab Food ของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั 
            2.3 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน การตัดสินใจสัง่อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ Grab Food ของ
ผูบ้รโิภคในนครสวรรคต์่างกนั เป็นไปตามสมมตฐิาน ซึง่ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า ระดบัการศกึษาทีต่่างกนัจะ สง่ผลใหมุ้มมองที่



มตี่อคุณภาพของอาหารต่างกนั อาจจะเป็นในเรื่องของความสดของอาหาร คุณภาพวตัถุดบิ หรอืปรมิาณ สารอาหาร ซึ่ง
ผลการวจิยัครัง้นี้ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของงานวจิยัของ พมิพุมผกา บุญธนาพรีชัต์ .(2560) ทีศ่กึษาปัจจยั ส่วนประสม
ทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปัจจุบนัทุกคน
สามารถใช้สมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่จ ากดัระดบัการศึกษา จึงเป็นไปได้ว่า  ระดบั
การศึกษาไม่ได้เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการ Food Delivery รวมทัง้ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชเนศ 
ลกัษณ์พนัธุ์ภกัด.ี (2560) ทีศ่กึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านสือ่ อเิลก็ทรอนิกส์
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ระดบัการศกึษาที่ต่างกนั ส่งผลให้การสัง่อาหารผ่านสื่อ  อเิล็กทรอนิกสบ์น
แอพพลเิคชัน่ ไม่ต่างกนั เนื่องจากปัจจุบนัสมาร์ทโฟนถือเป็นเครื่องมอืสื่อสารที่เขา้ทุกกลุ่มคนไม่ไดจ้ ากดั แค่กลุ่มคนที่มี
การศกึษาสงูเพยีงเท่านัน้ อกีทัง้ระบบปฏบิตักิารในสมารท์โฟน หรอืแอปพลเิคชนัในสมารท์โฟนถูกออกแบบมาใหใ้ชง้านได้
ง่าย หรอืถ้าหากผูใ้ชบ้รกิารรายใดมขีอ้สงสยักส็ามารถสอบถามผ่าน call center ไดต้ลอดช่วงเวลาท าการ ส่งผลใหก้ารสัง่
อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสบ์นแอพพลเิคชัน่ท าไดโ้ดยงา่ยเช่นเดยีวกนั 

  3. ปัจจยัแวดลอ้มที่มกีารตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผู้บรโิภคในนครสวรรค์ จ าแนก
ตาม การรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจในการสง่เสรมิการขาย ค่านิยม สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 

