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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมื อในการเก็บ รวบรวมข้ อมูล สถิติที่ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย สถิติ t-test สถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้ วิธีของ
LSD สถิติถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง รายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ ต่างกัน ทำให้การใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมี 7 ด้าน ที่มีผลต่อการใช้บริการ Grab
Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชันโดยเรียงลำดับจากด้านที่มีผลสูงสุด คือ ด้านกระบวนการ ด้านส่งเสริมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ตามลำดับ
คำสำคัญ: การใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบาบแอปพลิเคชัน

Abstract
The purpose of this research is to study Using Mobile Application Grab Food Service in
Bangkok. The sampling group was used in this research was 400 consumer in Bangkok. The
questionnaire is a tool for data collection are percentage, mean, standard deviation, difference
analysis applied by using t-test, one-way analysis of variance. If there was difference, research
used LSD method and multiple regression.
The research results are as follows: Most respondents are 297 females, aging between
20 and 30 years old, holding bachelor’s degree, earning monthly income between Baht 10,000
and 20,000 The Consumer with difference gender affecting the Using Mobile Application Grab
Food Service in Bangkok. with statistical significance of 0.05 level. The factors of the marketing
mix (7P) influence the use of the Using Mobile Application Grab Food Service in Bangkok
Keywords: Using Mobile Application Grab Food Service
บทนำ
ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเดินทางไปไหน จะสังเกตเห็นได้ว่าบนท้องถนนเต็มไปด้วยรถบริการ
ส่งอาหารไม่ว่าจะเป็น Grab, Food panda, Line man บวกกับวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา
อุปกรณ์สื่อสาร สมาร์ตโฟน เทคโนโลยีและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้เข้ามามีบทบาทในการใช้
ชีวิตของมนุษย์มากขึ้นทั่วทั้งโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย และหากพูดถึงประเทศไทยเขตที่มีการใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนามากที่สุดคงหนีไม่พ้น “กรุงเทพมหานคร” ที่มีความก้าวหน้าทั้งทางด้านระบบเศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยี และมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งในกิจกรรมส่วนตัวและการทำงาน ตอบสนอง
ความต้องการในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองด้วยการเข้าถึงแหล่งความรู้ข้อมูลข่าวสารในที่มีอยู่ในโลกดิจิทัล
โดยเฉพาะสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้เข้ามามีบทบาทต่อการสื่อสารในสังคมของยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก
และในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชาชนอาศัยอยู่มากทำให้ปริมาณยานพาหนะบนท้องถนนมากขึ้นส่งผลให้
การคมนาคมติดขัด และในปี 2563 ประเทศไทยได้ประสบปัญหาโรคระบาด Covid-19 จึงส่งผลให้ประชาชนไม่
กล้าเดินทางออกจากบ้าน ไม่อยากพบปะผู้คน จากข้อความข้างต้นด้วยปัจจัยที่ว่าการคมนาคมติดขัด เทคโนโลยี
ที่ล้ำหน้ามากขึ้นและโรค Covid-19 จึงได้เปลี่ยนวิถีชีวิตและการดำรงชีวิตของคนในกรุงเทพมหานครไปด้วย เช่น
การสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางไปซื้ออาหารเองและลดเวลาในการ
เดินทางออกไปซื้ออาหาร และจากไลฟ์สไตล์คนกรุงเทพมหานครในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วหรือ
อาจจะเป็นเพราะขี้เกียจกันมากขึ้นทำให้บริการสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชั่น (Application) หรือ
Food Delivery Apps ได้รับความนิยมและกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมากขึ้น
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Food Delivery Application จากข้อมูลสถิติการวิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มของตลาดสั่งอาหาร
ออนไลน์ที่ได้รับสารกระตุ้นให้โตจาก Social Distancing พบว่า จากผลสำรวจการใช้บริการ Online Food
Delivery ของคนไทย” ระหว่ า งวั น ที ่ 5-15 มี น าคม 2563 ของ ETDA ที ่ ส ำรวจคนไทย 376 คน พบว่ า ใน
สถานการณ์โควิด-19 ในช่วงที่รัฐบาลยังไม่ประกาศให้ร้านอาหารขายอาหารเฉพาะนำกลับเท่านั้น คนไทยสั่ง
อาหารออนไลน์เพราะกลัว Covid-19 เฉลี่ยรวมกันมากถึง 33.96% นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลหลักคนไทยนิยมสั่ง
