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บทคัดย"อ 
  การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค� 1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน Grab Food 
เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ2.เพื่อศึกษาความพึง
พอใจในการใช#บริการ แอปพลิเคช่ัน Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงาน
บริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ จําแนกตามประชากรศาสตร�เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได#เฉล่ียต.อเดือน 
3. เพื่อศึกษาปAจจัยส.วนประสมทางการตลาด(4C’s) ท่ีมีผลต.อ ความพึงพอใจในการใช#บริการ แอปพลิเคช่ัน 
Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ 
 ผลการวิจัยพบว.า 1)พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีเพศอายุ ระดับการศึกษา แลtรายได#
เฉล่ียต.อเดือนต.างกันทําให#ความพึงพอใจในการใช#บริการโดยรวมต.างกัน 2)ส.วนประสมทางการตลาดด#าน
ต#นทุนของผู#บริโภค ด#านความสะดวกสบาย และด#านการส่ือสาร มีผลต.อความพึงพอใจในการใช#บริการ
แอปพลิเคช่ัน Grab Foodเพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขต
กรุงเทพฯ 3)ส.วนประสมทางการตลาดด#านลูกค#า ไม.มีผลต.อความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ันGrab 
Foodเพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ อย.างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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คําสําคัญ: แอปพลิเคช่ัน Grab Food; บริการรับส.งอาหาร; พนักงานบริษัท 
 
ABSTRACT 

  The purpose of this research were 1) To study satisfaction of using Grab Food 
application for food delivery of employees in private company in Bangkok area 2) Satisfaction of 
using Grab Food application for food delivery of employees in private company in Bangkok area 
classify by gender, age, academic level and average income per month 3) To study the factor of 
4C’s that affect to the satisfaction of using Grab Food application for food deliveryof employees in 
private company in Bangkok area. The results of hypotheses showed that the differences factor of 
personal including with gender, age, academic level and average income per month of employees 
of Private Company in Bangkok area affect to the level of satisfaction of using Grab Food 
application for food delivery of employees in private company in Bangkok area. Marketing mix 
factors in consumer cost, consumer’s convenience and communication also affect to satisfaction of 
using Grab Food application for food delivery of employees in private company in Bangkok area 

 
Keyword: Grab Food application, Food delivery 
 
บทนํา 
 พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ เปaนมนุษย�เงินเดือนทํางานในเมือง ซ่ึงเปaนท่ีทราบกันว.า มีการแข.งขัน
สูง การบริหารเวลาเปaนเร่ืองท่ีจําเปaนต.อการทํางาน และต#องประสบปAญหาการต.อคิวในสภาพอากาศท่ีร#อนและ
มลพิษต.างๆ ซึ่งเปaนจํานวนมากท่ีต#องประสบปAญหาน้ีทุกๆวันการใช#บริการน้ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
มากข้ึน เพราะจากการสังเกตเบ้ืองต#นจะพบเจอกับการทํางานอยู.หน#าคอมพิวเตอร� งานท่ีมีจํานวนมากไม.มีเวลา
ในการออกไปรับประทานอาหารกลางวันนอกบริษัท บางคร้ังอาจละท้ิงงานไปไม.ได# ต#องมีการรับประทาน
อาหารว.างท่ีไม.ครบสารอาหาร 5 หมู. หรือซื้ออาหารเตรียมไว#ต้ังแต.เช#าเพื่อมารับประทานช.วงพักเท่ียง มา
รับประทานท่ีโตeะทํางาน จะมีพนักงาน 2 ประเภท คือ ทํางานเข#างาน 8.00– 17.00 น.และ ด#าน IT ท่ีเปaนเวลา
ไม.แน.นอน กลุ.มเปjาหมายน้ี จึงมีการใช#บริการจัดส.งอาหารเปaนจํานวนมาก และยังสามารถเลือกสรร เช.น 
อาหารท่ีมีช่ือเสียง อาหารทะเลสด อาหารคลีน สําหรับสาวออฟฟlศท่ีรักสุขภาพ ต#องการสารอาหารและดูแล
รูปร.างถึงจะมีเวลาน#อยแต.การควบคุมอาหารก็เปaนส่ิงสําคัญ ทําให#ต#องเลือกทานอาหาร ปAญหาของพนักงาน
บริษัทออฟฟlศ ในเขตกรุงเทพฯ ต.างๆ ถือว.าเปaนตัวช.วยจัดการแก#ไขปAญหา ของกลุ.มเหล.าน้ีได# จึงเปaนท่ีมาใน
ต#องการทําวิจัยเร่ือง อยากรู#ถึงความพึงพอใจ ต.อการใช#บริการ grab food 
วัตถุประสงคMในการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาความพงึพอใจในการใช#บริการ แอปพลิเคช่ัน Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food 
Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ 
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2) เพื่อศึกษาความพงึพอใจในการใช#บริการ แอปพลิเคช่ัน Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food 
Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได#เฉล่ีย
ต.อเดือน 
 3) เพื่อศึกษาปAจจัยส.วนประสมทางการตลาด (4C’s) ท่ีมีผลต.อ ความพึงพอใจในการใช#บริการ แอปพลิเคช่ัน 
Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพึงพอใจ 
 