  3.1 การรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาวิจัยในครัง้นี้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยแวดล้อม การรับรู้คุณค่า
ผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจสัง่อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ Grab Food ของผู้บริโภคในนครสวรรค์ โดยผู้วิจัยมี
ความเหน็ว่า การทีผู่บ้รโิภคตระหนักและ รบัรูคุ้ณค่าของสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นประโยชน์ ง่ายต่อการเขา้ถงึ จนกระทัง้เกดิ
ความมัน่ใจในคุณภาพและสิง่ทีไ่ดร้บัจากผลติภณัฑน์ัน้ ๆ ส่งผลใหผู้บ้รโิภคมคีวามยนิยอมทีจ่่ายเงนิเพื่อซื้อหรอืใชบ้รกิาร
ผลติภณัฑน์ัน้ ถงึแมว้่าอาจจะมรีาคา ทีส่งูกว่าผลติภณัฑใ์นรปูแบบเดยีวกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ Zeithaml 
(1998) ที่ให้ความหมายการรบัรู้คุณค่าผลิตภณัฑ์ว่าเป็นการประเมินผลิตภณัฑ์โดยผู้บริโภคที่เกี่ยวกบัประโยชน์ของ
ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารนัน้ จะขึ้นอยู่กบัการรบัรูส้ ิ่งที่ได้รบั และคุณค่าที่ได้รบั โดยผู้บรโิภคจะประเมนิขอ้ดแีละขอ้เสยีของ
ข้อเสนอทัง้หมด ซึ่งจะอาศัยกระบวนการการรบัรู้ที่แท้จริงของสิ่งที่ได้รบั อีกทัง้ผลการวิจัยที่พบว่า การรบัรู้คุณค่า
ผลติภณัฑส์ง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารนัน้ ยงั 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎอีรรถประโยชน์ (Utility Theory)โดยสนิคา้หรอืบรกิารจะใหอ้รรถประโยชน์มากน้อยเพยีงใดนัน้กข็ึน้อยู่
กบัระดบัการรบัรูห้รอืระดบัความต้องการของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อผลติภณัฑน์ัน้ ซึ่งจากการวจิยั มคีวามเป็นไปไดว้่าผูบ้รโิภคมี
ระดบัการรบัรูต้่อผลติภณัฑท์ีม่ากจงึสง่ผลใหก้ระบวนการการตดัสนิใจในการใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ไปดว้ย 
             3.2 ความพงึพอใจในการสง่เสรมิการขาย จากการศกึษาวจิยัในครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่าปัจจยัแวดลอ้ม การความพงึ
พอใจในการสง่เสรมิการขาย มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในนครสวรรค ์โดย
ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าความพงึพอใจในการสง่เสรมิการขาย หมายถงึ กระบวนการการสง่เสรมิการขายทีม่กีารรปูแบบการชกั
จูงหลากหลายใหต้อบสนองต่อความคาดหวงั ความต้องการของ ลูกคา้เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจในการบรโิภคผลติภณัฑ์
นัน้ ๆ เช่น การโฆษณา การส่งเสรมิการขายการประชาสมัพนัธก์ารตลาดทางตรง การจดักจิกรรมต่างๆ เป็นต้น เพื่อเป็น
สื่อกลางไปยงักลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับข้อมูลสนิค้า และให้เกิดการรบัรู้การตัดสนิใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการในที่สุด ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ Vroom (1964) มมีุมมองว่า ความพงึพอใจเป็นผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ากการทีปั่จเจกชนได ้เขา้ไปมี



ส่วนร่วมในสิง่นัน้ ๆ และทศันคตหิรอืความรูส้กึดา้นบวกจะแสดงใหเ้หน็ถงึสภาพความพงึพอใจในสิง่นัน้ ส่วนทศันคตหิรอื
การไดร้บัความรูส้กึดา้นลบจะแสดงให้เหน็ถึงสภาพความไม่พงึพอใจในสิง่นัน้ อกีทัง้ทฤษฎสีอดคล้องกบัการส่งเสรมิก าร
ขาย ไดแ้ก่ Pull Theory of sales promotionเป็นทฤษฎทีีใ่ชเ้ครื่องมอืการส่งเสรมิการขาย เช่น  Grab Food มโีปรโมชัน่ค่า
ส่งฟรใีนช่วงกโิลเมตรทีก่ าหนด เพื่อสรา้งความต้องการใหเ้กดิแก่ผูบ้รโิภคต่อสนิคา้หรอืบรกิาร ซึ่งลว้นแลว้แต่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจในการใชบ้รกิาร Grab Food ทัง้สิน้ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งของ Yana Guterman (2011) เรื่อง การประเมนิความ
พงึพอใจของลูกคา้  จากกรณีศกึษาโรงแรม Karelia ในประเทศรสัเซยี กส็อดคลอ้งกบัผลการวจิยั โดยจากการวจิยัพบว่า 
ลูกคา้สามารถทนต่อปัญหาต่าง ๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภคทีม่ปัีญหา หรอืสภาพหอ้งทีเ่ก่าไดเ้นื่องจากอตัราสว่นราคาต่อ
คุณภาพทีลู่กคา้พงึพอใจเป็นทีน่่าพอใจ ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าโปรโมชัน่หรอืราคายงัท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ และยงั
ตดัสนิใจใชบ้รกิารต่อไป 