อาหารออนไลน์คือ ไม่อยากเดินทางไปกินที่ร้านเองมากถึง 80.37% รองลงมา ได้แก่ ไม่อยากเสี ยเวลาไปนั่งต่อ
คิวถึง 57.63% และสั่งอาหารผ่านแอปมีส่วนลดและโปรโมชั่นโค้ดต่างๆ 47.04% สำหรับแอปยอดนิยมสั่ง
อาหารออนไลน์ของคนไทยส่วนใหญ่ยังเป็นแอปที่เป็นตัวกลางสั่งอาหาร เช่น Grab Food, Line Man, Food
Panda และ Get Food มากถึง 88.47% รองลงมา ได้แก่ แอปโดยตรงของร้านอาหาร 62.93% และที่น่าสนใจ
คือคนไทยยังนิยมสั่งอาหารผ่านโซเชียลมีเดียของร้าน เช่น เฟซบุ๊ก แชต ไอจี และไลน์ ตามร้านค้าที่มีบริการ
พร้อมส่งมากถึง 13.08%
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจ Food Delivery Application เข้า
มามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของผู้คนในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. การใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตาม
ปัจจัยด้านประชากร
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อในการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการศึกษา
1. ประชากรและตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
2. ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชันโดยศึกษาปัจจัย
ด้านประชากรและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพ ด้านกระบวนการ
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2. ตั ว แปรตาม ได้ แก่ การใช้ บ ริ การ Grab Food ผ่ า นโมบายแอปพลิ เคชั น ของผู ้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง การใช้ บ ริ ก าร Grab Food ผ่ า นโมบายแอปพลิ เ คชั น ของผู ้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื ่ อ ให้ ท ราบถึ ง การใช้ บ ริ ก าร Grab Food ผ่ า นโมบายแอปพลิ เ คชั น ของผู ้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครจำแนกตามปัจจัยด้านประชากรเพื่อนำไปวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค
3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อในการใช้บริการ Grab Food ผ่านโม
บายแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดและใช้
ในกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ทบทวนวรรณกรรม
วรฤทธิ ์ วงรุ จ ิ น ั น ท์ (2556) Mobile Application ประกอบขึ ้ น ด้ ว ยคำสองคำ คื อ Mobile กั บ
Application มีความหมายดังนี้ Mobile คือ อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพา ซึ่งนอกจากจะใช้งานได้ตาม
พื้นฐานของโทรศัพท์แล้ว Mobile Application เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น
โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ใช้
โทรศัพท์ได้ใช้ง่ายยิ่งขึ้น ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนมีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาให้
ผู ้ บ ริ โ ภคใช้ ส่ ว นที ่ ม ี ค นใช้ แ ละเป็ น ที ่ น ิ ย มมากก็ ค ื อ ios และAndroid จึ ง ทำให้ เ กิ ด การเขี ย นหรื อ พั ฒ นา
Application ลงบนสมาร์ท โฟนเป็นอย่างมาก อย่างเช่น แผนที่, เกมส์, โปรแกรมคุยต่างๆ และหลายธุรกิจก็เข้า
ไปเน้ น ในการพั ฒ นา Mobile Application เพื ่ อ เพิ ่ ม ช่ อ งทางในการสื ่ อ สารกั บ ลู ก ค้ า มากขึ ้ น ตั ว อย่ า ง
Application ที่ติดมากับโทรศัพท์ อย่างแอปพลิเคชันเกมส์ชื่อดังที่ชื่อว่า Angry Birds หรือ facebook ที่สามารถ
แชร์เรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก สถานที่ รูปภาพ ผ่านทางแอปพลิเคชันได้โดยตรงไม่ต้องเข้าเว็บ
บราวเซอร์
อลิสา สุขแก้ว (2561) Mobile Application ประกอบขึ้นด้วยคำ สองคำ คือ Mobile กับ Application
มีความหมายดังนี้ Mobile คืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพา ซึ่งนอกจากจะใช้งานได้ตามพื้นฐานของโทรศัพท์
แล้วยังทำงานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้จึงมีคุณสมบัติเด่น คือขนาดเล็ก
น้ำหนักเบา ใช้พลังงานค่อนข้างน้อย ปัจจุบันมักใช้ทำหน้าที่ได้หลายอย่างในการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกับ
คอมพิวเตอร์สำหรับ Application หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อช่วยการทำงานของผู้ใช้( User)โดย Application
จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งานต่างๆ
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2560) ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ช่วยในการแบ่งส่วนตลาดและกำหนดตลาด
เป้าหมาย ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว รายได้ต่อเดือน อาชีพ ระดับการศึกษาและจำนวน
สมาชิกในครอบครัว
วชิรวัชร งามละม่อม (2558) ลักษณะทางด้านประชากร เป็นความหลากหลายด้านภูมิหลังของบุคคล
ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการทำงาน เป็นต้น โดยจะแสดงถึง
ความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน ในหน่วยงานหรือในองค์กรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยพนักงานหรือ
บุคลากรในระดับต่างๆ ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้าน
ประชากรหรือภูมิหลังของบุคคลนั่นเอง
กิติมา สุรสนธิ (2541) ลักษณะทางด้านประชากร เป็นการอธิบายถึงคุณสมบัติ เฉพาะของตน ซึ่ง
แตกต่างกันในแต่ละคน คุณสมบัติเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผู้รับสารในการทำการสื่อสารอย่างไรก็ตามในการสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ กันนั้นของผู้รับสารก็มีปริมาณแตกต่างกันด้วย ดังน้ัน วิธีการที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ผู้รับ
สารที ่ ป ระกอบไปด้ ว ยคนจำนวนมากก็ ค ื อ การจำแนกผู ้ ร ั บ สารออกเป็ น กลุ ่ ม ๆ ตามลั ก ษณะประชากร
(Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา และ
สถานภาพสมรส เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีผลต่อการรับรู้การตีความ และการเข้าใจในการ
สื่อสารทั้งสิ้น
Preecha Asawakosinchai (2560) ส่วนประสมการตลาด หมายถึง 7Ps เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่
Philip Kotler ได้วางไว้เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ ซึ่งใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
หรื อ 7Ps ที ่ ต ่ อยอดมาจาก 4Ps มาใช้ กำหนดกลยุ ท ธ์ การตลาด ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย Product, Price, Place,
Promotion, People, Physical Evidence และ Process ซึ่งนำมาวิเคราะห์ธุรกิจต่อ
Payne (1993,อ้างถึงใน ชัยสมพล ขาวประเสริฐ , 2552) ส่วนประสมทางการตลาด คือ กลุ่มของ
เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจจะทำการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ทาง
การตลาดของบริษัทและเพื่อตอบสนอง หรือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แบ่งเครื่องมือ
ทางการตลาดไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด (Kothler
and Keller, 2012) อย่างไรก็ตาม ในตลาดบริการจะมีส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างจากตลาดสินค้าทั่วไป
กล่าวคือ จะต้องมีการเน้นถึงตัวพนักงาน กระบวนการในการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งทั้งสาม
ส่วนนี้เป็นส่วนประสมที่เป็นปัจจัยหลักในการส่งมอบบริการ จึงทำให้ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการ
ประกอบด้วย 7 ประเภท
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศุภานัน วัฒนวิจิตร (2561) ความพึงพอใจในการใช้บริการ แอปพลิเคชั่น Grab Food เพื่อบริการรับส่ง
อาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า 1)พนักงานบริษัทเอกชน
ในเขตกรุงเทพฯ ที่มีเพศอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันทําให้ความพึงพอใจในการใช้
บริการโดยรวมต่างกัน 2)ส่วนประสมทางการตลาดด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกสบาย และด้านการ
สื ่ อสาร มี ผ ลต่อความพึ งพอใจในการใช้ บริการแอปพลิ เคชั ่น Grab Food เพื ่ อบริ การรั บส่ งอาหาร (Food
Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ 3)ส่วนประสมทางการตลาดด้านลูกค้า ไม่มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้ บ ริการแอปพลิ เคชั ่ น Grab Food เพื ่ อบริ การรั บ ส่ ง อาหาร (Food Delivery) ของพนั กงาน
บริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สุจิรา มนฑา (2562) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการใช้บริการ Grab Taxi ผ่านโมบายแอปพลิเคชันใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1.ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริการ Grab Taxi ผ่านโม
บายแอปพลิเคชันในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม พบว่าผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดับความ
พึงพอใจในการใช้บริการ Grab Taxi ผ่านโมบายแอปพลิเคชันในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทั้ง 7 ด้าน โดยประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพ อยู่ในระดับมาก 2.ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริ การ Grab Taxi ผ่านโมบายแอปพลิเคชันในเขตกรุงเทพมหานครจำแนก
ตามปัจจัยด้านประชากร ดังนี้ ใช้บริการ Grab Taxi ผ่านโมบายแอปพลิเคชันในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้แตกต่างกัน ทำให้ความพึงพอใจในการใช้บริการ Grab Taxi ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชันโดยรวมแตกต่างกัน
โชติมา ชูกุล (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถยนต์
โดยสารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชันเรียกรถยนต์โดยสารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี 2 ปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์แอปพลิเคชัน ตามลำดับในส่วนของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันทางด้าน เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันต่างกันหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่าการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน
รถยนต์โดยสาร โดยรวมไม่แตกต่างกันในปัจจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีเพียง
ปัจจัยด้านอายุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันต่างกัน โดยกลุ่มคนที่อ ายุน้อยกว่า 30 ปี จะมี
ค่าเฉลี่ยระดับการใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถยนต์โดยสารมากกว่ากลุ่มคนที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป
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วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการรวบรวม
ข้ อ มู ล ภาคสนามแบบวิ จ ั ย ตั ด ขวาง (Cross Sectional Studies) ใช้ เ ครื ่ อ งมื อ การวิ จ ั ย เป็ น แบบสอบถาม
(Questionnaire) และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งทางผู้วิจัยไม่ทราบ
จำนวนของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่แน่นอน จึงใช้วิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิด
ตารางของ Taro Yamane(1973) เพื่อกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยทำการเลือกจากตารางแบบ
ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน หรือ ∞ (Infinity)โดยกำหนดค่าความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 5%
ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะต้อง
ทำการวิจัยจำนวน 400 ตัวอย่างและเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น การศึกษาในครั้งนี้จะอาศัย
วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถิติ ของผู้วิจัย เพื่อการตอบข้อสมมติฐานของการวิจัย การวิจัยนี้เป็นวิธีวิจัยเชิง
สำรวจที่ใช้แบบสอบถามในลักษณะแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด โดยแบบสอบถามปลายปิดจะมีตัวเลือก
ของคำตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ ผู้วิจัยสามารถแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีคำถามจำนวน 5 ข้อ เป็นลักษณะคำถามแบบปลายปิดมี
ตัวเลือกคำตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบข้อละ 1 คำตอบ
ส่ ว นที ่ 2 แบบสอบถามสามารถแบ่ งได้ เป็ น 2 ส่ ว น คื อ แบบสอบถามปั จจั ยด้า นส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชันและแบบสอบถามการใช้บริการ Grab
Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้านราคา (3) ด้านช่องทางจัดจำหน่าย (4)
ด้านส่งเสริมการตลาด (5) ด้านบุคคล (6) ด้านกายภาพ (7) ด้านกระบวนการ มีจำนวนข้อคำถาม 27 ข้อและ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน มีจำนวนข้อคำถาม 5 ข้อ โดยแต่ละ
ข้อเป็นคำถามวัดระดับความเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) ดังนี้ ระดับ 5 = มีระดับความเห็นมากที่สุด, ระดับ 4
= มีระดับความเห็นมาก, ระดับ 3 = มีระดับความเห็นปานกลาง, ระดับ 2 = มีระดับความเห็นน้อย, ระดับ 1 =
มีระดับความเห็นน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นข้อคำถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การใช้
งาน Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชันซึ่งมีข้อคำถามจำนวน 1 ข้อ
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ผู้วิจัยได้แบ่งช่วงของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้วยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น โดยการใช้สูตรการหาความกว้าง
ของอันตรภาคชั้น กำหนดให้ 1.00 – 1.80 = มีระดับความเห็นน้อยที่สุด, 1.81 – 2.60 = ความเห็นน้อย, 2.61 –
3.40 = มีระดับความเห็นปานกลาง, 3.41 – 4.20 = มีระดับความเห็นมาก, 4.21 – 5.00 = มีระดับความเห็น
มากที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
- ร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ใช้วิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง
กลุ่ม ในวิจัยเรื่องนี้ใช้อธิบายข้อมูลลักษณะปัจจัยด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
- ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ในวิจัย
เรื่องนี้ใช้อธิบายการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา
, ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย, ด้านส่งเสริมการตลาด, ด้านบุคคล, ด้านกายภาพ, ด้านกระบวนการและการใช้
บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
- เพื ่ อ ศึ ก ษาการใช้ บ ริ ก าร Grab Food ผ่ า นโมบายแอปพลิ เ คชั น ของผู ้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครจำแนกตามเพศ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test
- เพื ่ อ ศึ ก ษาการใช้ บ ริ ก าร Grab Food ผ่ า นโมบายแอปพลิ เ คชั น ของผู ้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครจำแนกตามอายุ , ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้ต่อเดือน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดย
ใช้วิธีของ LSD
- เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่องทางการ
จัดจำหน่าย, การส่งเสริมการตลาด, ด้านบุคคล, ด้านกายภาพและด้านกระบวนการ ที่มีผลต่อในการใช้บริการ
Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง รายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาทมีระดับความเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการ
Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชันโดยภาพรวม ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และค่า S.D. เท่ากับ
0.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกันทำให้การใช้บ ริการ Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเค
ชันโดยรวมต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนต่างกันทำให้การใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชันโดยรวมไม่
ต่างกัน
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพ ด้านกระบวนการ มีผลต่อการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพียง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านส่งเสริมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาการใช้ บ ริ ก าร Grab Food ผ่ า นโมบายแอปพลิ เ คชั น ของผู ้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคมีความเห็นเรื่องการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชันสามารถตอบสนองความต้องการในการสั่งอาหารมากที่สุด และรองลงมาด้วยท่านคิดว่าแอปพลิเค
ชัน Grab Food มีประโยชน์ต่อท่าน
2. ผลการศึ ก ษาการใช้ บ ริ ก าร Grab Food ผ่ า นโมบายแอปพลิ เ คชั น ของผู ้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
อภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกันทำให้การใช้บริการ Grab Food ผ่านโม
บายแอปพลิเคชันโดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันมีการใช้บริการ Grab Food
ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุจิรา มนฑา (2560) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการใช้บริการ
Grab Taxi ผ่ า นโมบายแอพพลิ เ คชั ่ น ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร Grab Taxi ผ่ า นโมบาย
แอพพลิเคชั่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ทำให้ความพึงพอใจในการใช้ บริการ Grab Taxi ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่นในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภานัน วัฒนวิจิตร
(2561) ได้ทำวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการใช้บริการ แอปพลิเคชั่น Grab Food เพื่อบริการรับส่งอาหาร (Food
Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ พบว่า พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ทั้งเพศ
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ชายและเพศหญิงจะมีด้านบุคลากร ด้านคุณภาพอาหาร ด้านคุณภาพบริการ และด้านไว้วางใจ ที่แตกต่างกัน
อาจจะเนื่องจากเพศชายและเพศหญิง จะมีการรอคอยการได้รับการใช้บริการและความจําเป็นในการใช้บริการ
ต่างกัน ส่วนใหญ่เพศชายจะรอคอยได้นานไม่เท่ากับเพศหญิง ทําให้การเลือกใช้บริการแอปพลิเคชั่น Grab Food
เพื่อบริการรับส่งอาหาร (Food Delivery) ที่แตกต่างกัน
2.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุต่างกันทำให้การใช้บริการ Grab Food ผ่านโม
บายแอปพลิเคชันโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันมีการใช้บริการ Grab Food
ไม่ต่างกัน ซึ่ง ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิภา รักษ์วงศ์ตระกูล (2560) ได้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริ การเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab ในกรุงเทพมหานคร พบว่า
ประชากรศาสตร์ด้านอายุที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พงศกร ง่วนสําอางค์ (2560) ได้ทำวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้แอปพลิเคชั่น
แท็กซี่ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจการใช้บริการแอปพลิเคชั่นแท๊กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ไม่ต่างกัน
2.3 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกันทำให้การใช้บริการ Grab
Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชันโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
การใช้บริการ Grab Food ไม่ต่างกัน ซึ่ง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ โชติมา ชูกุล (2559) ได้ทำวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นเรียกรถยนต์โดยสารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นรถยนต์โดยสารโดยรวมไม่แตกต่างกันในปัจจัย