ด�านบุคลากร 
  นราภรณ� วิชิตรัตนะ (2559) เพื่อเปaนข#อมูลแก.ทางผู#ประกอบการในการวางแผนกลยุทธ�ทาง
การตลาด และสร#างความพึงพอใจสูงสุดให#กับผู#ใช#บริการ ผู#ประกอบการจึงควรมีการอบรมมารยาท การแต.ง
กาย บุคลิกภาพ และการช.วยเหลือแก#ปAญหาของพนักงานให#มีคุณภาพเพิ่มข้ึนอย.างต.อเน่ืองเพื่อให#ผู#ใช#บริการ
เกิดความพึงพอใจสูงสุด และจากความพึงพอใจน#องท่ีสุดด#านสถานท่ีให#บริการน้ัน หรือนัดรับส.งสําหรับ
ผู#ใช#บริการตามจุดนัดต.างๆเพื่อให#ผู#ใช#บริการเกิดความพึงพอใจในการใช#บริการ และกลับมาใช#บริการซ้ํา 
  วิชิต อู.อ#น (2552) กล.าวว.า การบริการเปaนงานท่ีมุ.งเน#นไปท่ีตัวบุคคล (ลูกค#า ผู#บริโภค หรือ
ผู#ใช#บริการ) ฉะน้ันพนักงานขายจะต#องสามารถจัดการกับบุคคลเหล.าน้ัน ได#อย.างสร#างสรรค�มีประสิทธิผลและ
สร#างความสัมพันธ�ได# 
 คุณภาพบริการ 
  กําพล แก#วสมนึก (2552) ผลการวิจัยพบว.าระดับความพึงพอใจโดยรวมของลูกค#าท่ีมีต.อคุณภาพ
การบริการอยู.ในระดับมาก ได#แก. ด#านทรัพยากรในการให#บริการ ด#านความน.าเช่ือถือในการให#บริการ ด#าน
ความพร#อมในการให#บริการ ด#านความเช่ือม่ันในการให#บริการและด#านการดูแลเอาใจใส.ลูกค#า  
 คุณภาพอาหาร 
  คุณภาพอาหาร (Food Quality) คือ อาหารตามมาตรฐานการผลิตท่ีทําให#ผู#บริโภคเกิดความเช่ือมั่น
ในอาหารสามลักษณะท่ัวไปท่ีได#กําหนดคุณภาพอาหาร คือ ความปลอดภัย ความดึงดูดใจ และการยอมรับ ใน
บรรดาคุณลักษณะเหล.าน้ี ความดึงดูดใจประกอบด#วยรายการต.างๆ เช.น รสชาติ การนําเสนอ สอดสี และ
อุณหภูมิ (Sulek& Hensley, 2004 อ#างใน เกอ ซ.ง, 2559)  
  (Kim & Lee, 2013อ#างใน เกอ ซ.ง, 2559)ปAจจุบัน คุณภาพอาหารถือเปaนปAจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการ
สร#างประสบการณ�การรับประทานอาหาร ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต.อความรู#สึกความพึงพอใจ ทัศนคติและ
พฤติกรรมการเลือกร#านอาหารของลูกค#า ดังน้ันคุณภาพอาหารจึงสําคัญท่ีสุด จะละท้ิงไม.ได#  
 การไว�วางใจ 
  จิดาภา ทัดหอม (2560) ปAจจัยการตลาดผ.านส่ือสังคมออนไลน� ด#านความบันเทิง ปAจจัยความ
ไว#วางใจ ปAจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศ ได#จากการดําเนินธุรกิจบนโลกออนไลน�ในปAจจุบันน้ัน ส่ิงสําคัญท่ี
ทางธุรกิจต#องได#รับจากลูกค#า คือ ความไว#วางใจ (Trust) หากลูกค#ามีการไว#วางใจต.อธุรกิจ ก็จะสามารถเกิด
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กระบวนการซ้ือ หากมีการถ.ายทอดสดข#อมูลสินค#าหรือบริการของแต.ละธุรกิจ จะมีลูกค#าท่ีเข#ามาร.วมแสดง
ความเห็น มีการแนะนํา หรือติชม  
  ภานุพงศ� ลือฤทธิ์(2560)งานวิจัยน้ีได#ให#ข#อเสนอแนะท่ีเปaนประโยชน�แก.ผู#ประกอบการ และผู#พัฒนา
แอปพลิเคช่ันเพื่อนําไปเปaนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคช่ันให#มีผู#ใช#งานอยู.เสมอ โดยให#
ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค#า ซึ่งนอกเหนือจากการกําหนดรูปแบบการให#บริการให#สอดคล#องกันกับ
ความต#องการและพฤติกรรมของผู#ใช#งานท่ีเปล่ียนแปลงไปอย.างรวดเร็วแล#ว ยังควรมีการทําความเข#าใจและให#
ความสําคัญกับปAจจัยต.าง ๆ ท่ีมีความสําคัญ ได#แก. ความเก่ียวข#องในบริการของแอปพลิเคช่ันกับผู#ใช#บริการ 
ความเข#าใจได# ความพร#อมของระบบ ความมั่นคงปลอดภัย ความเช่ือถือไว#วางใจ ความเพียงพอ และการ
ตอบสนอง รองลงมาตามลําดับ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตรM 
  ยุบล เบ็ญจรงค�กิจ (2534, อ#างใน จาริณี อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2559) ได#อธิบายลักษณะทาง
ประชากรท่ีประกอบไปด#วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา และระดับรายได# สรุปว.า คนท่ีมีคุณลักษณะทาง
ประชากรแตกต.างกันจะมีพฤติกรรมแตกต.างกัน ดังน้ี  
 1) เพศ (Sex) เปaนส่ิงหน่ึงท่ีเก่ียวข#องกับพฤติกรรมการบริโภค เหตุเพราะ ความแตกต.างของเพศจะมีการรับรู#
มีความคิด การตัดสินใจในเร่ืองต.าง ๆ โดยการเล้ียงดูดังข#างต#นมีผลทําให#เพศชายจะมีความกล#าตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค#ามากกว.าเพศหญิง โดยเฉพาะสินค#าท่ีเปaนเทคโนโลยีแต.ในยุคปAจจุบันอาจมีการเปล่ียนแปลงไปมาก
ยิ่งข้ึน  
 2) อายุ (Age) อายุจะเปaนการแสดงวัยของบุคคลท่ีเปaนขอบ.งช้ีว.าจะสามารถเข#าใจในเน้ือหาและสามารถรับรู#
ข#อมูลข.าวสารส่ิงอ่ืน ๆ ได#มากย่ิงข้ึน รวมถึงในแต.ละช.วงอายุจะมีการเลือกซื้อหรือตัดสินใจซื้อสินค#าและบริการ
ท่ีผ.านมาจากประสบการณ�ความสนใจของแต.ละช.วงอายุก็จะมีความแตกต.างกันออกไป หากมีการแบ.งช.วงอายุ
ตามพฤติกรรม 
 3) ระดับการศึกษา (Education) ส.งผลตอพฤติกรรมการบริโภคท่ีต.างกันของแต.ละบุคคลท้ังในเร่ืองการ
เรียนรู#คิดวิเคราะห�แยกแยะ ซ่ึงผู#ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน#มการบริโภคสินค#าท่ีมีคุณภาพดีมากกว.าผู#ท่ีมี
การศึกษาตํ่ากว.า เน่ืองจากผู#ท่ีมีการศึกษาสูงจะมีตําแหน.งหน#าท่ีการงานท่ีดีมีศักยภาพในการหารายได#ท่ีสูงกว.า 
จึงเปaนเหตุให#มีการบริโภคผลิตภัณฑ�และบริการท่ีมีคุณภาพมากกว.า 
 4) รายได# (Income) มีผลกระทบต.อผู#บริโภคแตกต.างกันออกไป เช.น บุคคลท่ีมีรายได#สูงจะมีอํานาจในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค#าหรือบริการท่ีดีมีคุณภาพ ส.วนบุคคลท่ีมีรายได#ต่ํากว.าจะเลือกซื้อสินค#า หรือบริการท่ี
ตอบสนองความต#องการในการดํารงชีพท่ีคุ#มค.า คุ#มราคา ไม.ใช#จ.ายฟุ}มเฟ~อย 

เพศกับความพึงพอใจ 
  เพ็ญนภา จรัสพันธ� (2557) ได#กล.าวว.าความพึงพอใจการรับบริการ พบว.าผู#บริโภคเพศหญิงมีความ
พึงพอใจในการรับบริการมากว.าเพศชายเพราะมีความละเอียดอ.อนในด#านต.างๆและไวต.อการรับรู#ถึงคุณภาพใน
การรับบริการมากกว.าเพศชายซะอีก ลูกค#าท่ีมีอายุต.างกัน มีความพึงพอใจต.อคุณภาพการให#บริการของ 
ศูนย�บริการลูกค#า จีเนท โมบายเซอร�วิส เซ็นเตอร� จันทบุรี แตกต.างกัน 
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  จาริณี อิศรางกูร ณ อยุธยา (2559) ท่ีศึกษา ความพึงพอใจในการบริการของร#านขนมไทยในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบว.า เพศแตกต.างกัน มีความพึงพอใจในด#านการบริการของร#านขนม ไทยในจังหวัด
กรุงเทพมหานครแตกต.างกัน อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 โดยเพศชายมีความพึงพอใจในการบริการของ
ร#านขนมไทยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด#านสถานท่ีให#บริการ ด#านสภาพแวดล#อมของการ บริการ ด#าน
กระบวนการบริการ และภาพรวม มากกว.าเพศหญิง 

อายุกับความพึงพอใจ 
   พรพมลิ คงฉิม (2552) การศึกษาความพึงพอใจและความต#องการของลูกค#าท่ีได#รับบริการจาก
บริษัท เอ็ม.เอช.อี - แมก (ที) จํากัด พบว.า ด#านอายุ พบว.า ผู#รับบริการท่ีอายุแตกต.างกันมีความพึงพอใจ
โดยรวมท่ีแตกต.างกัน อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายด#านพบว.าด#าน การดูแลเอา
ใจใส. ด#านความน.าเช่ือถือของผู#ให#บริการและด#านรูปลักษณ�องค�กร 
  พรประภา สุดประเสริฐ และณักษ� กุลิสร�(2557) จากการศึกษาเร่ือง พบว.าผู#ใช#บริการท่ีมีอายุ
แตกต.างกัน มีพฤติกรรมการใช#บริการในด#านค.าใช#จ.ายต.อคร้ังแตกต.างกัน โดยผู#ใช#บริการท่ีมีอายุต่ํากว.า หรือ
เท.ากับ 30ป� มีพฤติกรรมด#านค.าใช#จ.ายเฉล่ียต.อคร้ังท่ีใช#บริการมากท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองจาก ผู#ใช#บริการท่ีมีตํ่ากว.า
หรือเท.ากับ 30ป� มีความสนใจห.วงใยในการดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มข้ึน ทําให#เกิดการใช#บริการตรวจสุขภาพ 
รักษาสุขภาพ และรักษาในหลายๆโรคในเวลาเดียวกัน ส.งผลให#ค.าใช#จ.ายสูงข้ึนตามไปด#วย  
ระดับการศึกษากับความพึงพอใจ 
  กัลยารัตน� ว.องวานิช (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง “ระดับความพึงพอใจต.อส.วนผสมทางการตลาดของ
ผู#บริโภคตลาดนัดกลางคืนของนักท.องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดนัดกลางคืนอินดี้ ดาวคะนอง” พบว.า 
นักท.องเท่ียวท่ีมี ระดับการศึกษา แตกต.างกันมีค.าเฉล่ียความพงึพอใจแตกต.างกัน  

