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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีว ัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ริการสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ด 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสั่ง
อาหารผ่านแอปพลิเคชันแกร็บฟู้ ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัเพื่อใชบ้ริการการส่งอาหารไปยงัแหล่งท่ีพกัของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ี
เคยใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันแกร็บฟู้ ดจาํนวน 400 คน โดยการสอบถามผ่าน
แบบสอบถามบน Google form  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจง
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทาํการทดสอบสมมติฐานงานวิจยัดว้ย
สถิติ Chi-square  สถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  หากพบ
ความแตกต่างจะนาํไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใชว้ธีิของ LSD หรือ Dunnett T3. 



ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นประชากรเพศหญิง มีอายุระหว่าง                 
25 – 34 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายได้
ต่อเดือนมากกว่า 20,001 บาทข้ึนไป ซ่ึงมีพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ดโดย
เฉล่ีย 1 – 2 คร้ังต่อสัปดาห์ มีรายจ่ายเฉล่ียต่อคร้ังในการใชบ้ริการท่ี 101 – 250 บาท และชาํระ
เป็นเงินสด นิยมสั่งอาหารจานหลกัและให้ส่งอาหารท่ีบา้น เหตุผลท่ีเลือกใชแ้อปพลิเคชนัแกร็
บฟู้ ดในการสั่งอาหาร เพราะ ความสะดวกสบาย  ทศันคติของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการ                            
(x ̅ = 4.46, SD = 0.707) ด้านลักษณะทางกายภาพ (x ̅ = 4.39, SD = 0.746) ด้านผลิตภัณฑ์                           
(x ̅ = 4.37 , SD = 0.781) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (x ̅ = 4.22 , SD = 0.851) ด้านบุคคล                              
(x̅ = 4.20, SD = 0.707) ด้านการส่งเสริมการตลาด (x̅ = 4.15, SD = 0.921) และด้านราคา                              
(x̅ = 3.64, SD = 1.037)  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นการศึกษา ดา้นรายได ้และดา้น
อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนั แกร็บฟู้ ดของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ ดา้นอายุ ด้าน
การศึกษา ดา้นรายได ้และดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ค าส าคญั : ฟู้ ดเดลิเวอร่ี, การจดัส่งอาหารไปยงัแหล่งท่ีพกั 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were (1) to study the demography of consumers who used 
application Grab Food in Bangkok area (2) to study Grab Food application using of consumers 
in Bangkok area (3) to study the factors affecting decision toward ordering food via application 
Grab Food of consumers in Bangkok area.  

The sample of this research was the 400 population in Bangkok area who used to order 
food through Grab Food application.  The Research Instrument was questionnaire via Google 
form. The Descriptive Statistics using in this research were frequency, percentage, mean and 
standard deviation. Hypothesis testing was done via Chi-square, t-Test and One-Way ANOVA. 
If the result revealed the significant difference, LSD or Dunnett T3 was used for Post Hoc 
verification. 



The result found that most of the samples is female who aged between 25 – 34 years old. 
The education is bachelor degree. The occupation is office worker and income is more than 
20,001 THB per month. Most of the samples’ behavior use the application Grab Food 1 – 2 
times per week, the average of paying per once is 101 – 250 THB with cash. The most popular 
dish is main dish. Home is the most popular destination of service. The reason why the most 
sample use application Grab Food is convenience. The mean important level of the marketing 
mix were process (x ̅ = 4.46, SD = 0.707), physical evidence and presentation (x ̅ = 4.39,                                
SD = 0.746), product (x̅ = 4.37, SD = 0.781), place (x̅ = 4.22, SD = 0.851), people (x̅ = 4.20, 
SD = 0.707), promotion (x̅ = 4.15, SD = 0.921) and price (x̅ = 3.64, SD = 1.037), respectively. 
We reject the null hypothesis and accept that the different personal factor about gender, age, 
education, income and occupation affect the consumer’s behavior of using application Grab 
Food in Bangkok area and also the important of marketing mix at the significant of 0.05 level. 
Keyword: Food delivery, Food ordering to private place 
 