3.2 ค่านิยมจากการศกึษาวจิยัในครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่าปัจจยัแวดลอ้ม ค่านิยม มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในนครสวรรค์ โดยผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที ่จะเชื่อหรอื 
แสดงออกถงึความคดิความเชื่อนัน้ๆ โดยอาศยัหลกัเหตุผลที ่จะยอมรบัหรอืปฏเิสธ อกีทัง้ในแต่ละบุคคลอาจจะมค่ีานิยม
หรอืความเชื่อเหมอืนกนัหรอืต่างกนักบับุคคลอื่น ซึ่งมากหรอืน้อย ไม่เท่ากนัอยู่ ในแต่ละความคดิวจิารณญาณและเหตุผล
ของบุคคลนัน้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวความคิดของ Rokeach (1973) ค่านิยมคือความเชื่อในแนวทางเดียวที่มีความเป็น
เฉพาะเจาะจง ซึ่งค่านิยมที่เกดิขึ้นจะส่งผลต่อความต้องการ การรับรู้ต่าง ๆ ของมนุษย์ อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบัประเภท
ค่านิยมด้านสงัคม ของ Allport(1989) กล่าวว่า ค่านิยมทางสงัคม (Social) เป็นค่านิยมที่ให้ความส าคญักับต่อมนุษย
สมัพนัธต์่าง ๆ เช่น การเอาใจใส ่การสรา้งความยอมรบั มกีารค านึงถงึคุณค่าทางสงัคมมากกว่าเหตุผล ซึง่จากการวจิยันัน้ 
ค่านิยมทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัเกี่ยวกบัแอพพลเิคชัน่ เช่น การใชแ้อพพลเิคชัน่สัง่อาหารเป็นทีน่่าสนใจของคนในสงัคม
ปัจจุบนัและเป็นการแสดงถงึความ ยงัเป็นการสรา้งการยอมรบัจากกลุ่มเพื่อนและบุคคล และเป็นกระแสในสงัคมออนไลน์ 
ซึง่ค่านิยมเหล่านี้ลว้นมอีทิธพิลหรอืสง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ทัง้สิน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวจิยัในครัง้นี้มขีอ้เสนอแนะในการวจิยัเพื่อใชใ้หเ้ป็นประโยชน์และแนวทางส าหรบั 
          6.1 ปัจจยัสว่นบุคคล 
          6.1.1 จากการศกึษาวจิยัในครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่อีายุและระดบัการศกึษา ต่างกนั ท าใหก้าร
ตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผู้บรโิภคในนครสวรรค์ ต่างกนั ดงันัน้นักการตลาด ผู้ประกอบการ 
Grab Food จงึควรใหค้วามส าคญั เป็นอย่างยิง่ เพราะเนื่องจากการทีผู่บ้รโิภคมอีายุแลระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนันัน้มี
มุมมอง ความคดิที่แตกต่างกนั โดยอาจจะมี การพจิารณาถึงคุณสมบตัิของผลติภณัฑ ์ความสดใหม่ของอาหาร คุณภาพ
และแหล่งทีม่าของวตัถุดบิ กรรมวธิกีารปรุง อาหาร ความสะอาดของอุปกรณ์และสถานที่ท าอาหาร ซึ่งการสัง่อาหารผ่าน
แอพพลเิคชัน่ Grab Food ผูบ้รโิภคจะไม่ สามารถรบัรูไ้ดถ้งึสิง่ต่าง ๆ เหล่านี้ บางสิง่จะรบัรูไ้ดก้ต็่อเมื่อไดล้องบรโิภคเท่านัน้ 
           6.1.2 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลทีม่ีเพศ รายได ้ สถานะภาพ  สถานทีพ่กัอาศยั  อาชพี ต่างกนั ท าให้การตดัสนิใจสัง่
อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผู้บรโิภคในนครสวรรค์  ไม่ต่างกนั ดงันัน้นักการตลาด ผู้ประกอบการ Grab 
Food อาจไม่ตอ้งเน้นประเดน็เพื่อการปรบัปรุงและน าไปใช้ 