รายได�เฉล่ียต"อเดือนกับความพึงพอใจ 
  พรพรรณ รัตนตรัยวงศ� (2553) จากการศึกษาเร่ือง ปAจจัยท่ีมีผลต.อการเลือกใช#บริการพาณิชย�
อิเล็กทรอนิกส�ของผู#ใช#อินเตอร�เน็ต ในเขตจังหวัดปทุมธานีพบว.า รายได#ต.อเดือนท่ีแตกต.างกันจะมีผลต.อการ
เลือกใช#บริการทางออนไลน�หรือแอปพลิเคช่ันความถ่ีในการใช#งาน ระยะเวลาในการใช#งาน ช.วงเวลาในการใช#
งาน สถานท่ีในการใช#งาน ค.าใช#จ.ายในการซ้ือ เว็บไซต�ท่ีเลือกซื้อ และประเภทสินค#าท่ีซื้อท่ีแตกต.างกันมีผลต.อ
การเลือกใช#บริการพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�แตกต.างกัน 
  วิเศษพรรณ เลาหวนิช(2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ทัศนคติ และความพึงพอใจท่ีมีผลต.อระดับความภักดีต.อ
ตราสินค#าของ โทรศัพท�มือถือไอโฟน (iPhone) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว.า รายได#ต.อเดือนท่ีแตกต.าง มีผล
ต.อทัศนคติ และความพึงพอใจท่ีมีผลต.อระดับความภักดีต.อตราสินค#าของ โทรศัพท�มือถือไอโฟน (iPhone) 
3.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส�วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Cs) 
  แนวคิดส.วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Cs) โดยว.าต#องให#ความสําคัญกับผู#บริโภค 
(Borden, 1964 อ#างใน พิมพะงา วีระโยธิน, 2560) ได#ให#ความหมายของส.วนประสมทางการตลาด 4C’s 
Marketing ดังน้ี 



5 

 

ความต#องการของผู#บริโภค (Consumer’s Wants and Needs) แทนท่ีจะผลิตอะไรก็ได#ท่ีขายได#แต.ต#องผลิต
อะไรท่ีผู#บริโภคต#องการมากกว.าดังน้ันผู#ผลิตต#องคํานึงถึงสินค#าท่ีผลิตออกมาน้ันควรจะเปaนสินค#าหรือบริการท่ี
ผู#บริโภคจะซื้อใช#เพื่อแก#ปAญหาการอยู.รอดหรือช.วยตอบสนองความต#องการด#านต.างๆของพวกเขาอีกด#วย 
(Consumer Solution ) 
 ต#นทุนของผู#บริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) แนวคิดการตั้งราคาโดยจะต#องพิจารณาถึงต#นทุนของ
ผู#บริโภคท่ีต#องจ.ายเพื่อท่ีจะให#ได#สินค#าน้ันมาใช#ซึ่งการต้ังราคาน้ันต#องคํานวณถึงค.าใช#จ.ายต.างๆท่ีผู#บริโภคต#อง
จ.ายไปก.อนท่ีจะจ.ายเงินซื้อสินค#าน้ันไม.ว.าจะเปaนค.าใช#จ.ายในเร่ืองการเดินทางค.าจอดรถ ค.าเสียเวลา เปaนต#น 
 ความสะดวกในการซ้ือ (Consumer’s Convenience to Buy) ช.องทางการจัดจําหน.ายสมัยใหม.น้ันต#องคิด
ว.าจะเพิ่มความสะดวกในการซื้อสินค#าและบริการของผู#บริโภคได#อย.างไร เพราะในตอนน้ีผู#บริโภคจะเปaนผู#
ตัดสินใจว.าจะซื้อท่ีไหนซ้ือมากเท.าไหร.และซื้อเวลาใดมากกว.าการซ้ือตามช.องทางท่ีถูกกําหนดข้ึนจากผู#ผลิตและ
ผู#จัดจําหน.าย 
 การส่ือสาร (Consumer’s Communication) การส่ือสารต#องพิจารณาท้ังส่ือและสารท่ีผู#บริโภคจะรับฟAง 
การตลาดวันน้ีไม.ใช.ว.าผู#บริโภคจะยอมฟAงในส่ิงท่ีต#องการจะพูดดังเช.นเดิมแต.ปAจจุบันผู#บริโภค เลือกท่ีจะฟAงและ
ไม.ฟAง เลือกท่ีจะเช่ือและไม.เช่ือ ควรให#ความสําคัญในการสร#างเร่ืองราวสร#างความไว#เน้ือเช่ือใจผ.านส่ือท่ี
ผู#บริโภครับฟAงมากกว.า 

ดังน้ัน  ผู#วิจัยได#ให#ความหมายของส.วนประสมทางการตลาดไว#ว.า   ธุรกิจให#ความสําคัญทางตลาดมากเพื่อให#
สามารถตอบสนองความต#องการของลูกค#ากลุ.มเปjาหมายได#อย.างถูกต#อง  ผู#บริโภคเปaนศูนย�กลาง โดยมี ลูกค#า 
ต#นทุนของผู#บริโภคท่ีซื้อสินค#าและบริการต#องมีคุ#มค.าท่ีจะจ.าย เพื่อสร#างความสะดวกสบายให#แก.ลูกค#า และมี
การส่ือสารกับลูกค#าโดยตรงเพื่อให#เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
ด�านลูกค�ากับความพึงพอใจ 
  คอตเลอร� (Kotler (2003, อ#างใน ศรัญญา เรือศรีจันทร�, 2554) กล.าวว.าความพอใจของลูกค#า 
(Customer Satisfaction) ข้ึนอยู.กับประโยชน�หรือคุณค.าท่ีรับรู#ได#จากการใช#ผลิตภัณฑ� เม่ือเทียบกับส่ิงท่ีลูกค#า
คาดหวัง ซึ่งหากประโยชน�ท่ีได#รับจากผลิตภัณฑ�ต่ํากว.าลูกค#าคาดหวัง ลูกค#าจะรู#สึกไม.พอใจในผลิตภัณฑ�หรือ
บริการน้ัน 
  ล็อก (Lock,1984 อ#างใน กําพล แก#วสมนึก ,2554) มองว.า ความพึงพอใจต.อการให#บริการ มันจะ
ข้ึนอยู.กับความแตกต.างระหว.างส่ิงท่ีลูกค#าได#รับกับส่ิงท่ีลูกค#าปรารถนา ซึ่งส่ิงท่ีลูกค#าได#รับน้ันคือระดับต่ําสุดท่ี
สามารถตอบสนองความต#องการของเขาได# ลูกค#าจะเกิดความพอใจเม่ือไม.มีความแตกต.างระหว.างความ
ปรารถนากับสภาพความเปaน  
ด�านต�นทุนของผู�บริโภคกับความพึงพอใจ 
  สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) เปaนการดึงดูดลูกค#าเพื่อให#เกิดความพึงพอใจต.อลูกค#าในทุกๆระดับ
เน่ืองจากมีความคุ#มค.ามากเม่ือเทียบกับค.าใช#จ.าย โดยทําส.วนลดการค#า โดยมีสินค#าและบริการในราคา
หลากหลายราคา หลักร#อย – หลักพัน 
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  สุทามาศ จันทรถาวร (2556) ความพึงพอใจเพศหญิง พนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพฯ มีความ
พอใจท่ีจะส่ังซ้ือสินค#าหรือบริการออนไลน� เดือนละ1 คร้ัง ส.วนใหญ.หากถามถึงผลิตภัณฑ�ส.วนใหญ.จะให#
ความสําคัญด#านราคาท่ีถูกกว.าร#านค#าหรือราคาในห#างสรรพสินค#า เพราะอาจจะมีส.วนลดราคาในการส่ังซื้อ
เกิดข้ึน และต#องการมีบริการจัดส.งฟรี 