ด้านระดับการศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศกร ง่วนสําอางค์ (2560) ได้ทำวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้แอปพลิเคชั่นแท็กซี่ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึง
พอใจการใช้บริการแอปพลิเคชั่นแท๊กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน
2.4 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพต่างกันทำให้การใช้บริการ Grab Food ผ่าน
โมบายแอปพลิเคชันโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีการใช้บริการ Grab
Food ไม่ต่างกัน ซึ่ง ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติมา ชูกุล (2559) ได้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นเรียกรถยนต์โดยสารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นรถยนต์โดยสารโดยรวมไม่แตกต่างกันในปัจจัยด้านอาชีพ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุวิภา รักษ์วงศ์ตระกูล (2560) ได้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถ
โดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที่แตกต่าง
กันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
2.5 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันทำให้การใช้บริการ Grab
Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชันโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีการ
ใช้บริการ Grab Food ไม่ต่างกัน ซึ่ง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ โชติมา ชูกุล (2559) ได้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี
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อิทธิพลต่อการเลื อกใช้บริการแอพพลิ เคชั ่นเรีย กรถยนต์โดยสารของผู้ บริโ ภคในเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นรถยนต์โดยสารโดยรวมไม่แตกต่างกันในปัจจัยด้าน
รายได้ต่อเดือน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิภา รักษ์วงศ์ตระกูล (2560) ได้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการเรีย กรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab ในกรุงเทพมหานคร พบว่า
ประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ และสอดคล้อง
กับการวิจัยของ พงศกร ง่วนสําอางค์ (2560) ได้ทำวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้
แอปพลิเคชั่นแท็กซี่ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจการใช้บริการแอปพลิเคชั่นแท๊กซี่
ในเขตกรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน
3. ผลการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลเป็นรายด้านได้ดังนี้
3.1 ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับแอปพลิเคชันที่มี
ชื่อเสียง มีความน่ าเชื่อถือ มีความสวยงาม น่าใช้ มีรูปแบบการใช้งานง่ายต่อความเข้าใจ และแอปพลิเคชันมี
ความเสถียร ทั้งนี้สอดคล้องกับ แนวคิดของปณียา อินทกาศ (2563) ได้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้ บ ริ การเรี ย กรถโดยสารส่ ว นบุคคล (Grab Car) ผ่ า นแอปพลิ เคชั ่ น Grab ของประชาชนในเขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถโดยสารส่วนบุคคล ( Grab
Car) ผ่านแอปพลิเคชั่น Grab ของประชาชนในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ
โชติมา ชูกุล (2559) ได้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นเรียกรถยนต์โดยสารของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
เรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับ สุจิรา มนฑา
(2560) ได้ ท ำการวิ จ ั ย เรื ่ อ ง ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร Grab Taxi ผ่ า นโมบายแอพพลิ เ คชั ่ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริการ Grab Taxi ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่นในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมแตกต่างกัน
3.2 ด้านราคามีผลต่อการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับอัตราค่าบริการจัดส่ง
อาหารและอัตราค่าอาหารมีความเหมาะสม ทั้งนี้สอดคล้องกับ แนวคิดของ สุวิภา รักษ์วงศ์ตระกูล (2560) ได้ทำ
วิจัยเรือ่ ง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านราคามีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับ งานวิจัยของปณียา อินทกาศ (2563) ได้ทำวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถโดยสารส่วนบุคคล (Grab Car) ผ่านแอปพลิเคชั่น Grab ของ
ประชาชนในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถโดยสาร
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ส่วนบุคคล (Grab Car) ผ่านแอปพลิเคชั่น Grab ของประชาชนในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และสอดคล้อง