 6.2 ปัจจยัแวดลอ้ม 
 6.2.1 ปัจจยัดค้วามพงึพอใจในการสง่เสรมิการขายส่งผลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food 

ของผูบ้รโิภคในนครสวรรคด์งันัน้ ผูป้ระกอบควรใหค้วามส าคญัเพิม่ขึน้กบัวธิกีารสง่เสรมิการขายเครื่องมอืต่างๆ ทีใ่ชใ้นการ
สง่เสรมิการขาย เช่น เพิม่ช่องทางการโฆษณาใหม้คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ เพื่อใหผู้บ้รโิภครูจ้กัตวัสนิคา้ผลติภณัฑ ์อกี
ทัง้เป็นการเพิม่ฐานลูกคา้ใหม้ากขึน้อกีดว้ย 

 6.2.2 ปัจจยัดา้นค่านิยมสง่ผลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab Food ของผูบ้รโิภคในนครสวรรค์  
ดงันัน้ ผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งการส่งอาหารแบบ Delivery ผ่านแอพพลเิคชัน่ต่าง ๆ ควรให้ความส าคญั
เพิม่มากขึน้กบัการสรา้งค่านิยมเชงิบวกต่อสงัคม เช่น เขา้ไปมสีว่นร่วมในสือ่ออนไลน์มากขึน้ การจดักจิกรรมทีต่ระหนักถงึ
การรู้จกัและเป็นที่ยอมรบัมากขึ้น รวมทัง้สร้างความเชื่อที่ว่าการใช้บริการในลกัษณะนี้ก าลงัได้รบัความนิยมในสงัคม
ปัจจุบนั หรอืแมก้ารสรา้งค่านิยมทีเ่ป็นไปทศิทางเดยีวกนัและสง่ผลทีด่ทีัง้ผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภค 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 

1.การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเรื่องการรบัรูคุ้ณค่าผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจในการส่งเสรมิการขายและค่านิยมที่
ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab (Grab Food) ของผู้บรโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ผูว้จิยัควรเพิม่การศกึษาตวัแปรหรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร อาทเิช่น อรรถประโยชน์ แรงจงูใจใน
การใช้บริการ ความจงรกัภกัดีต่อสนิค้า หรือเพิม่มิติให้แก่ตวัแปรที่ก าลงัศึกษา เป็นต้น เพื่อให้ผลการวิจยัที่มีข้อมูลที่
ละเอยีดและลกึมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ควรมกี าหนดและควบคุมตวัแปรแทรกทีอ่าจสง่ผลใหผ้ลการวจิยัเกดิความคลาดเคลื่อน 

2. การศกึษาครัง้ต่อไปอาจน ากรอบแนวความคดิทีใ่ชค้รัง้นี้ ไปใชใ้หม่ โดยม ีการเปลีย่นตวัแปรตน้และค าถามการ
วจิยั ให้สอดคลองกบัวตัถุประสงค์ของบรษิัทที่มีการเปลี่ยนแปลง ไปตามสภาวะเศรษฐกจิ เพื่อน าผลที่ได้ไปปรบัใช้ให้
เหมาะสมกบัเป้าหมายของผูป้ระกอบการและนักการตลาด 

3. ประชากรทีศ่กึษาในครัง้นี้เป็นเพยีงประชากรในนครสวรรค์เท่านัน้ ซึ่งหากต้องการขอ้มูลทีม่คีวามหลากหลาย
มากมายยิง่ขึน้จงึควรเลอืกกลุ่มประชากรในการศกึษาครัง้ต่อไปทีแ่ตกต่างจากเดมิอหรอืเปลีย่นขนาดกลุ่มประชากร จาก
เดมิทีเ่ป็นเพยีงนครสวรรค ์อาจจะเพิม่ประชากรในระดบัภาค เพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนั 
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