ด�านความสะดวกสบายกับความพึงพอใจ 
  ขวัญพงศ� พันธ�เจริญวรกุล (2558) การใช#โปรแกรมส่ังอาหารอัตโนมัติ ได#ว.าการทําให#พฤติกรรมของ
ผู#บริโภคท่ีเข#ามายอมรับระบบใหม. ต#องสร#างการรับรู#ของผู#บริโภคให#ได#ลองใช#เพื่อเกิดความพึงพอใจในบริการ 
โดยเร่ิมจากทําให#การใช#ระบบส่ังอาหารอัตโนมัติใช#งานง.าย สะดวก รวดเร็ว 
 ปรีชา กาวีอ่ิน (2551) ได#ศึกษาว.าพฤติกรรมการซ้ือสินค#าและบริการผ.านระบบทางอินเทอร�เน็ตสามารถทําได#
ตลอด 24 ช่ัวโมง รวมถึงการซ้ือสินค#าและบริการได#ทุกชนิด ประหยัดเวลา สามารถเปรียบเทียบ ราคาและ
ข#อมูลของสินค#าและบริการได#ง.ายกว.าการซ้ือสินค#าและบริการจากช.องทางการจําหน.ายอ่ืน  
ด�านการส่ือสารกับความพึงพอใจ 
 ศิริวรรณ พิชิตชาตรี (2555) ความพึงพอใจของผู#บริโภคส.วนใหญ.ให#ระดับความสําคัญต.อการส่ือสารแบบครบ
วงจรมาก ไม.ว.าจะเปaน ด#านโฆษณา ด#านการส.งเสริมการขาย ด#านพนักงาน และด#านประชาสัมพันธ� ทําให#เพื่อ
สร#างจุดเด.นให#ชัดเจนผู#บริโภคเข#าใจ 
 อาภาภรณ� วัธนกุล (2555) การพึงพอใจในการซื้อสินค#าของผู#บริโภคผ.านทางออนไลน�ยอดนิยมของประเทศ
ไทย มุ.งถึงความน.าเช่ือถือ  
 การวิเคราะหM ข�อมูลปZจจัยส"วนประชากรของกลุ"มตัวอย"างการศึกษาวิจัย ประกอบด�วยด�าน เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และรายได�เฉลี่ยต"อเดือน โดยใช�การแจกแจงความถี่และค"าร�อยละ ดังต"อไปนี้ 
พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ท่ีเปaนกลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เปaนเพศหญิง มีอายุระหว.าง 26 – 35ป� ซึ่ง
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได#เฉล่ียต.อเดือน 20,001 – 30,000 บาท  
 ผลการวิเคราะห�สมการถดถอย ตามสมการจะมีตัวแปรอิสระท้ังหมด 4 ตัวแปร โดยมีตัวแปรอิสระจํานวน 3 
ตัวแปร ท่ีมีผลต.อความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน Grab Foodเพื่อบริการรับส.งอาหาร(Food 
Delivery)ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ โดยรวม โดยเรียงตามลําดับท่ีมีผลสูงสุด คือ ด#านความ
สะดวกสบาย ด#านการส่ือสาร และด#านต#นทุนของผู#บริโภค ตามลําดับ 
สรุปผลการวิจัย  
 การวิเคราะห�ข#อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองความพึงพอใจในการใช#บริการ แอปพลิเคช่ัน Grab Food 
เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ สามารถสรุป
ผลการวิจัยได#ดังต.อไปน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจในการใช#บริการ แอปพลิเคช่ัน Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร 
(Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู.ในระดับ
มากเม่ือพิจารณาเปaนรายด#าน พบว.าความพึงพอใจในการใช#บริการ แอปพลิเคช่ัน Grab Food เพื่อบริการ
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รับส.งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ อยู.ในระดับมาก โดยเรียง
ตามลําดับ ได#แก. ด#านคุณภาพบริการและการไว#วางใจเท.ากัน ด#านบุคลากรและคุณภาพอาหารเท.ากัน  
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช#บริการ แอปพลิเคช่ัน Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร 
(Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได#เฉล่ียต.อเดือน สามารถสรุปการวิจัย ได#ดังน้ี 
 2.1 พนักงานพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได#เฉล่ียต.อ
เดือนต.างกัน ทําให#ความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food 
Delivery) ต.างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห�ส.วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต.อความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน Grab 
Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ สามารถสรุปการ
วิจัย ได#ดังน้ี  
 3.1 ส.วนประสมทางการตลาดด#านต#นทุนของผู#บริโภค ด#านความสะดวกสบาย และด#านการส่ือสาร มีผลต.อ
ความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ของ
พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ 
 3.2 ส.วนประสมทางการตลาดด#านลูกค#า ไม.มีผลต.อความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน Grab 
Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food 
Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ สามารถสรุปตามวัตถุประสงค�ได#ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food 
Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ โดยภาพรวม อยู.ในระดับมาก แต.เมื่อพิจารณาเปaนราย
ด#าน สามารถสรุปผลได#ดังน้ี 
 1.1 ด�านบุคลากร ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ อยู.ในระดับมาก ซ่ึงผู#วิจัยมีความคิดเห็นว.า 
โดยส.วนใหญ. พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ มีความพึงพอใจท่ีพนักงานมีการบริการท่ีดีต.อหน#าลูกค#า
เมื่อรับบริการ ซ่ึงสอดคล#องกับแนวคิดของ วิชิต อู.อ#น (2552) ท่ีกล.าวว.า ลักษณะท.าทางความพึงพอใจแต.แรก
เปaนส่ิงท่ีสําคัญ การขายท่ีเก.งจะต#องพยายามทํา ให#ผู#คาดว.าจะเปaนลูกค#าเกิดความความพึงพอใจตั้งแต.แรกเห็น 
เพราะเขาอาจจะไม.ได#โอกาสเปaนคร้ังท่ีสอง การสร#างความพึงพอใจแต.แรกพบน้ัน จะเกิดจากลักษณะท.าทาง
การแสดงออกจากบุคลิกภาพภายนอกของนักขาย เช.นเส้ือผ#า การแต.งตัว การแสดงออกทางสีหน#า ซ่ึงจะ
ก.อให#เกิดความเช่ือมั่น นักขายจะต#องสามารถนําเสนอลักษณะท.าทางท่ีดีของตนหรือสามารถขายตนเองได#
น้ันเอง และสอดคล#องกับแนวคิดของ นราภรณ� วิชิตรัตนะ (2559) ท่ีกล.าวว.า ผู#ประกอบการจึงควรมีการอบรม
มารยาท การแต.งกาย บุคลิกภาพ และการช.วยเหลือแก#ปAญหาของพนักงานให#มีคุณภาพเพิ่มข้ึนอย.างต.อเน่ือง
เพื่อให#ผู#ใช#บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด เพื่อให#ผู#ใช#บริการเกิดความพึงพอใจในการใช#บริการ และกลับมาใช#
บริการซ้ํา 
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 1.2 ด�านคุณภาพอาหาร ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ อยู.ในระดับมาก ซึ่งผู#วิจัยมีความ
คิดเห็นว.า โดยส.วนใหญ. พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ มีความพึงพอใจของผู#ใช#บริการมีความเช่ือมั่น
ในแอปพลิเคช่ันว.าต#องตอบสนองความต#องการได# และมีความปลอดภัยของอาหารในการบริการใช#
แอปพลิเคช่ัน Grab Food ซึ่งสอดคล#องกับแนวคิดของ (Kim & Lee, 2013 อ#างใน เกอ ซ.ง, 2559) ปAจจุบัน 
คุณภาพอาหารถือเปaนปAจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการสร#างประสบการณ�การรับประทานอาหาร ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรง
ต.อความรู#สึกความพึงพอใจ ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกร#านอาหารของลูกค#า ดังน้ันคุณภาพอาหารจึง
สําคัญท่ีสุด จะละท้ิงไม.ได#  

