
การศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการขนส่งอาหาร 

ผ่านแอปพลเิคชัน Grab Food ของนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยับูรพา 

ธมลวรรณ ชลสินธ์ุ1,ชมพูนุท อ า่ช้าง2 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้วิจยัน้ีเป็นการการศึกษาปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการขนส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนั Grab 

Food ของนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา ระดบัการศึกษาชั้นปีท่ี 3-4 ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการใช้บริการ

ขนส่งอาหารออนไลน์ของ Grab Food จ านวน 30 คน ดว้ยการท าแบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่านแบบสอบถาม

ออนไลน์ผา่น google forms วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชม้าตราวดัของ Likert rating scale เป็นการก าหนด  

ผลสรุประดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการในแต่ละดา้น (8P) และการตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดย

จะยึดจากค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ซ่ึงอนัดบัแรกของการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการสั่งอาหาร

ออนไลน์ Grab Food ก็คือการไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัเห็นความส าคญัของการคิดว่าความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพและคุณภาพ และดา้นบุคลากร (Quality of services & People) เป็นอยา่งมากท่ีสุด ท่ี  �̅� เท่ากบั 

4.40 S.D. เท่ากบั 0.11 อนัดบัสองคือระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence and Presentation)  �̅� เท่ากับ 4.25 S.D. เท่ากับ 0.12  และอนัดับสุดทา้ยคือความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นกระบวนการ (Promotions & Process) �̅� เท่ากบั 4.22 S.D. เท่ากบั 0.06  ตรง

กบัแนวคิดและทฤษฎีของ Parasuraman, Zeithaml  &  Berry (1998) ท่ีบ่งช้ีถึงเคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการจ าแนก 5 

ดา้นในการประเมินคุณภาพการบริการให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ และจนัทรอารีย ์นะมิ และ ชูสนุก (2559) บอกว่า

คุณภาพการให้บริการในดา้นความรวดเร็วในการตอบสนอง ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจ ดา้นการรับประกนั และ

ดา้นความเอาใจใส่ลูกคา้ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการ 

1. บทน า (INTRODUCTION) 

ปัจจยั 4 เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษยโ์ดยไม่ตอ้งพ่ึงส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ โดยมนุษยไ์ม่

สามารถขาดปัจจยัทั้ง 4 ได ้เพราะเม่ือขาดแลว้อาจส่งผลต่อการด าเนินชีวิต ปัจจยั 4 ประกอบไปดว้ย 1. อาหาร 2. ท่ีอยู่

อาศยั 3. เคร่ืองนุ่งห่ม 4. ยารักษาโรค ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่าในการด ารงชีวิตเราไม่สามารถขาดปัจจยัทั้งหมดท่ีกล่าวมาได ้

ปัจจยั 4 ช่วยให้สามารถด ารงกิจกรรมในชีวิตไดเ้ป็นปกติ ทั้งน้ีเพราะมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมตอ้งติดต่อพ่ึงพาอาศยักนั 

ปัจจยั 4 จึงช่วยท าให้กิจกรรมในชีวิตของแต่ละคนสามารถด าเนินไปไดด้ว้ยดี เช่นเราตอ้งมีเส้ือผา้ท่ีเหมาะสมส าหรับ
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ใส่ไปท างาน เราตอ้งรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ เพ่ือให้ร่างกายมีพลงังานไปท ากิจกรรม เราตอ้งการท่ีพกัส าหรับ

อยู่อาศยั ทั้งเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของเรา เราตอ้งการยารักษาโรคในยามท่ีป่วยไข ้เพ่ือให้ร่างกาย

กลบัมาแข็งแรงพอจะท ากิจกรรมตามปกติไดด้งัเดิม   โดยเฉพาะอาหาร เพราะหากขาดอาหารหากถึงขั้นรุนแรงท่ีสุด

อาจจะท าให้ถึงแก่ชีวิตและแบบไม่รุนแรงมากก็คืออาจท าให้ร่างกายเจ็บป่วย และอาหารยงัเป็นแหล่งพลงังานของ

ร่างกายซ่ึงจ าเป็นในการด ารงชีวิต ดังนั้นมนุษย์จึงพิถีพิถันในการเลือกซ้ือและบริโภคอาหาร ซ่ึงแต่ละคนจะมี

ความชอบและความตอ้งการในการบริโภคอาหารแตกต่าง เช่น รสชาติอาหาร ปริมาณความตอ้งการอาหาร ซ่ึงเป็น

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือและบริโภค 

จากสถานการณ์เช้ือไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบนัท าให้ท าให้การเลือกซ้ือและบริโภคอาหารมีความล าบากมากข้ึน 

เน่ืองจากตอ้งมีการระมดัระวงัการติดเช้ือจากบุคคลภายนอกหากเราไปเลือกซ้ืออาหารดว้ยตนเองอาจจะท าให้ติดเช้ือ