บทน า 
การเติบโตอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลย ีและการเปล่ียนแปลงไปของโลกปัจจุบนั ส่งผล

อยา่งมากต่อส่ิงต่างๆ ท่ีมีผลต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคกเ็ป็นอีก
หน่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ในปัจจุบนัการสั่งอาหารผ่านบริการการส่งอาหารไป
ยงัแหล่งท่ีพกั หรือท่ีเราเรียกกนัว่า ฟู้ ดเดลิเวอร่ี (Food Delivery) ไดรั้บความนิยมมากข้ึน ขอ้มูล
จากธนาคารกสิกรไทย (2562) พบว่า บริการการส่งอาหารไปยงัแหล่งท่ีพกัมีอตัราการขยายตวั
เพิ่มข้ึนอยา่งมากจากปี 2557 จนถึงปี 2561 มากถึงร้อยละ 11  ในปี 2562 ขอ้มูลจากมาร์เกต็เธียร์ 
(2563) พบว่ามูลค่าตลาดการใชบ้ริการส่งอาหารไปยงัแหล่งท่ีพกั (Food Delivery) มีการเติบโต
ข้ึนมากถึง 3.3 – 3.5 หม่ืนลา้น หรือร้อยละ 14 

ในช่วงส้ินปี 2562 ทัว่ทั้งโลกพบกบัปัญหาการระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือท่ีคนทัว่ไป
เรียกสั้นๆ ว่า โควิด-19 ก่อใหเ้กิดกระแสการรักษาระยะห่างข้ึน (Social Distancing) รวมถึงการ
เกิดมาตรการจากทางรัฐบาลไทยท่ีใช้มาตรการเขม้ขน้ในการปิด หรือการจาํกดัการให้บริการ
ของภาคธุรกิจเป็นการชัว่คราว รวมถึงกิจการร้านอาหารท่ีเหลือเพียงช่องทางการซ้ือกลบัมาทาน
ท่ีบา้น และการสั่งอาหารผ่านบริการการส่งอาหารไปยงัแหล่งท่ีพกั (Food Delivery) ขอ้มูลจาก



ศนูยว์ิจยักสิกรไทย (2563) คาดการณ์ว่า ในปี 2563 การสั่งอาหารผา่นบริการการส่งอาหารไปยงั
แหล่งท่ีพกั (Food Delivery) จะมีปริมาณสูงถึง 66 - 68 ลา้นคร้ัง หรือขยายตวัทั้งปีสูงถึง ร้อยละ 
78 ถึงร้อยละ 84  

แกร็บฟู้ ด (Grab food) หน่ึงในแอปพลิเคชนัท่ีให้บริการการส่งอาหารไปยงัแหล่งท่ีพกั 
(Food Delivery) ท่ีได้รับความนิยมอย่างมากจากคนกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลสํารวจว่า 
ในช่วง 4 เดือนแรกของตน้ปี 2562 มีผูใ้ชง้านแอปพลิเคชัน่มากถึง 4 ลา้นออเดอร์ ซ่ึงเติบโตข้ึน
อย่างมาก หากเทียบกับปี 2561 ท่ีมียอดออเดอร์ทั้ งปีเพียง 3 ล้านออเดอร์เท่านั้ น (2562)                      
แกร็บฟู้ ดถือไดว้่าเป็นแอปพลิเคชนับริการการส่งอาหารไปยงัแหล่งท่ีพกัท่ีประสบความสําเร็จ
เป็นอยา่งมาก แกร็บฟู้ ดใชเ้วลาเปิดตวัท่ีประเทศไทยเพียงแค่ 8 เดือนเท่านั้น กส็ามารถข้ึนมาเป็น
ผูน้าํดา้นบริการการส่งอาหารไปยงัแหล่งท่ีพกัอนัดบัหน่ึงของประเทศไทย จากผลการสํารวจ
ของบริษทั คนัทาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ประชากรชาวไทยกว่าร้อยละ 44 ลงคะแนนให้แอป
พลิเคชนัแกร็บฟู้ ดเป็นหน่ึงในแอปพลิเคชนัท่ีเขา้ใชง้านบ่อยท่ีสุดเม่ือตอ้งการใชบ้ริการการส่ง
อาหารไปยงัแหล่งท่ีพกั 