1.3 ด�านคุณภาพบริการ ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ อยู.ในระดับมาก ซึ่งผู#วิจัยมีความ
คิดเห็นว.า โดยส.วนใหญ. พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ มีความพึงพอใจท่ีพนักงานมีการรักษาคุณภาพ
การรับบริการอยู.เสมอ สอดคล#องกับ กําพล แก#วสมนึก (2552) ด#านทรัพยากรในการให#บริการ ด#านความ
น.าเช่ือถือในการให#บริการ ด#านความพร#อมในการให#บริการ ด#านความเช่ือม่ันในการให#บริการ และด#านการ
ดูแลเอาใจใส.ลูกค#าของบริษัทฯ มีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมการส่ังซื้อของลูกค#า ได#แก. ยอดการส่ังซ้ือสินค#าโดย
เฉล่ียในแต.ละเดือนท่ีส่ังซื้อสินค#ากับบริษัทฯ และระยะเวลาในการติดต.อธุรกิจกับบริษัทฯ 
1.4 ด�านไว�วางใจ ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ อยู.ในระดับมาก ซึ่งผู#วิจัยมีความคิดเห็นว.า โดย
ส.วนใหญ. พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ระบบแอปพลิเคช่ัน Grab Food ทําการเก็บข#อมูลได#เปaน
อย.างดี ซึ่งสอดคล#องกับ ภานุพงศ� ลือฤทธ์ิ(2560) การพัฒนาแอปพลิเคช่ันเพื่อนําไปเปaนแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงแอปพลิเคช่ันให#มีผู#ใช#งานอยู.เสมอ โดยให#ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค#า ซ่ึงนอกเหนือจาก
การกําหนดรูปแบบการให#บริการให#สอดคล#องกันกับความต#องการและพฤติกรรมของผู#ใช#งานท่ีเปล่ียนแปลงไป
อย.างรวดเร็วแล#ว ยังควรมีการทําความเข#าใจและให#ความสําคัญกับปAจจัยต.าง ๆ ท่ีมีความสําคัญ ได#แก. ความ
เก่ียวข#องในบริการของแอปพลิเคช่ันกับผู#ใช#บริการ ความเข#าใจได# ความพร#อมของระบบ ความม่ันคงปลอดภัย 
ความเช่ือถือไว#วางใจ ความเพียงพอ และการตอบสนอง รองลงมาตามลําดับ และสอดคล#องกับแนวคิด จิดาภา 
ทัดหอม (2560) ปAจจัยการตลาดผ.านส่ือสังคมออนไลน� ด#านความบันเทิง ปAจจัยความไว#วางใจ ปAจจัยคุณภาพ
ของระบบสารสนเทศ ด#านคุณภาพระบบและการบริการซื้อสินค#าผ.านช.องทางการผ.านแอปพลิเคช่ันของ
ผู#บริโภคในกรุงเทพมหานครได#จากการดําเนินธุรกิจบนโลกออนไลน�ในปAจจุบันน้ัน ส่ิงสําคัญท่ีทางธุรกิจต#อง
ได#รับจากลูกค#า คือ ความไว#วางใจ (Trust) หากลูกค#ามีการไว#วางใจต.อธุรกิจ ก็จะสามารถเกิดกระบวนการซื้อ 
หากมีการถ.ายทอดสดข#อมูลสินค#าหรือบริการของแต.ละธุรกิจ จะมีลูกค#าท่ีเข#ามาร.วมแสดงความเห็น มีการ
แนะนํา หรือติชม ซ่ึงถือได#ว.า เปaนส.วนหน่ึง 8 ในการไว#วางใจท่ีจะใช#สินค#า 
 2.ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food 
Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ จําแนกตามปAจจัยประชากรด#าน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาและรายได#เฉล่ียต.อเดือน สามารถสรุปได#ดังน้ี 
 2.1พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีเพศต.างกัน ทําให#ความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน 
Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ โดย
ภาพรวมต.างกัน ซ่ึงผู#วิจัยมีความเห็นว.า พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ท้ังเพศชายและเพศหญิงจะมี
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ด#านบุคลากร ด#านคุณภาพอาหาร ด#านคุณภาพบริการ และด#านไว#วางใจ ท่ีแตกต.างกัน อาจจะเน่ืองจากเพศ
ชายและเพศหญิง จะมีการรอคอยการได#รับการใช#บริการและความจําเปaนในการใช#บริการต.างกัน ส.วนใหญ.เพศ
ชายจะรอคอยได#นานไม.เท.ากับเพศหญิง ทําให#การเลือกใช#บริการแอปพลิเคช่ัน Grab Food เพื่อบริการรับส.ง
อาหาร (Food Delivery) ท่ีแตกต�างกันซึ่งสอดคล#องกับงานวิจัยของ เพ็ญนภา จรัสพันธ� (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง 
“ความพึงพอใจของลูกค#าต.อคุณภาพการให#บริการของศูนย�บริการลูกค#า จีเนท โมบายเซอร�วิส เซ็นเตอร� 
จันทบุรี” พบว.า ผู#ใช#บริการท่ีมีเพศต.างกัน มีความพึงพอใจต.อคุณภาพการให#บริการแตกต.างกัน เพราะเพศ
หญิงมีความพึงพอใจในการรับบริการมากว.าเพศชายเพราะมีความละเอียดอ.อนในด#านต.างๆและไวต.อการรับรู#
ถึงคุณภาพในการรับบริการมากกว.าเพศชายซะอีก ซึ่งสอดคล#องกับงานวิจัยของ จาริณี อิศรางกูร ณ อยุธยา 
(2559) ท่ีศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจในการบริการของร#านขนมไทยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” พบว.า เพศ
แตกต.างกัน มีความพึงพอใจในด#านการบริการของร#านขนม ไทยในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกต.างกัน อย.างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 โดยเพศชายมีความพึงพอใจในการบริการของร#านขนมไทยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ด#านสถานท่ีให#บริการ ด#านสภาพแวดล#อมของการ บริการ ด#านกระบวนการบริการ และภาพรวม มากกว.าเพศ
หญิง 
 2.2 พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีอายุต.างกัน ทําให#ความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน 
Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ โดย
ภาพรวมต.างกัน ซึ่งผู#วิจัยมีความเห็นว.า พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีอายุต.างกัน พบว.าด#าน
บุคลากร ด#านคุณภาพอาหาร ด#านคุณภาพบริการ และด#านไว#วางใจ ต.างกัน เน่ืองจากความต#องการของแต.ละ
ช.วงอายุท่ีแตกต.างกัน ช.วงวัยรุ.นสามารถท่ีจะส่ังอาหารจากร#านดัง ร#านอร.อยจากข#าง ตัดปAญหาการเสียเวลา ซึ่ง
สอดคล#องกับงานวิจัยของ พรพมลิ คงฉิม (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจและความต#องการ
ของลูกค#าท่ีได#รับบริการจากบริษัท เอ็ม.เอช.อี - แมก (ที) จํากัด” พบว.า ผู#รับบริการท่ีอายุแตกต.างกัน มีความ
พึงพอใจโดยรวมท่ีแตกต.างกัน ซึ่งสอดคล#องกับงานวิจัยของ พรประภา สุดประเสริฐ และณักษ� กุลิสร�(2557) ท่ี
ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจและแนวโน#มการใช#บริการของผู#ใช#บริการแผนกผู#ป}วยนอกโรงพยาบาลอาภากร
เกียรติวงศ� ฐานทักเรือสัตหีบ” พบว.าผู#ใช#บริการท่ีมีอายุแตกต.างกัน มีพฤติกรรมการใช#บริการในด#านค.าใช#จ.าย
ต.อคร้ังแตกต.างกัน โดยผู#ใช#บริการท่ีมีอายุต่ํากว.า หรือเท.ากับ 30ป� มีพฤติกรรมด#านค.าใช#จ.ายเฉล่ียต.อคร้ังท่ีใช#
บริการมากท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองจาก ผู#ใช#บริการท่ีมีต่ํากว.าหรือเท.ากับ 30ป� มีความสนใจห.วงใยในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองเพิ่มข้ึน ทําให#เกิดการใช#บริการตรวจสุขภาพ รักษาสุขภาพ และรักษาในหลายๆโรคในเวลาเดียวกัน 
ส.งผลให#ค.าใช#จ.ายสูงข้ึนตามไปด#วย  
 2.3 พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีระดับการศึกษาต.างกัน ทําให#ความพึงพอใจในการใช#บริการ
แอปพลิเคช่ัน Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขต
กรุงเทพฯ โดยภาพรวมต.างกัน ซึ่งผู#วิจัยมีความเห็นว.า พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีระดับ
การศึกษาต.างกัน พบว.าด#านบุคลากร ด#านคุณภาพอาหาร ด#านคุณภาพบริการ และด#านไว#วางใจ ต.างกัน 
เน่ืองจากระดับการศึกษาท่ีแตกต.าง มีความรู#การเข#าใจในการใช#บริการ เข#าถึงได#มากกว.า เพื่อหาส่ิงอํานวย
สะดวก และอาจจะบริหารเวลาได#ดีโดยการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน โดยไม.ต#องเสียเวลาในการเดินทางไป