ไดง่้ายข้ึน จากการสัมผสัและพบเจอผูค้นเป็นจ านวนมาก และจากการรณรงคข์องทางภาครัฐและเอกชน(แพลตฟอร์ม

ต่างๆ) ท าให้คนส่วนมากหนัมาสนใจและใชบ้ริการการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีกนัมากข้ึน  เพราะมีความสะดวกสบาย

ไม่ตอ้งออกจากท่ีพกัอาศยัและมีร้านคา้ใหเ้ลือกมากมาย และปัจจุบนัมีการพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือให้เขา้มามีส่วนช่วยใน

การด ารงชีวิตมากข้ึน ท าใหค้นยคุใหม่ใชบ้ริการกนัมากข้ึน 

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงตอ้งการศึกษาปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการขนส่งอาหารของ Grab Food ของนิสิตชั้นปีท่ี  

3-4 มหาวิทยาลยับูรพา ดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่านแบบสอบถามออนไลน์

ผา่น google forms เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการบริการของการขนส่งอาหารให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคต่อไป 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

2.1 แนวคดิและทฤษฎท่ีีเกีย่วกบัผู้บริโภค 

 ปุณฑริก ปิยศิริเวช และศิริวรรณ (2557) พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และ

รายไดท่ี้แตกต่างกนันั้นส่งผลไปถึงการบริโภคอยา่งมีนยัส าคญั ยกตวัอยา่งเช่น เพศหญิงมีความชอบและความนิยมใน

การบริโภคอาหารอีสานมากเพศชาย เพราะอาหารอีสานมีรสชาติท่ีจดัจา้น เขม้ขน้ เป็นท่ีพึงพอใจของเพศหญิง จึง

รับประทานบ่อยกว่าเพศชาย หรืออีกตวัอย่างก็คืออาชีพท่ีแตกต่างกนั รับจา้ง มีความถ่ีในการ บริโภค (คร้ัง/เดือน) 

มากกว่าผูบ้ริโภคกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคสองกลุ่มน้ีมีรายไดม้ากกว่าย่อมมีอ านาจในการซ้ือ

มากกว่านกัเรียน/นกัศึกษา จึงบริโภคอาหารไดบ่้อยกว่า และผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีค่าใชจ่้ายในการ

บริโภค (บาท/คร้ัง) สูงสุด และมากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ เน่ืองจากมีรายไดม้ากกวา่กลุ่มอ่ืนยอ่มรับประทานไดม้ากกวา่ทั้งดา้น

ความถ่ีและค่าใชจ่้าย 

 Solomon (2002) ; Kotler (2008) ต่างกล่าวว่า พฤติกรรมผู ้บริโภคเป็นการกระท าการตัดสินใจ รวมทั้ ง

ประสบการณ์เพ่ือการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของตนเองในการซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยมี



กระบวนการท่ีเป็นระบบโดยเร่ิมตั้งแต่การคน้หาสินคา้หรือบริการต่อจากนั้นท าการตดัสินใจซ้ือและใชง้าน ผูบ้ริโภค

จะท าการประเมินผลการใชง้านจากความรู้สึกและคุณภาพท่ีไดรั้บเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายในสินคา้และบริการ ดงันั้น

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกนัตามเพศ อายุ รายได ้การศึกษา และอาชีพนั้น มีผลต่อการตดัสินใจใน

พฤติกรรมการใชพ้ฤติกรรมการเลือกรับบริการ อาจกล่าวไดว้่าธุรกิจตอ้งท าการศึกษาและท าความเขา้ใจในพฤติกรรม

ท่ีหลากหลายของผูบ้ริโภค เพื่อการด าเนินธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขนัและทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค 

โดยการตดัสินใจของผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคนั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยั 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1.ปัจจยัภายนอก เก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้และบริการเป็นกระบวนการวางแผนและบริหาร

แนวคิดของผูป้ระกอบธุรกิจในเร่ืองการตั้งราคา (Pricing) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และการจดัจ าหน่าย 

(Distribution) โดยทัว่ไปแลว้ส่วนประสมทางการตลาดจะประกอบไปดว้ย 4 ปัจจยัหลกั คือ  

1.1 ปัจจยัเร่ืองผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย ซ่ึงประกอบดว้ย ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ คุณภาพผลิตภณัฑ ์การ

ออกแบบผลิตภณัฑ ์ตราสินคา้ การใหบ้ริการ และการรับประกนัสินคา้  

1.2 ปัจจยัราคา ซ่ึงประกอบดว้ย รายการราคา ส่วนลด ระยะเวลาช าระเงิน และการใหสิ้นเช่ือ  

1.3 การจดัจ าหน่าย ซ่ึงประกอบดว้ย ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท าเลท่ีตั้งของร้าน สินคา้คงคลงั และการขนส่ง 

1.4 การส่งเสริมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ และการส่งเสริมการขาย  