ดว้ยความสะดวกสบายของการใชบ้ริการการส่งอาหารไปยงัท่ีพกั ทาํใหมี้การคาดการณ์
ว่า บริการดงักล่าวจะมีอตัราการเติบโตข้ึนเร่ือยๆ และการแข่งขนัจะยิง่ทวีคูณความรุนแรงมาก
ยิง่ข้ึน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นว่าการศึกษาใน เร่ือง ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหาร
ผ่านแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ และเป็น
ประโยชน์ต่อผูใ้ห้บริการแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ด และแอปพลิเคชันฟู้ ดเดลิเวอร่ีอ่ืนๆ เน่ืองจาก
สามารถนาํเอาขอ้มูลดังกล่าว มาใช้พฒันาการบริการให้ดียิ่งข้ึน เพื่อให้ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 
 
ขอบเขตของการวจิยั 

1. ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ดในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2564 
 
 

 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันแกร็บฟู้ ด เพื่อใช้
บริการการส่งอาหารไปยงัแหล่งท่ีพกัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์
ใหแ้อปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ด และแอปพลิเคชนัฟู้ ดเดลิเวอร่ีอ่ืนๆ นาํไปใชเ้ป็นแนวทางการปรับใช้
เพื่อช่วยเพิ่มอตัราส่วนแบ่งการตลาดมากข้ึน 
 

สมมุตฐิาน    
สมมุติฐานที ่1 

ปัจจยัทางดา้นประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันแกร็บฟู้ ดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 
สมมุติฐานที ่2 

ปัจจยัทางดา้นประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่าน แอปพลิเคชนั
แกร็บฟู้ ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
แนวคดิด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 สันทดั เสริมศรี (2541) กล่าวไวว้า่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง การทาํความ
เขา้ใจเก่ียวกบัมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ประกอบไปดว้ย เพศ เช้ือชาติ ศาสนา ภูมิลาํเนา ภาษา ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร สถานภาพการทาํงาน อาชีพ และรายได ้ 
 สุปัญญา ไชยชาญ (2551) และปรมะ สตะเวทิน (2546) กล่าวไวเ้หมือนกนัว่า ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัขนาด องค์ประกอบ การกระจาย และ       
การเปล่ียนแปลงของประชากร โดยลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบไปด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพทางการสมรส การศึกษา ศาสนา เช้ือชาติ และอาชีพ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็น
ลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล   



แนวคดิเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 วรินทรีย ์ธานีวรรณ (2542), สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) และ Kotler (2546) ไดก้ล่าวไว้
เช่นเดียวกนัว่า ส่วนประสมทางการตลาด หรือท่ีเรียกกนัว่า 4Ps เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
สามารถควบคุมได ้ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีใชว้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อโน้มนา้วให้
เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดั
จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ต่อมามีการคิดตวัแปรเพิ่มเติมข้ึนมา อีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่
บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีสําคญั
ทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัธุรกิจทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้่า
เป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 
 
แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ 
พฤติกรรมการตดัสินใจ การซ้ือ การใช ้และการประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคล 
ซ่ึงจะมีความสาํคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
 สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพลู (2552) กล่าวไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 
ความตอ้งการ ความคิด การกระทาํ การประเมินผล การตดัสินใจซ้ือ และการใช้สินคา้หรือ 
บริการของบุคคล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้นๆ 
 
ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัแอปพลเิคชันแกร็บฟู้ด 
 แกร็ปฟู้ ดเป็นหน่ึงในแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันแกร็ป เป็นแหล่งรวบรวม

ร้านอาหารยอดนิยม และร้านอาหารต่างๆ ในหา้งสรรพสินคา้ไวใ้นแอปพลิเคชนัแกร็ป เพื่อให้

ผูบ้ริโภคสามารถเลือกสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันแกร็ปไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินทาง แอปพลิเคชัน

แกร็ปฟู้ ดถูกออกแบบมาให้ผูบ้ริโภคสามารถใชง้านไดอ้ย่างง่ายและสะดวกเพียงแค่ 5 ขั้นตอน 