10 

 

ร#านอาหารเอง  สอดคล#องกับงานวิจัยของ กัลยารัตน� ว.องวานิช (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง “ระดับความพึงพอใจต.อ
ส.วนผสมทางการตลาดของผู#บริโภคตลาดนัดกลางคืนของนักท.องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดนัดกลางคืน
อินดี้ ดาวคะนอง” พบว.า นักท.องเท่ียวท่ีมี ระดับการศึกษา แตกต.างกันมีค.าเฉล่ียความพึงพอใจแตกต.างกัน 
ด#านความต#องการของผู#บริโภค กริยา มารยาทของพนักงานและผู#ค#า ความสะดวกสบาย แตกต.างกันอย.าง
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 2.4 พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีรายได#เฉล่ียต.อเดือนต.างกัน ทําให#ความพึงพอใจในการใช#
บริการแอปพลิเคช่ัน Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ใน
เขตกรุงเทพฯ โดยภาพรวมต.างกัน ซึ่งผู#วิจัยมีความเห็นว.า พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีรายได#
เฉล่ียต.อเดือนต.างกัน พบว.าด#านบุคลากร ด#านคุณภาพอาหาร ด#านคุณภาพบริการ และด#านไว#วางใจ ต.างกัน 
เน่ืองจากรายได#ผู#บริโภคไม.เท.ากัน อาจจะทําให#การใช#บริการแต.ละคร้ังไม.เท.ากัน ผู#มีรายได#น#อย มีการส่ังซื้อ
น#อย และผู#ท่ีรายได#มาก จะมีการส่ังซ้ือมากหรือหลากหลายกว.า สอดคล#องกับงานวิจัยของ พรพรรณ รัตนตรัย
วงศ� (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง “ปAจจัยท่ีมีผลต.อการเลือกใช#บริการพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�ของผู#ใช#อินเตอร�เน็ต ใน
เขตจังหวัดปทุมธานี” พบว.ารายได#เฉล่ียต.อเดือนท่ีแตกต.างกัน มีผลต.อการเลือกใช#บริการพาณิชย�
อิเล็กทรอนิกส�แตกต.างกัน ซึ่งสอดคล#องกับงานวิจัยของ วัลย�ลิกา คีรีรัตน� และ ดร.วัชรินทร� ชาญศิลป� (2557) 
ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนต.อการบริการของ สํานักงานประปาสาขาบางเขน การประปานคร
หลวง” พบว.า ประชาชนท่ีมารับบริการของสํานักงานการประปาสาขา บางเขน การประปานคร ท่ีมีรายได#
ต.างกัน มีความพึงพอใจแตกต.างกัน อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล#องกับงานวิจัยของ มัญชุ
ตา ก่ิงเนตร (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง “ปAจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการตัดสินใจใช#บริการธนาคารบนอินเทอร�เน็ต ของ
ลูกค#าธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว.า รายได# ท่ีแตกต.างกันมีอิทธิพลต.อการ
ตัดสินใจใช#บริการ ธนาคารบนอินเทอร�เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน ) ในเขตกรุงเทพมหานครแตก
แต.งกัน เพราะรายได# เปaนปAจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล โดยมีการพิสูจน�แล#วว.าฐานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจน้ัน มีอิทธิพลต.อทัศนคติและพฤติกรรมของคน และสอดคล#องกับงานวิจัยของ วิเศษ
พรรณ เลาหวนิช (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง “ทัศนคติ และความพึงพอใจท่ีมีผลต.อระดับความภักดีต.อตราสินค#าของ 
โทรศัพท�มือถือไอโฟน (iPhone) ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว.า รายได#ต.อเดือนท่ีแตกต.าง มีผลต.อ ทัศนคติ 
และความพึงพอใจท่ีมีผลต.อระดับความภักดีต.อตราสินค#าของ โทรศัพท�มือถือไอโฟน (iPhone) ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 3. ศึกษาส.วนประสมทางการตลาด (4C’s) ท่ีมีผลต.อความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน Grab Food 
เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ สามารถสรุปได#ดังน้ี 
 3.1 ส.วนประสมทางการตลาด (4C’s) ด#านลูกค#า ไม.มีผลต.อความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน 
Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งผู#วิจัยมี
ความเห็นว.าพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ การมีธุรกิจบริการรับ-ส.งอาหารสร#างความพอใจกับลูกค#า 
กับลูกค#าจะเข#าใช#บริการแอปพลิเคช่ันต.อไป และผู#ใช#บริการจะกลับมารับบริการผ.านแอปพลิเคช่ัน Grab Food 
เพราะปAจจุบันการบริการรับ-ส.งอาหารมีจํานวนการแข.งขันท่ีสูง มีตัวเลือกมากข้ึน ทําให#ไม.ประจําเปaนต#องคู.
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ขาดกับ แอปพลิเคช่ัน Grab Food เจ#าเดียวเท.าน้ัน ซึ่งผลท่ีได#ไม.สอดคล#องกับงานวิจัย ศรัญญา เรือศรีจันทร� 
(2554) ท่ีศึกษาเร่ือง “ทัศนคติ ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมของผู#บริโภคต.อการใช#บริการสนามฟุตซอ
ลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว.า ประโยชน�หรือคุณค.าท่ีรับรู#ได#จากการใช#ผลิตภัณฑ� เม่ือเทียบกับส่ิงท่ี
ลูกค#าคาดหวัง ลูกค#าจะมีความพึงพอใจในบริการ ของเราซึ่งน้ันทําให#เราต#องทําให#ลูกค#าพึงพอใจในการบริการ
ของเราให#ได#มากท่ีสุด รวมถึงไม.สอดคล#องกับงานวิจัยของ กําพล แก#วสมนึก(2554) ท่ีศึกษาเร่ือง “การศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค#าท่ีมีต.อคุณภาพการบริการ ของบริษัท พรีซิช่ัน ทูลส�เซอร�วิส (ประเทศ
ไทย) จํากัด” พบว.า มันจะข้ึนอยู.กับความแตกต.างระหว.างส่ิงท่ีลูกค#าได#รับกับส่ิงท่ีลูกค#าปรารถนา ซ่ึงส่ิงท่ีลูกค#า
ได#รับน้ันคือระดับต่ําสุดท่ีสามารถตอบสนองความต#องการของเขาได# ลูกค#าจะเกิดความพอใจเมื่อไม.มีความ
แตกต.างระหว.างความปรารถนากับสภาพความเปaนจริง ลูกค#าจะเกิดความไม.พอใจต.อการให#บริการเม่ือผลลัพธ�
ท่ีได#จากการให#บริการ และไม.สอดคล#องกับงานวิจัยของ   
 3.2 ส.วนประสมทางการตลาด (4C’s) ด#านต#นทุนของผู#บริโภค มีผลต.อความพึงพอใจในการใช#บริการ
แอปพลิเคช่ัน Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขต
กรุงเทพฯ ซึ่งผู#วิจัยมีความเห็นว.าพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ให#ความสําคัญมากกับเร่ือง ราคามีผล
ต.อความต#องการท่ีจะซื้อสินค#าและบริการคร้ังต.อไป การรับบริการผ.านแอปพลิเคช่ัน Grab Food มีส.วนลด