2.ปัจจยัภายในของผูซ้ื้อ  เก่ียวขอ้งกบั 1 ลกัษณะของผูซ้ื้อ ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยั

ส่วนบุคคล และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา และ 2. กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ซ่ึงประกอบดว้ย การเลือกผลิตภณัฑ์ 

การเลือกตราสินคา้ การเลือกผูข้าย เวลาท่ีท าการซ้ือ ปริมาณการซ้ือ และเง่ือนไขในการช าระเงิน  

 2.2 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วกับความพงึพอใจและการส่งเสริมการขาย 

พิทกัษ ์ตรุษทิม (2538) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ท่ีแสดงผล

ออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สุดทา้ยของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปใน

ลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีมากระตุน้ 

พิจารณาถึงค าว่า “การส่งเสริมการขาย” ตามแนวความคิดของ  Fray (1961) ตามช้ีให้เห็นตัวแปรทาง

การตลาดควรแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกครอบคลุมถึงขอ้เสนอท่ีมีผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑร์าคาและบริการ ส่วนท่ี

สองหมายถึงวิธีการและเคร่ืองมือการส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ ช่องทางการจ าหน่ายการขายส่วนบุคคลการโฆษณาและ

การประชาสมัพนัธ์ 

Parasuraman, Zeithaml  &  Berry (1998) ไดบ้อกขั้นตอนการประเมินคุณภาพการบริการให้ลูกคา้เกิดความ

พึงพอใจ บ่งช้ีถึงเคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการจ าแนก 5 ดา้น ดงัน้ี 



1.ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) งานบริการควรมีความเป็นรูปธรรมท่ีสามารถสัมผสัจบัตอ้งได ้มี

ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็น เช่น สถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ วสัดุ และบุคคลในการติดต่อส่ือสารกบั

ลูกคา้นั้น ช่วยใหลู้กคา้รับรู้วา่พนกังานมีความตั้งใจใหบ้ริการเห็นภาพไดช้ดัเจน 

2.ความเช่ือมั่นไวว้างใจได้ (Reliability) การให้บริการต้องตรงตามการส่ือสารท่ีน า เสนอแก่ลูกค้า งานบริการท่ี

มอบหมายให้แก่ลูกคา้ทุกคร้ังตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และมีความสม ่าเสมอท่ีสามารถสร้างความเช่ือถือไวว้างใจ

ในงานบริการจากลูกคา้ 

3.การตอบสนองลูกคา้ (Responsive) พนกังานมีหนา้ท่ีใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจ และมีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ 

หรือใหบ้ริการลูกคา้ทนัที ลูกคา้ไดรั้บบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

4.การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) การบริการจากพนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการท างาน

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท าให้ลูกคา้เกิดความเช่ือถือและสร้างความมัน่ใจ

วา่ลูกคา้ไดรั้บบริการท่ีดี  

5.การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ (Empathy) พนกังานท่ีให้บริการแก่ลูกคา้แต่ละรายดว้ยความเอาใจและให้ความสนใจแก่ผู ้

มา ใชบ้ริการ เพ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานวดัคุณภาพบริการดงักล่าวน้ีมีช่ือเรียกวา่ "SERVQUAL" ดงัรูปท่ี 1 

 

รูปท่ี  1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยก าหนดคุณภาพการบริการใน SERVQUAL และปัจจัยพืน้ฐานส าหรับการประเมิน
คุณภาพการบริการ 

 2.3 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัการตัดสินใจใช้บริการ 

บวัแกว้ และ เชียรวฒันสุข (2562) ท าการศึกษาผูใ้ชบ้ริการขนส่งไปรษณียภณัฑ ์และพสัดุของบริษทัขนส่ง

เคอร่ีเอ็กซ์เพรส จ ากดั และบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า คุณภาพท่ีไดรั้บในดา้น

ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการซ ้ าของผูใ้ช้บริการบริษทั เคอร่ีเอ็กซ์เพรส จ ากดั และ



ส าหรับบริษทั ไปรษณียไ์ทย จา้กดั พบว่า คุณภาพท่ีไดรั้บในดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อ

ลูกคา้และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการซ ้า  

แกว้สิมมา และ จุลโลบล (2560) ระบุว่าการบริการท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามความคาดหวงัของผูบ้ริโภคและ

ความคุม้ค่าท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บจะทา้ใหเ้กิดความพึงพอใจส่งผลต่อความภกัดีและการกลบัมาใชบ้ริการซ ้า  

นอกจากน้ี จนัทรอารีย ์นะมิ และ ชูสนุก (2559) พบว่า คุณภาพการให้บริการในดา้นความรวดเร็วในการ

ตอบสนอง ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจ ดา้นการรับประกนั และดา้นความเอาใจใส่ลูกคา้ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ทางบวกต่อความไวเ้น้ือเช่ือใจ และยงัพบว่าคุณภาพการให้บริการปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจและน้า