ดงัน้ี 1. ทาํการเลือกจุดหมายท่ีคุณตอ้งการรับอาหาร 2. เลือกร้านอาหารท่ีคุณสนใจ 3. เลือกเมนู

จากร้านอาหาร 4. ยนืยนัการสั่งซ้ือ และ 5. ติดตามตาํแหน่งอาหารของคุณ 

 



การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ ประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อมูลจากกอง
ยทุธศาสตร์บริหารจดัการ (2562) ไดใ้หข้อ้มูลไวว้่า ประชากรกรุงเทพมหานคร รวม 50 เขตการ
ปกครองมีประชากรทั้งส้ินจาํนวน 5,666,264 คน ดว้ยขนาดจาํนวนประชากรกว่า 5 ลา้นคน ซ่ึง
เป็นประชากรท่ีมีจาํนวนขนาดใหญ่ ทางผูว้จิยัจึงไม่สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดได ้ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงคาํนวณขนาดตวัอย่างและสุ่มกลุ่มตวัอย่าง เพื่อใชเ้ป็นตวัแทนของประชากรท่ีสนใจจะ
ศึกษา 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้
กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน โดยใชสู้ตรการคาํนวณ ขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างของ Taro Yamane (1967) ท่ีระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือน
ร้อยละ 5  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) บน Google form ซ่ึงผูว้ิจยั

สร้างข้ึนจากกระบวนการศึกษาหาความรู้จากข้อมูลเอกสารต่างๆ โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา 
รายไดต่้อเดือน และอาชีพ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันแกร็บฟู้ ดของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปดว้ย ความถ่ีในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัแกร็บ  
ฟู้ ด, รายจ่ายเฉล่ียต่อคร้ังในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ด, ประเภทของอาหารท่ีมกันิยม
สั่งผ่านแอปพลิเคชันแกร็บฟู้ ด, เหตุผลท่ีใช้แอปพลิเคชันแกร็บฟู้ ดในการสั่งอาหาร, สถานท่ี
จดัส่งอาหารโดยส่วนใหญ่คือท่ีใด และวิธีการชาํระเงินท่ีเลือกใชเ้ป็นส่วนมากในการใชบ้ริการ
สั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ด 



 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน              
แกร็บฟู้ ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยคาํถามเก่ียวกับปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (7P’s) ทั้ง 7 หวัขอ้ โดยในส่วนท่ี 3 ของคาํถามนั้น ผูท้าํการวิจยัไดมี้การ
แบ่งระดบัการใหค้ะแนน คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุดมีคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน เห็นดว้ยมากมีคะแนน
เท่ากบั 4 คะแนน เห็นดว้ยปานกลางมีคะแนนเท่ากบั 3 คะแนน เห็นดว้ยนอ้ยมีคะแนนเท่ากบั 2 
คะแนน และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดมีคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 
 ในส่วนของการแปลผลค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิ               
เคชันแกร็บฟู้ ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ผูว้ิจัยกาํหนดช่วงความกวา้งของ                
อนัตรภาคชั้นเท่ากบั 0.8 ซ่ึงนาํมาเป็นเกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากบั เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุดมีค่าเฉล่ียคะแนนตั้งแต่ 4.21 – 5.00 คะแนน เห็นดว้ยมากมีค่าเฉล่ียคะแนนตั้งแต่ 3.41 - 4.20 
คะแนน เห็นดว้ยปานกลางมีค่าเฉล่ียคะแนนตั้งแต่ 2.61 - 3.40 คะแนน เห็นดว้ยนอ้ยมีค่าเฉล่ีย
คะแนนตั้งแต่ 1.81 - 2.60 คะแนน เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ียคะแนนตั้งแต่ 1.80 - 1.00 คะแนน 
 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 1. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเน้ือหา (Content Validity) หากผูเ้ช่ียวชาญใหค้ะแนน IOC รวมเท่ากบั 0.67 ข้ึนไป แสดงว่า
ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงจุดประสงค ์สามารถนาํไปเกบ็ขอ้มูลได ้
    2. การหาความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด ทาํการ
ทดสอบ (Pre-Test) โดยทําการประเมินความเ ท่ียงสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากบั 0.944 ซ่ึงถือว่า
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ และสามารถนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งไดจ้ริง 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัมีการเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใชแ้บบสอบถามผ่านทาง Google 
form เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ในช่วงเดือนธนัวาคม 2563 ถึง มกราคม 2564 
 