ราคาต้ังแต.แรกท่ีใช#งาน ค.าบริการบนแอปพลิเคช่ันมีราคาท่ีเหมาะสมกับส่ิงท่ีได#รับ ผู#ใช#บริการมีความพึงพอใจ
ในราคามีความเหมาะสมกับสินค#า เพราะผู#ใช#บริการมีการเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว.างราคากับคุณภาพ
ของสินค#าหรือบริการแอปพลิเคช่ัน Grab Food ซ่ึงสอดคล#องกับงานวิจัยของสุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) 
ท่ีศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการซื้อสินค#าและบริการออนไลน�แบบร.วมกลุ.มกันซื้อบนเว็บไซต� ENSOGO ของลูกค#า
ในเขตกรุงเทพมหานคร”  พบว.า การดึงดูดลูกค#าเพื่อให#เกิดความพึงพอใจต.อลูกค#าในทุกๆระดับเน่ืองจากมี
ความคุ#มค.ามากเม่ือเทียบกับค.าใช#จ.าย โดยทําส.วนลดการค#า โดยมีสินค#าและบริการในราคาหลากหลายราคา 
เพราะกําหนดราคาน้ันต#องให#ถูกต#องและยุติธรรม ถ#าราคาท่ีกําหนดไว#เหมาะสมจะเปaนตัวช.วยในการผลักดันได#
ดี ให#ออกสู.ตลาดหรือความต#องการของตลาดเปjาหมายไว#ดีด#วย และสอดคล#องกับงานวิจัยของ  สุทามาศ 
จันทรถาวร (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง “ปAจจัยส.วนประสมทางการตลาดท่ีส.งผลต.อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค#า ด#าน
ราคาส.วนใหญ.ให#ความสําคัญกับ ราคาถูกกว.าร#านค#าหรือห#างสรรพสินค#า เพราะอาจจะมีส.วนลดราคาในการ
ส่ังซื้อเกิดข้ึน และต#องการมีบริการจัดส.งฟรี มีความสอดคล#องกับงานวิจัยของ ธัญญพัสส� เกตุประดิษฐ� (2554) 
ท่ีศึกษาเร่ือง “ปAจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการตัดสินใจซ้ือสินค#าทางอินเตอร�เน็ตของผู#หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร”  
พบว.า สินค#าตรงกับความต#องการด#านราคาเหมาะสมและมีคุณภาพ 
 3.3 ส.วนประสมทางการตลาด (4C’s) ด#านความสะดวกสบาย มีผลต.อความพึงพอใจในการใช#บริการ
แอปพลิเคช่ัน Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขต
กรุงเทพฯ ซ่ึงผู#วิจัยมีความเห็นว.าพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ให#ความสําคัญมากกับเร่ือง การ
บริการออนไลน�มีความเหมาะสมต.อผู#ใช#บริการในทุกท่ี เม่ือมีการซื้ออาหาร ระยะเวลาการส่ังซื้อมีความรวดเร็ว 
ผู#ใช#บริการสามารถท่ีจะสอบถามหรือแจ#งปAญหาเพิ่มเติมได# 24ช่ัวโมง พราะปAจจุบันผู#บริโภคต#องการความ
สะดวกสบาย จึงเลือกส่ิงท่ีสามารถอํานวยความสะดวกได#ดี มีความสอดคล#องกับงานวิจัยของขวัญพงศ� พันธ�
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เจริญวรกุล (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง “ปAจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อความพึงพอใจของผู#บริโภคในการใช#บริการร#านอาหารท่ี
ใช# โปรแกรมส่ังอาหารอัตโนมัติในกรุงเทพมหานคร” พบว.า การใช#โปรแกรมส่ังอาหารอัตโนมัติ ได#ว.าการทําให#
พฤติกรรมของผู#บริโภคท่ีเข#ามายอมรับระบบใหม. ต#องสร#างการรับรู#ของผู#บริโภคให#ได#ลองใช#เพื่อเกิดความพึง
พอใจในบริการ โดยเร่ิมจากทําให#การใช#ระบบส่ังอาหารอัตโนมัติใช#งานง.าย สะดวก รวดเร็ว มีความสอดคล#อง
กับงานวิจัยของ สุวิสา สุรังสิมันต�กุล (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผู#ใช#บริการธนาคารทาง
อินเตอร�เน็ต ของธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด [มหาชน] ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.” พบว.า การเลือก
สมัครบริการและสามารถท่ีจะส่ังสินค#าและบริการทุกท่ีตลอด 24 ช่ัวโมงเพื่อความสะดวกสบาย 
 3.4 ส.วนประสมทางการตลาด (4C’s) ด#านการส่ือสาร มีผลต.อความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน 
Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งผู#วิจัยมี
ความเห็นว.าพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ให#ความสําคัญมากกับเร่ือง แอปพลิเคช่ันมีช.องทาง
ข.าวสารต.างๆในการเข#าถึงได#ง.าย มีการจัดส.งเสริมทางการตลาดทางตรงเช.น การมีส.วนลดใช#คร้ังแรก มีการ
โฆษณาผ.านส่ือต.างๆมากมายท่ัวถึงต.อผู#ใช#บริการ การจัดกิจกรรมพิเศษๆเพื่อส.งเสริมการขายอย.างสม่ําเสมอๆ 
สามารถส.งข.าวสารข#อมูลเก่ียวกับสินค#าหรือบริการไปยังกลุ.มเปjาหมายท่ีใช#บริการได#โดยตรง มีความสอดคล#อง
กับงานวิจัยของวรัญญา โพธิ์ไพรทอง (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง “ปAจจัยท่ีส.งผลต.อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ#าจากร#านค#า
ออนไลน�” พบว.า ช.องทางติดต.อกับลูกค#าและการใช#งานผ.านระบบออนไลน�แอปพลิเคช่ัน มีผลต.อการความพึง
พอใจในการเลือกซ้ือ เลือกใช#บริการ และติดต.อหลังการส่ังซื้ออีก มีความสอดคล#องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ 
พิชิตชาตรี (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง “การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ท่ีมีผลต.อพฤติกรรมการใช#บริการ
คลินิกความงามและผิวพรรณ “วุฒิศักดิ์ คลินิก” ของผู#บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว.า ด#านโฆษณา 
ด#านการส.งเสริมการขายทางตรง ด#านพนักงาน และด#านประชาสัมพันธ� ทําให#เพื่อสร#างจุดเด.นให#ชัดเจน
ผู#บริโภคเข#าใจ และสอดคล#องกับงานวิจัยของอาภาภรณ� วัธนกุล (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง “ปAจจัยท่ีมีความสัมพันธ�
ต.อพฤติกรรมการซื้อสินค#าของผู#บริโภคผ.านทางเว็บไซต�พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�ยอดนิยมของประเทศไทย” 
พบว.า การซื้อสินค#าของผู#บริโภคผ.านทางออนไลน�ยอดนิยมของประเทศไทย มุ.งถึงความน.าเช่ือถือ  
ข�อเสนอแนะการนําไปใช� 
 จากผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีข#อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อนําไปใช#ให#เปaนประโยชน�สําหรับ แอปพลิเคช่ัน 
Grab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) และ แอปพลิเคช่ันอ่ืนๆ ท่ีมีการบริการรับส.งอาหาร 
(Food Delivery) รายย.อยท่ัวไป รวมไปถึงผู#ท่ีกําลังต#องการจะจัดต้ัง ธุรกิจท่ีมีบริการรับส.งอาหาร (Food 
Delivery) ดังต.อไปน้ี 