ไปสู่การกลบัมาใชบ้ริการซ ้าของผูใ้ชบ้ริการ 

 ธนพร อศัวานุวตัร และ สุมามาลย ์ปานค า (2562) ท่ีไดศึ้กษาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซ้ือ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน Ookbee เพื่อน ามาพฒันาเป็นกรอบแนวคิดส าหรับการวิจยั ได้ใช้กรอบ

แนวคิดในการวิจยัของ Salem Ben Brahim (2016) ท่ีไดอ้ธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือ ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ดา้น 

ได้แก่ 1. ด้านข้อมูล (Informativeness) 2. ด้านความน่าเช่ือถือ (Credibility) 3. ด้านบันเทิง (Entertainment) 4. ด้าน

คุณค่า (Value) 5. ดา้นทศันคติ (Attitude) และ6. ตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) ดงัน้ีตามรูปท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

พบว่าความตั้งใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากดา้นทศันคติมากท่ีสุด เกิดจากการ

ให้บริการของระบบการขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของแอปพลิเคชนั  Ookbee ตลอดจนการพฒันาระบบปฏิบติัการ

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ตามทนัเทคโนโลยีในการซ้ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางแอปพลิเคชนั และดา้นการส่งเสริม

การขายหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆของแอปพลิเคชนัท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือ ความรู้หรือความเช่ือ

นั้นมีอิทธิพลต่อทศันคติต่อตราสินคา้และส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงการเขา้ใจในองคป์ระกอบน้ีส่ิงส าคญัต่อ

รูปที่ 2แนวคิดและทฤษฎีของธนพร อัศวานุวัตร และ สุมามาลย์ ปานคำ (2562) ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน Ookbee โดยใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยของ Salem Ben Brahim (2016) 

ดา้นคุณค่า 

(Value) 

ดา้นขอ้มูล 
(Informativeness) 

ตั้งใจซ้ือ  

(Purchase Intention) 

ดา้นทศันคติ  
(Attitude) 

ดา้นความน่าเช่ือถือ 

(Credibility) 

ดา้นบนัเทิง 

(Entertainment) 



นกัการตลาดเป็นอยา่งยิ่ง เพราะจะเป็นส่ิงท่ีช่วยบ่งช้ีในความส าเร็จของกลยทุธ์การตลาด และส่วนดา้นคุณค่ามีอิทธิพล

ทางตรงต่อความตั้งใจซ้ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชนั เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัมูลค่าแพคเกจ

โปรโมชัน่ของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ผา่นแอปพลิเคชนั Ookbee และการซ้ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นการซ้ือท่ีคุม้ค่า

และลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือหนงัสือเล่ม 

2.4 แนวคดิและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

 อจัฉราพรรณ ตั้งจาตุรโสภณ และคณะ (2564) วิเคราะห์การจดักลุ่มผูบ้ริโภคตามปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการรับส่งอาหาร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรนา สายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระบาดรอบ 2 พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย และดา้นผลิตภณัฑ ์เพราะเหตุผลหลกัของการตดัสินใจใชบ้ริการรับส่งอาหาร ซ่ึงผูบ้ริโภคตอ้ง

พิจารณาเร่ืองของความสะดวกในการใชง้าน การเขา้ถึงขอ้มูล รวมทั้งการไดรั้บสินคา้ และนอกจากน้ียงัพบว่าในการ

ด าเนินกิจกรรมในธุรกิจการรับส่งอาหาร ผูใ้หบ้ริการ/ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองการก าหนดราคาอาหาร 

ไม่ใหสู้งกวา่ราคาท่ีจ าหน่ายในร้านคา้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะคิดถึงความคุม้ค่าของการสัง่ซ้ือสินคา้กบัค่าใชจ่้ายหรือ

ตน้ทุนท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งจ่ายไป ทั้งน้ีผูใ้หบ้ริการ/ผูป้ระกอบการควรพิจารณาการจดักิจกรรมทางการตลาด ไดแ้ก่ การ

สะสมแตม้ การสะสมคูปองจากการสัง่สินคา้ เพ่ือใชเ้ป็นสิทธิประโยชน์ในการร่วมลุน้รางวลั หรือเพ่ือน ามาแลกในการ

ใชเ้ป็นส่วนลด ทั้งส่วนลดการสั่งคร้ังต่อไป ส่วนลดค่าบริการจดัส่ง หรือเป็นการสะสมคะแนน เพื่อสร้างความ

ประทบัใจและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง 

กลยทุธ์ท่ีผูว้ิจยัเลง็เห็นถึงความส าคญัและยงัเป็นแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดท่ีเราใชใ้นการ

ท าการตลาดส าหรับยคุดิจิตอล 4.0 มีอยูม่ากมาย และเราคงเคยไดย้ินมาหลากหลายกลยทุธ์ แต่กลยทุธ์ท่ีน่าสนใจและ

ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก นัน่คือ กลยทุธ์ 8P ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ท่ีท าการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพต่อกลุ่มเป้าหมายอยา่ง

มาก เป็นเหมือนพ้ืนฐานของกลยทุธ์ท่ีสามารถน าไปใชต่้อยอดเป็นกลยทุธ์อ่ืนๆ ไดต่้อไป ธุรกิจการบริการส่งอาหารจึง

ควรท าความเขา้ใจกลยทุธ์การตลาด 8P ท่ีเหมาะสมกบัยคุดิจิตอล 4.0 น้ีอยา่งถ่องแท ้ก่อนท่ีจะเร่ิมคิดกลยทุธ์อ่ืนๆ โดย

กลยทุธ์ 8P มีดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

 เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะ

ไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้นๆ 

2. ดา้นราคา (Price) 



 คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของ

บริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบั

ระดบัเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

เป็นช่องทางในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ

บริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้ใชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกั

จูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกญุแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 

5. ดา้นกระบวนการ (Process) 

 เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือ

มอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

6. ดา้นประสิทธิภาพและคุณภาพ (Quality of services) 

 ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานบริการเกิดข้ึนจากปัจจยัหลายประการ เช่น บุคลากร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้

ส่ิงอ านวยความสะดวกระบบการบริหารการจดัการท่ีดี การควบคุมการให้การให้การบริการมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพยอ่มส่งผลต่อความพึงพอใจการบริการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมาก 

7. ดา้นบุคคล (People) 

 หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึง

พอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการต่างๆ ของ

องคก์ร เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถใน

การแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

8. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

 เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้น

กายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจา

ตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

3. วธีิการวจิัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

ใชวิ้ธีสุ่มกลุ่มตวัอยา่งนิสิตคณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลยับูรพา ชั้นปีการศึกษาท่ี 3-4 ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการใช้

บริการขนส่งอาหารออนไลน์ของ Grab Food ดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

แบบเลือกตอบ (Check List) จากค าตอบท่ีก าหนดให ้ซ่ึงประกอบไปดว้ยแบบสอบถาม 4 ส่วน ทั้งหมด 25 ค  าถาม ดงัน้ี  



(1) ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 3 ขอ้ 

(2) ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการสัง่อาหารออนไลน์บนแอปพลิเคชนั Grab Food 3 ขอ้ 

(3) ค าถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแอป

พลิเคชนั Grab Food 16 ขอ้ 

(4) การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการสัง่อาหารออนไลน์ Grab Food 3 ขอ้ 

โดยวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามโดยใชม้าตราวดัของ Likert rating scale แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน เพ่ือแสดงค่าเฉล่ียของ ระดบัความพ่ึงพอ โดย ผูว้ิจยัไดท้  าการหาค่าเฉล่ียของคะแนนในแต่ละดา้น 

แลว้ท าการแบ่งอนัตรภาคชั้นของคะแนน โดย ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: 

S.D.) และค่าพิสัย (Rang) โดยเกณฑร์ะดบัความพึงพอใจจะใชสู้ตรค านวณช่วงความกวา้งของชั้น ในการวดัค่าตวัแปร

ได ้ก าหนดเกณฑก์ารวดัไว ้5 ระดบั ตามแบบของลิเคอร์ คือ เพื่อใหก้ารแปลความหมายสามารถท าไดอ้ยา่งละเอียดข้ึน 

และค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้น เพื่อแปลความหมายไดด้งัสมการ  

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = (ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด-ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าท่ีสุด)/จ านวนชั้น  

       =  (5-1)/5  

       = 0.8 

ซ่ึงจะก าหนดเกณฑใ์นการแปลผล ดงัน้ี 

5 = ค่าเฉล่ีย  4.21 – 5.00  หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

4 = ค่าเฉล่ีย  3.41 – 4.20  หมายถึง เห็นดว้ยมาก 

3 = ค่าเฉล่ีย  2.61 – 3.40  หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

2 = ค่าเฉล่ีย  1.81 – 2.60  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 

1 = ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.80  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

4.1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลสภาพทัว่ไป  

จากการส ารวจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูห้ญิงจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และเพศชาย 9 คน คิด

เป็นร้อยละ 30 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  โดยมีระดบัการศึกอยูใ่นระดบัการศึกษาชั้นปีท่ี 4 จ านวน 23 คน คิด

เป็นร้อยละ 76.7 และอยูใ่นระดบัการศึกษาชั้นปีท่ี 3 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 โดยจ านวนมากมีรายไดต่้อเดือน

อยูท่ี่ 5,000 – 10,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 รายได ้10,001 - 15,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 

16.7 รายได ้ต ่ากว่า 5,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และรายไดม้ากกว่า 15,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็น

ร้อยละ 6.6 

 



4.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการสัง่อาหารออนไลน์บนแอปพลิเคชนั Grab Food  