กับ สุจิรา มนฑา (2560) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการใช้บริการ Grab Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านราคามีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริการ Grab Taxi ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่นในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมแตกต่างกัน
3.3 ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จำหน่ า ยไม่ ม ี ผ ลต่ อ การใช้ บ ริ ก าร Grab Food ผ่ า นโมบาย
แอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้
ความสำคัญกับภายในแอปพลิเคชัน มีคำแนะนำในการใช้บริการอย่างชัดเจน สามารถรองรับอุปกรณ์สื่อสารได้
หลายระบบ เช่น Android, IOS, Windows มีจำนวนพนักงานส่งอาหารมีเพียงพอต่อความต้องการ และมีการ
ให้บริการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สอดคล้องกับ แนวคิดของโชติมา ชูกุล (2559) ได้ทำวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นเรียกรถยนต์โดยสารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร
Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับแนวคิดของปณียา อินทกาศ
(2563) ได้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริ การเรี ยกรถโดยสารส่วนบุคคล ( Grab Car) ผ่าน
แอปพลิเคชั่น Grab ของประชาชนในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถโดยสารส่วนบุคคล (Grab Car) ผ่านแอปพลิเคชั่น Grab ของประชาชน
ในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
3.4 ด้านส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับมีการ
โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างครอบคลุม เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต มีการส่งเสริมการขายที่
น่าสนใจ เช่น มีการแจก Code ส่วนลดเป็นประจำ มีการมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อจูงใจให้กลับมาใช้
บริการครั้งต่อไปอย่างเหมาะสม และมีการประชาสัมพันธ์แ ละการแจ้งเตือนข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันอย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้สอดคล้องกับ แนวคิดของปณียา อินทกาศ (2563) ได้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริ ก ารเรี ย กรถโดยสารส่ ว นบุ ค คล (Grab Car) ผ่ า นแอปพลิ เ คชั ่ น Grab ของประชาชนในเขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย ด้านส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถโดยสารส่วนบุคคล
(Grab Car) ผ่านแอปพลิเคชั่น Grab ของประชาชนในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับ สุจิรา
มนฑา (2560) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการใช้บริการ Grab Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ บริการ Grab Taxi ผ่านโม
บายแอพพลิเคชั่นในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมแตกต่างกัน
3.5 ด้านบุคคลไม่มีผลต่อการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับพนักงานส่งอาหาร
แต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีการบริการด้วยถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในเส้นทางการ
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ให้บริการโดยละเอียด และมี Call Center สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ หากเกิดปัญหา ทั้งนี้สอดคล้อง
กับ แนวคิดของโชติมา ชูกุล (2559) ได้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นเรียก
รถยนต์โดยสารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลไม่มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้ บริ การเรีย กรถโดยสาร Taxi ผ่ า นโมบายแอพพลิ เคชั ่น Grab ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และ
สอดคล้องกับแนวคิดของปณียา อินทกาศ (2563) ได้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถ
โดยสารส่วนบุคคล (Grab Car) ผ่านแอปพลิเคชั่น Grab ของประชาชนในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัจจัยด้านบุคคลไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถโดยสารส่วนบุคคล (Grab Car) ผ่านแอปพลิเคชั่น Grab
ของประชาชนในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
3.6 ด้านกายภาพไม่มีผลต่อการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับอาหารที่
ผู้บริโภคได้รับไม่มีความเสียหาย แอปพลิเคชันมีการพัฒนาเวอร์ชั่นอย่างสม่ำเสมอ และแอปพลิเคชันมี การ
ปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่ งผลที่ได้สอดคล้องกับสุวิภา รักษ์วงศ์ตระกูล (2560) ได้ทำวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านกายภาพไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่าน
โมบายแอพพลิเคชั่น Grab ในเขตกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับแนวคิดของปณียา อินทกาศ (2563) ได้ทำ
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถโดยสารส่วนบุคคล (Grab Car) ผ่านแอปพลิเคชั่น Grab
ของประชาชนในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านกายภาพไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียก
รถโดยสารส่วนบุคคล (Grab Car) ผ่านแอปพลิเคชั่น Grab ของประชาชนในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
3.7 ด้านกระบวนการมีผลต่อการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับมีการแจ้งราคา
ค่าบริการก่อนรับบริการที่แม่นยำภายในแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันมีความรวดเร็วในการตอบรับคำสั่งซื้อมีความ
รวดเร็ว, ตรงเวลา ในการส่งอาหาร แอปพลิเคชันสามารถชำระเงินได้หลายรูปแบบ เช่น เงินสด บัตรเครดิต มี
ช่องทางประเมินการให้บริการ ข้อเสนอแนะและร้องเรียนของบริการที่สะดวก ทั้งนี้สอดคล้องกับ แนวคิดของสุ
วิภา รักษ์วงศ์ตระกูล (2560) ได้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการมี ผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปณียา อินทกาศ (2563) ได้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถโดยสารส่วน
บุคคล (Grab Car) ผ่านแอปพลิเคชั่น Grab ของประชาชนในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้าน
กระบวนการมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถโดยสารส่วนบุคคล (Grab Car) ผ่านแอปพลิเคชั่น Grab ของ
ประชาชนในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับ งานวิจัยของโชติมา ชูกุล (2559) ได้ทำวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นเรียกรถยนต์โดยสารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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และปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโม
บายแอพพลิเคชั่น Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอแนะ
1. การใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชันในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากไปน้อยตามลำดับ ดังนั้นผู้ให้บริการควรให้ความสำคัญด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกายภาพ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านราคา ผู้ ให้บริการ
ควรเน้นการพัฒนาด้านส่วนประสมทางการตลาด
2. ปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ ต่างกัน ทำให้การใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชันใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผู้ให้บริการควรให้ความสำคัญในการนำเสนอ การโฆษณาเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม
คนแต่ละกลุ่มได้อย่างง่า ยขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนปัจจัยด้านประชากร ด้านอายุ ด้านระดับ
การศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้ต่อเดือนมีผลต่อการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชันในเขต
กรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน ผู้ให้บริการอาจจะไม่ต้องเน้นประเด็นด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ด้าน
รายได้ต่อเดือน เนื่องจากพฤติกรรมการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครนั้นไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละด้าน เพราะพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกิดขึ้นอยู่กับทุกอายุ
ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ ทุกรายได้อยู่แล้ว
3. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการโดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
- ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการควรสนับสนุนในเรื่องการทำให้แอปพลิเคชันมีความน่าเชื่อถือและ
มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น และพัฒนาให้แอปพลิเคชันมีรูปแบบการใช้งานง่ายต่อความเข้าใจและแอปพลิเคชันมีความ
เสถียรเพื่อให้ผู้บริโภคใช้งานง่ายและเชื่อถือในชื่อเสียงของแอปพลิเคชัน
- ด้านราคา ผู้ให้บริการควรสนับสนุนในเรื่องของอัตราค่าบริการจัดส่งอาหารมีความเหมาะสม
อัตราค่าอาหารมีความเหมาะสมต่อการใช้งานของผู้บริโภค
- ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้ให้บริการควรสนับสนุนในเรื่อง การให้มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
อย่างครอบคลุม เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต และมีการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น มี
การแจก Code ส่วนลดเป็นประจำ เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคมาใช้บริการครั้งต่อไป
- ด้านกระบวนการ ผู้ให้บริการควรสนับสนุนในเรื่อง ช่องทางการชำระเงินได้หลายรูปแบบ
เช่น เงินสด บัตรเครดิต มีการแจ้งราคาค่าบริการก่อนรับบริ การที่แม่นยำภายในแอปพลิเคชัน มีความรวดเร็วใน
การตอบรับคำสั่งซื้อของพนักงานส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน และ มีความรวดเร็ว , ตรงเวลา ในการนำอาหารไป
ส่งผู้บริโภค
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