ป"จจัยด�านประชากร 
จากการศึกษาวิจัยความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน Grab Foodเพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food 
Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ แสดงให#เห็นว.า 
 - พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีปAจจัยด#านประชากร ด#านเพศ ด#านอายุ ด#านระดับการศึกษา 
และรายได#เฉล่ียต.อเดือนต.างกัน ทําให#ความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน Grab Foodเพื่อบริการ
รับส.งอาหาร (Food Delivery) โดยรวมต.างกัน 
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 ดังน้ันผู#ประกอบการแอปพลิเคช่ัน เพื่อบริการรับส.งอาหาร(Food Delivery) ต#องสนใจกับปAจจัยด#าน
ประชากร ด#านเพศ ด#านอายุ ด#านระดับการศึกษา และด#านรายได#เฉล่ียต.อเดือน เพราะ มีผลต.อความพึงพอใจ
ในการใช#บริการแอปพลิเคช่ันGrab Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร(Food Delivery) ของพนักงาน
บริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ท้ังด#านบุคลากร คุณภาพอาหาร คุณภาพบริการ และการไว#วางใจ เพราะด#าน
เพศ เน่ืองจากเพศชายและเพศหญิง จะมีการรอคอยการได#รับการใช#บริการและความจําเปaนในการใช#บริการ
ต.างกัน ส.วนใหญ.เพศชายจะรอคอยได#นานไม.เท.ากับเพศหญิง ทําให#การเลือกใช#บริการแอปพลิเคช่ัน Grab 
Food เพื่อบริการรับส.งอาหาร(Food Delivery)ท่ีแตกต�างกัน ดังน้ันผู2ประกอบการต2องมีสินค2าหรือการบริการ
ท่ีหลากหลายเพื่อสร2างความพึงพอใจให2กับท้ังเพศชาย และเพศหญิง ด#านอายุ ต#องการของแต.ละช.วงอายุท่ี
แตกต.างกัน ช.วงวัยรุ.นสามารถท่ีจะส่ังอาหารจากร#านดัง ร#านอร.อยจากข#างนอก สร#างความสะดวกแก.ตนเอง 
แต.วัยกลางคน ก็เร่ิมหาบริโภคเพื่อสะดวกตามสภาพแวดล#อมรอบตัว ตัดปAญหาการเสียเวลา จึงต#องพิจารณา
เปaนประการสําคัญ ดังน้ันผู#ประกอบการต#องความหลากหลาย มีตัวเลือกครอบคลุมทุกช.วงวัย ทําให#เพิ่มฐาน
ลูกค#าได#จํานวนมากข้ึน มีท้ังร#านอาหารท่ีดังและร#านอาหารเพื่อสุขภาพ  ด#านระดับการศึกษา เน่ืองจากระดับ
การศึกษาท่ีแตกต.าง มีความรู#การเข#าใจในการใช#บริการเข#าถึงได#มากกว.า อาจจะบริหารเวลาได#ดีโดยการใช#
บริการแอปพลิเคช่ัน โดยไม.ต#องเสียเวลาในการเดินทางไปร#านอาหารเอง ดังน้ันผู#ประกอบการต#องดึงดูดลูกค#า
ในทุกระดับการศึกษา เพราะระดับตํ่ากว.าปริญญา อาจจะมีการเข#าถึงได#น#อยกว.าหรือไม.จําเปaนต#องใช#บริการ
ยังให#ความสําคัญน#อย อาจจะต#องเพิ่มกลยุทธ�ต.างๆ เช.นการมีส.วนลด และด#านรายได#เฉล่ียต.อเดือน เน่ืองจาก
รายได#ผู#บริโภคไม.เท.ากัน อาจจะทําให#การใช#บริการแต.ละคร้ังไม.เท.ากัน ผู#มีรายได#น#อย มีการส่ังซื้อน#อย และผู#ท่ี
รายได#มาก จะมีการส่ังซ้ือมากหรือหลากหลายกว.า ดังน้ันผู#ประกอบการต#องสร#างความพึงพอใจให#กับผู#ท่ีมี
รายได#น#อย ท้ังด#านคุณภาพสินค#าและบริการท่ีคุ#มค.า ไม.เสียดายท่ีจะจ.ายเงิน 
ปZจจัยส"วนประสมทางการตลาด (4C’s) 
ปAจจัยส.วนประสมทางการตลาด (4C’s)ด#านต#นทุนของผู#บริโภค ด#านความสะดวกสบาย และด#านการส่ือสาร มี
ผลต.อความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน Grab Foodเพื่อบริการรับส.งอาหาร(Food Delivery) ของ
พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ โดยมีข#อเสนอแนะ ดังต.อไปน้ี  
 1.ด#านต#นทุนของผู#บริโภค จากผลการวิจัยแสดงให#เห็นว.า ส.วนประสมทางการตลาด (4C’s) ด#านต#นทุนของ
ผู#บริโภค มีผลต.อความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน Grab Foodเพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food 
Delivery) ดังน้ัน นักการตลาด หรือ ผู#ประกอบการ ควรให#ความสําคัญกับการผู#ใช#บริการมีความพึงพอใจ มี
ส.วนลดราคาต้ังแต.แรกท่ีเร่ิมใช#งาน ราคามีผลต.อความต#องการท่ีจะซื้อสินค#าและบริการคร้ังต.อไป มีความ
ชัดเจนในเร่ืองราคา 
 2.ด#านความสะดวกสบาย จากผลการวิจัยแสดงให#เห็นว.า ส.วนประสมทางการตลาด (4C’s) ด#านความ
สะดวกสบาย มีผลต.อความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน Grab Foodเพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food 
Delivery) ดังน้ัน นักการตลาด หรือ ผู#ประกอบการ ควรให#ความสําคัญมากท่ีสุดกับการผู#ใช#บริการมีความพึง
พอใจในการบริการออนไลน�มีความเหมาะสมต.อผู#ใช#บริการในทุกท่ี  
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 3.ด#านการส่ือสาร จากผลการวิจัยแสดงให#เห็นว.า ส.วนประสมทางการตลาด (4C’s) ด#านการส่ือสาร มีผลต.อ
ความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน Grab Foodเพื่อบริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ดังน้ัน 
ผู#ประกอบการ ควรให#ความสําคัญมากกับการผู#ใช#บริการมีความพึงพอใจในแอปพลิเคช่ันมีช.องทางข.าวสาร
ต.างๆในการเข#าถึงได#ง.าย มีการโฆษณา  
ข�อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต"อไป 
 1.ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆท่ีอาจจะมีผลต.อความพึงพอใจในการใช#บริการแอปพลิเคช่ัน Grab Food เพื่อ
บริการรับส.งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ เช.น ปAจจัยด#านแรงจูงใจ 
ปAจจัยด#านพฤติกรรม นํามาใช#พัฒนาแอปพลิเคช่ัน เพื่อตรงตามความต#องการของลูกค#าต.อไป 
 2.ควรศึกษาคร้ังน้ีเปaนการศึกษาเฉพาะของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯเท.าน้ัน ดังน้ันในการวิจัย
ในคร้ังต.อไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาให#กว#างและครอบคลุมยิ่งข้ึน เช.น อาจจะมีการขยายพื้นท่ี
ต.างจังหวัด และบุคคลท่ัวไป ท่ีใช#บริการ เพื่อให#ทราบความคิดเห็น ทัศนคติของผู#ใช#บริการท่ีมีหลากหลายมาก
ข้ึน ซ่ึงอาจะมีความแตกต.างกันในแต.ละพื้นท่ี



 

 

 