 
 



การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นเพศ อาย ุการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพ และส่วน
พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันแกร็บฟู้ ดของผูบ้ริโภค ทางผูว้ิจยันาํสถิติเชิงพรรณามา
อธิบายในรูปแบบการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐานงานวจิยั  
  2.1 ใ ช้ ส ถิ ติ ก า ร ท ด ส อ บ  Chi-square เ พื่ อ ท ด ส อ บ ว่ า  ปั จ จั ย ท า ง
ประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อายุ การศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจสั่ งอาหารผ่ านแ อปพลิ เคชันแ กร็บฟู้ ดของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ 
  2.2 ใ ช้ ส ถิ ติ ก า ร ท ด ส อ บ แ บ บ  t-Test เ พื่ อ ท ด ส อ บ ว่ า  ปั จ จั ย ท า ง
ประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีต่างกนัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจ
สั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัหรือไม่  
  2.3 ใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบว่า 
ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นอายุ การศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพทท่ีต่างกนั ต่อปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ดของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ หากพบความแตกต่างจะนาํไปสู่การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใชว้ธีิของ LSD 
 

สรุปผลการวจิยั 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล         

ดา้นเพศ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งมีสัดส่วนของเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 
โดยเพศหญิงมีจาํนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 และเพศชายมีจาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.2 

ด้านอายุ พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันแกร็บฟู้ ด มีอายุอยู่
ในช่วง  25 – 34 ปี มากท่ีสุด เป็นจาํนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3  รองลงมา คือ ช่วงอายุ      
35 – 44 ปี จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7  ถดัมา คือ ช่วงอายุ 15 – 24 ปี จาํนวน 72 คน       
คิดเป็นร้อยละ 18 และนอ้ยท่ีสุดคือช่วงอาย ุ45 ปีข้ึนไป จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8   



ส่วนในดา้นอ่ืนๆ คือ ดา้นการศึกษา ดา้นรายไดต่้อเดือน และดา้นอาชีพ พบว่า ผูบ้ริโภค
ท่ีเลือกสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ดส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 
68.2  หรือคิดเป็นจาํนวน 273 คน มีรายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่อยูท่ี่ 20,001 บาทข้ึน คิดเป็นร้อยละ 
58  และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 
 
2. พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลเิคชันแกร็บฟู้ดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ดโดยเฉล่ีย 1 – 2 คร้ัง
ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 53 โดยมีรายจ่ายเฉล่ียต่อคร้ังในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ดท่ี 
101 – 250 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.8 ประเภทของอาหารท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมสั่งผ่านแอปพลิเคชนั
แกร็บฟู้ ด คือ อาหารจานหลกั คิดเป็นร้อยละ 44.8 เหตุผลท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเลือกใชแ้อปพลิเคชนั
แกร็บฟู้ ดในการสั่งอาหาร เพราะ ความสะดวกสบาย คิดเป็นร้อยละ 44.2 โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากร้อยละ 59 เลือกใหจ้ดัส่งอาหารท่ีบา้น และนิยมชาํระเงินดว้ยเงินสดคิดเป็นร้อยละ 43.5 
 
3. ความคดิเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ค่าเฉล่ียของระดบัความสาํคญัต่อปัจจยัทางการตลาดแต่ละดา้น พบว่า ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด  คือ ด้านกระบวนการ โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.46  
รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.39  ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 4.37 และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.22  ส่วนปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคญัมาก  คือ ดา้นบุคคล มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.20 ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.15 และดา้นราคา มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.64 
 
4. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจส่ังอาหารผ่านแอปพลเิคชัน
แกร็บฟู้ดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสั่งอาหารผ่าน
แอปพลิเคชันแกร๊บฟู้ ดในด้านประเภทของอาหารท่ีนิยมสั่งผ่านแอปพลิเคชันแกร็บฟู้ ด              
ดา้นสถานท่ีจดัส่งอาหาร และดา้นวธีิชาํระเงิน 
 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสั่งอาหารผ่าน
แอปพลิเคชันแกร๊บฟู้ ดในด้านรายจ่ายเฉล่ียต่อคร้ังในการใช้บริการแอปพลิเคชันแกร็บฟู้ ด                   



ดา้นเหตุผลท่ีเลือกใชแ้อปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ดในการสั่งอาหาร ดา้นสถานท่ีจดัส่งอาหาร และดา้น
วธีิชาํระเงิน 
 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษา และดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ดในดา้นรายจ่ายเฉล่ียต่อคร้ังในการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชันแกร็บฟู้ ด ด้านประเภทของอาหารท่ีนิยมสั่งผ่านแอปพลิเคชันแกร็บฟู้ ด                              
ดา้นสถานท่ีจดัส่งอาหาร และดา้นวธีิชาํระเงิน 
 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสั่งอาหาร
ผา่นแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ดในทุกๆ ดา้น คือ ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ด 
ดา้นรายจ่ายเฉล่ียต่อคร้ังในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ด ดา้นประเภทของอาหารท่ีนิยม
สั่งผา่นแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ด ดา้นเหตุผลท่ีเลือกใชแ้อปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ดในการสั่งอาหาร ดา้น
สถานท่ีจดัส่งอาหาร และดา้นวธีิชาํระเงิน 
 
5. ปัจจัยส่วนบุคคลต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจส่ังอาหาร
ผ่านแอปพลเิคชันแกร็บฟู้ดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษา และดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่างๆ 
 

อภปิรายผลการวจิยั 
1. ผลการศึกษาลกัษณะประชากรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ริการสั่ง

อาหารผ่านแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ด มีสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 25 - 34 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน 
และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,001 บาทข้ึนไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพิมพุมผกา (2560) ท่ีศึกษา



เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ Food Delivery ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีลกัษณะประชากรของการวจิยัส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี  และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ พฤติกรรมการใชบ้ริการสั่งอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ไดว้่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชบ้ริการแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ดโดยเฉล่ีย 1 – 2 คร้ังต่อสัปดาห์ มียอด
จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังอยูท่ี่ 101 – 250 บาท โดยนิยมชาํระดว้ยเงินสด ประเภทของอาหารท่ีนิยมสั่งผา่น
แอปพลิเคชันแกร็บฟู้ ด คือ อาหารจานหลกั มีเหตุผลหลกัในการใช้บริการแอปพลิเคชันแกร็
บฟู้ ด เพราะ ความสะดวกสบาย และจุดหมายท่ีใหส่้งอาหาร คือ ท่ีบา้น สอดคลอ้งกบัพิรานนัท ์
(2562) ท่ีศึกษาเร่ือง การวเิคราะห์คุณลกัษณะของบริการแอพพลิเคชนัเพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอร่ี 
ท่ีในการวิจยัพบว่าจุดหมายท่ีให้ส่งอาหาร คือ ท่ีบา้น และมีเหตุผลหลกัในการใช้บริการแอป
พลิเคชันสั่งอาหาร เพราะ ความสะดวกสบาย และสอคลอ้งกบั ณัฐวฒัน์ (2562) ท่ีศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ Food Delivery ท่ีในการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชบ้ริการ Food 
Delivery โดยเฉล่ีย 1 – 2 คร้ังต่อสัปดาห์ 

3. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ดของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
มีอายุท่ีแตกต่างกนั การศึกษาท่ีแตกต่างกนั และอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการสั่ง
อาหารผา่นแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ดของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพิมพุมผกา (2560) 
ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Food Delivery ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของ
ผูบ้ริโภคต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและความแตกต่างด้านส่วนประสมทาง
การตลาดพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น เรียงตามลาํดบัความสาํคญัมากท่ีสุดไปนอ้ย 
ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ดา้นบุคคล ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา  