จากการส ารวจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการสั่งอาหารคร้ังล่าสุดเม่ือ 1 สปัดาห์ท่ีผา่นมา จ านวน 20 คน 

คิดเป็นร้อยละ 66.7 คร้ังล่าสุด 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 คร้ังล่าสุด 1 เดือนท่ีผ่านมา 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 10 และคร้ังล่าสุดมากกว่า 1 เดือนท่ีผา่นมา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 โดยในระยะเวลา 1 เดือน มี

การใชบ้ริการสัง่มากสุด 1 – 5 คร้ัง เป็นจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60  ใชบ้ริการสัง่ 6 – 10 คร้ัง จ านวน 9 คน คิดเป็น

ร้อยละ 30 ใช้บริการสั่ง 11 – 20 คร้ัง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และพบว่าไม่มีผูต้อบแบบสอบถามคนใดใน

ระยะเวลา 1 เดือน ท่ีใชบ้ริการสั่งมากกว่า 20 คร้ัง โดยใชบ้ริการสั่งออนไลน์ในโอกาสสั่งม้ืออาหารตามปกติ จ านวน 

26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 และใชบ้ริการสัง่ออนไลน์ในโอกาสพิเศษ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 

4.3 ส่วนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการในแต่ละดา้น  

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ 
(Product & Service ) �̅� S.D. แปรผล 

รสชาติอาหารมีความอร่อย 4.20 0.84 ระดบัมาก (4) 
ความหลากหลายของเมนูอาหาร 4.33 0.80 ระดบัมากท่ีสุด (5) 
ปริมาณอาหารใหเ้ยอะ 3.80 0.86 ระดบัมาก (4) 
รวม 4.10 0.01 ระดบัมาก (4) 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการปัจจยัดา้นราคาและช่องทางการจดั

จ าหน่าย (Price & Place) �̅� S.D. แปรผล 

ค่าจดัส่งมีความสมเหตุสมผล 4.10 0.82 ระดบัมาก (4) 
ช่องทางการช าระเงินมีความหลากหลาย 4.33 0.75 ระดบัมากท่ีสุด (5) 
สะดวกในการสั่งซ้ืออาหาร 24 ชัว่โมง 4.10 0.74 ระดบัมาก (4) 
รวม 4.20 0.05 ระดบัมาก (4) 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด

และดา้นกระบวนการ (Promotions & Process) �̅� S.D. แปรผล 

มีคูปองส่วนลดอาหารหรือโปรโมชัน่ส่วนลดค่าจดัส่ง 4.13 0.78 ระดบัมาก (4) 
มีการจดัรายการอาหารชุดประหยดั 4.10 0.74 ระดบัมาก (4) 
ขั้นตอนการใชบ้ริการไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซอ้น 4.33 0.70 ระดบัมากท่ีสุด (5) 
การแจง้เตือนเม่ือคนขบัไดรั้บอาหาร 4.40 0.70 ระดบัมากท่ีสุด (5) 
รวม 4.22 0.06 ระดบัมากท่ีสุด (5) 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการปัจจยัดา้นประสิทธิภาพและ
คุณภาพ และดา้นบุคลากร (Quality of services & People) �̅� S.D. แปรผล 

มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 4.30 0.60 ระดบัมากท่ีสุด (5) 
มีความถูกตอ้งแม่นย  าในการใหบ้ริการ 4.53 0.63 ระดบัมากท่ีสุด (5) 
มีความพร้อมและรับผิดชอบในการให้บริการ 4.33 0.84 ระดบัมากท่ีสุด (5) 



พนกังานอธัยาศยัดี มีกิริยามารยาทดี 4.33 0.70 ระดบัมากท่ีสุด (5) 
รวม 4.40 0.11 ระดบัมากท่ีสุด (5) 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence and Presentation) �̅� S.D. แปรผล 

รูปภาพเมนูอาหารมีความสวยงาม น่ารับประทาน 4.40 0.70 ระดบัมากท่ีสุด (5) 
มีการน าเสนอรายการอาหารท่ีน่าสนใจ 4.10 0.84 ระดบัมาก (4) 
รวม 4.25 0.12 ระดบัมากท่ีสุด (5) 

จากการส ารวจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ (Product 

& Service ) ให้ความหลากหลายของเมนูอาหาร �̅� เท่ากบั 4.33 S.D.เท่ากบั 0.80 แปรผลไดว้่ามีความเห็นดว้ยระดบั

มากท่ีสุด (5) ให้รสชาติอาหารมีความอร่อย �̅� เท่ากบั 4.20 S.D. เท่ากบั 0.84 แปรผลไดว้่ามีความเห็นดว้ยระดบัมาก 

(4) และปริมาณอาหารให้เยอะ �̅� เท่ากบั 3.80 S.D. เท่ากบั 0.86 แปรผลไดว้่ามีความเห็นดว้ยระดบัมาก (4)  ความพึง

พอใจของผูใ้ช้บริการปัจจัยด้านราคาและช่องทางการจัดจ าหน่าย (Price & Place) ช่องทางการช าระเงินมีความ

หลากหลาย �̅� เท่ากบั 4.33 S.D. เท่ากบั 0.75 แปรผลไดว้า่มีความเห็นดว้ยระดบัมาก (4) สะดวกในการสัง่ซ้ืออาหาร 24 

ชัว่โมง �̅� เท่ากบั 4.10 S.D. เท่ากบั 0.74 แปรผลไดว้่ามีความเห็นดว้ยระดบัมาก (4) และค่าจดัส่งมีความสมเห็นสมผล 

�̅� เท่ากบั 4.10 S.D. เท่ากบั 0.82 แปรผลไดว้่ามีความเห็นดว้ยระดบัมาก (4) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการตลาดและดา้นกระบวนการ (Promotions & Process) มีการแจง้เตือนเม่ือคนขบัไดรั้บอาหาร �̅� เท่ากบั 

4.40 S.D. เท่ากบั 0.70 แปรผลไดว้่ามีความเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุด (5) มีขั้นตอนการใชบ้ริการไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซอ้น �̅� 

เท่ากบั 4.33 S.D. เท่ากบั 0.70 แปรผลไดว้่ามีความเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุด (5) มีคูปองส่วนลดอาหารหรือโปรโมชัน่

ส่วนลดค่าจดัส่ง �̅� เท่ากบั 4.13 S.D. เท่ากบั 0.78 แปรผลไดว้่ามีความเห็นดว้ยระดบัมาก (4) และมีการจดัรายการ

อาหารชุดประหยดั �̅� เท่ากบั 4.10 S.D. เท่ากบั 0.74 แปรผลไดว้่ามีความเห็นดว้ยระดบัมาก (4) ความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการปัจจยัดา้นประสิทธิภาพและคุณภาพ และดา้นบุคลากร (Quality of services & People) เร่ืองมีความถูกตอ้ง

แม่นย  าในการให้บริการ �̅� เท่ากับ 4.53 S.D. เท่ากับ 0.63 แปรผลได้ว่ามีความเห็นด้วยระดับมากท่ีสุด (5) เร่ือง

พนกังานอธัยาศยัดี มีกิริยามารยาทดี �̅� เท่ากบั 4.33 S.D. เท่ากบั 0.70 แปรผลไดว้่ามีความเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุด (5) 

เร่ืองมีความพร้อมและรับผิดชอบในการใหบ้ริการ �̅� เท่ากบั 4.33 S.D. เท่ากบั 0.84 แปรผลไดว้่ามีความเห็นดว้ยระดบั

มากท่ีสุด (5) และเร่ืองมีความรวดเร็วในการให้บริการ �̅� เท่ากบั 4.30 S.D. เท่ากบั 0.60 แปรผลไดว้่ามีความเห็นดว้ย

ระดับมากท่ีสุด (5) และความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 

Presentation) เร่ืองรูปภาพเมนูอาหารมีความสวยงาม น่ารับประทาน �̅� เท่ากบั 4.40 S.D. เท่ากบั 0.70 แปรผลไดว้่ามี

ความเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุด (5) และเร่ืองมีการน าเสนอรายการอาหารท่ีน่าสนใจ �̅� เท่ากบั 4.10 S.D. เท่ากบั 0.84 

แปรผลไดว้่ามีความเห็นดว้ยระดบัมาก (4) โดยรวมจะเห็นไดว้่าถา้เรียงล าดบัความเห็นดว้ยท่ีมากสุดไปยงันอ้ยสุดจาก

ค่าเฉล่ียรวมท่ีไดข้องแต่ละดา้น คือ 1) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการปัจจยัดา้นประสิทธิภาพและคุณภาพ และดา้น



บุคลากร (Quality of services & People) �̅� เท่ากบั 4.40 S.D. เท่ากบั 0.11 2) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการปัจจยัดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) �̅� เท่ากับ 4.25 S.D. เท่ากับ 0.12 3) ความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นกระบวนการ (Promotions & Process) �̅� เท่ากบั 4.22 S.D. เท่ากบั 

0.06 4) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการปัจจยัดา้นราคาและช่องทางการจดัจ าหน่าย (Price & Place) �̅� เท่ากบั 4.20 S.D. 