ด้านกระบวนการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านช่องทางการจัด
จาํหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันแกร็บฟู้ ดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัชเนศ (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้



บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีใน
การวิจยัพบว่า ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสําคญัมาก และณัฐศาสตร์ กบั วชัรพจน์ 
(2562) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการอาหารตามสั่งแบบจดัส่ง ท่ีในการวจิยั
พบวา่ ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสาํคญั
มาก 
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ทีน่ าผลวจิัยไปใช้ 

ผลจากการวิจยัในคร้ังน้ี ทาํใหผู้ท่ี้ทาํธุรกิจเก่ียวกบับริการการสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนั
ทั้งผูป้ระกอบธุรกิจหนา้เก่า หรือผูป้ระกอบธุรกิจหนา้ใหม่ สามารถนาํเอาผลการวิจยัน้ีไปใชเ้ป็น
ส่วนหน่ึงในการวางแผนดา้นการตลาด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคได ้
  1. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ควรมุ่งเนน้การสร้างความพึงพอใจท่ีกลุ่มลูกคา้เพศหญิง 
อายุระหว่าง 25 – 34 ปีเป็นกลุ่มหลกั และควรเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 20,001 บาท 
และประกอบอาชีพพนักงานเอกชน เน่ืองจากมีศกัยภาพและความสนใจในการใช้บริการสั่ง
อาหารผา่นแอปพลิเคชนั  

2. ด้านพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันแกร็บฟู้ ด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใช้
บริการแอปพลิเคชนัแกร็บฟู้ ดโดยเฉล่ีย 1 – 2 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยมีรายจ่ายเฉล่ียต่อคร้ังในการใช้
บริการแอปพลิเคชนัอยูท่ี่ 101 – 250 บาท โดยชาํระเป็นเงินสด และนิยมสั่งอาหารจานหลกั โดย
จุดหมายท่ีใหไ้ปส่งเป็นส่วนใหญ่คือท่ีบา้น เพื่อเป็นการกระตุน้การใชง้านท่ีโดยปกติผูบ้ริโภคใช้
งานเฉล่ียเพียง 1 – 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ผูป้ระกอบควรเร่งดา้นการส่งเสริมดา้นการตลาด อาทิ การ
จดัทาํโปรโมชัน่ส่วนลดเป็นขั้นบนัได ยิง่ผูบ้ริโภคใชง้านจาํนวนคร้ังมากข้ึน กจ็ะไดรั้บส่วนลด
มากข้ึน 
  3. ดา้นการตดัสินใจของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด กลยทุธ์
ทางการตลาดท่ีควรเนน้ คือ ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย เรียงตามลาํดบั 
   - ดา้นกระบวนการ ควรมุ่งเนน้ในเร่ือง ขั้นตอนการจ่ายเงินทีตอ้งมีความ
ปลอดภยัและน่าเช่ือถือ 



   - ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ควรมุ่งเนน้ในเร่ือง เมนูการใชง้านในแอปพลิ
ชนัใหมี้การจดัเรียงอยา่งเป็นระเบียบ ใชง้านไดง่้าย และชุดยนิูฟอร์มของพนกังานส่งอาหารควร
มีเอกลกัษณ์และสังเกตไดง่้าย 
   - ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรมุ่งเนน้ในเร่ือง บรรจุภณัฑอ์าหารท่ีนาํมาส่งควรอยู่
ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย 
   - ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ควรมุ่งเนน้ในเร่ือง ช่องทางการชาํระเงิน 
ควรมีช่องทางการชาํระเงินใหเ้ลือกหลากหลายและเพียงพอ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ทีจ่ะท าการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัจาํกดัขอบเขตการศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในการศึกษาคร้ังต่อไปหากมีการศึกษาครอบคลุมจงัหวดัอ่ืนๆ ก็จะช่วยให้ผลการศึกษามีความ
น่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัแกร็ปฟู้ ด เพื่อใหส้ามารถนาํขอ้มูลผลการวจิยัไปใชใ้น
การวางแผนและพฒันากลยทุธ์ทางตลาดใหค้รอบคลุมทุกดา้น 
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