เท่ากบั 0.05 และ 5) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ (Product & Service ) �̅� เท่ากบั 4.10 

S.D. เท่ากบั 0.01 

4.4 ส่วนท่ี 4 การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการสัง่อาหารออนไลน์ Grab Food  
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการสั่งอาหารออนไลน์ 

Grab Food �̅� S.D. แปรผล 

คิดวา่แอปพลิเคชนัมีการบริการท่ีตอบสนองอยา่งตรงตามความ
ตอ้งการ 

4.20 0.60 
ระดบัมาก (4) 

การบริการจากพนกังานมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 4.23 0.73 ระดบัมากท่ีสุด (5) 
คิดวา่ราคาหรือโปรโมชนัมีผลต่อการตดัสินใจ 4.53 0.63 ระดบัมากท่ีสุด (5) 
รวม 4.31 0.10 ระดบัมากท่ีสุด (5) 

จากการส ารวจพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการสัง่อาหารออนไลน์ 

Grab Food ใหเ้ร่ืองคิดว่าราคาหรือโปรโมชนัมีผลต่อการตดัสินใจ �̅� เท่ากบั 4.53 S.D. เท่ากบั 0.63 แปรผลไดว้่ามี

ความเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุด (5) เร่ืองการบริการจากพนกังานมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ �̅� เท่ากบั 4.23 S.D. 

เท่ากบั 0.73 แปรผลไดว้่ามีความเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุด (5) และเร่ืองคิดวา่แอปพลิเคชนัมีการบริการท่ีตอบสนอง

อยา่งตรงตามความตอ้งการ �̅� เท่ากบั 4.20 S.D. เท่ากบั 0.60 แปรผลไดว้่ามีความเห็นดว้ยระดบัมาก (4) 

5. อภิปรายและสรุปผลการวจิัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

จากผลการศึกษาการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรตวัอยา่งนิสิตคณะโลจิสติกส์ของมหาวิทยาลยั

บูรพา ชั้นปีการศึกษาท่ี 3-4 ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการใชบ้ริการขนส่งอาหารออนไลน์ของ Grab Food โดยใชม้าตราวดั

ของ Likert rating scale วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน ผลสรุปจากการศึกษาปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการขนส่ง

อาหารผา่นแอปพลิเคชนั Grab Food ดว้ยการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูล จะเห็นไดว้่าจากกลุ่มประชากรตวัอยา่งทั้ง 30 

คน ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อยูใ่นระดบัการศึกษาชั้นปีท่ี 4 และรายไดส่้วนใหญ่จะอยูใ่นระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ ปุณฑริก ปิยศิริเวช และศิริวรรณ (2557) , Solomon (2002)  และ Kotler (2008) 

ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ และระดบัการศึกษา แตกต่างกนั ส่งผลต่อความชอบและความนิยมการบริโภคอาหาร แสดงใหเ้ห็นถึง

ดา้นความถ่ีใชบ้ริการสั่งอาหารบริโภค (คร้ัง/เดือน) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยในระยะเวลา 1 เดือน มี

การใชบ้ริการสั่งมากสุดแค่ 1 – 5 คร้ัง ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้แตกต่างกนัส่งผลใหมี้พฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกนั



ทั้งดา้นความถ่ีใชบ้ริการสั่งอาหารในการบริโภค (คร้ัง/เดือน) และก าลงัดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสัง่อาหารบริโภค 

(บาท/คร้ัง) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และผลสรุประดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการในแต่ละดา้น (8P) และ

การตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยจะยึดจากค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ซ่ึงอนัดบัแรกของการตดัสินใจของผูบ้ริโภค

ในการใชบ้ริการสั่งอาหารออนไลน์ Grab Food ก็คือการไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัเห็นความส าคญัของการคิดว่าความ

พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการปัจจยัดา้นประสิทธิภาพและคุณภาพ และดา้นบุคลากร (Quality of services & People) เป็น

อย่างมากท่ีสุด ท่ี  �̅� เท่ากับ 4.40 S.D. เท่ากับ 0.11 อนัดับสองคือระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการปัจจัยด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  �̅� เท่ากบั 4.25 S.D. เท่ากบั 0.12  และอนัดบัสุดทา้ยคือ

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นกระบวนการ (Promotions & Process) �̅� เท่ากบั 

4.22 S.D. เท่ากบั 0.06  ตรงกบัแนวคิดและทฤษฎีของ Parasuraman, Zeithaml  &  Berry (1998) ท่ีบ่งช้ีถึงเคร่ืองมือวดั

คุณภาพการบริการจ าแนก 5 ดา้นในการประเมินคุณภาพการบริการให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ และจนัทรอารีย ์นะมิ 

และ ชูสนุก (2559) บอกว่าคุณภาพการให้บริการในดา้นความรวดเร็วในการตอบสนอง ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจ 

ดา้นการรับประกนั และดา้นความเอาใจใส่ลูกคา้ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการ 

6. กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัในคร้ังน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก อาจารยช์มพูนุท  อ ่าชา้ง  อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดก้รุณาสละเวลา

อนัมีค่าในการให้ค าปรึกษา แนะแนวทางท่ีถูกตอ้งตลอดจนการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความละเอียดถ่ี

ถว้นและเอาใจใส่อย่างดียิ่งเสมอมา จนส่งผลให้งานวิจยัส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูวิ้จยัรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอย่างยิ่ง จึงขอ

กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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