
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสัง่ซ้ืออาหารผา่นบริการ Grab ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค Covid-19  ในพืน้ท่ี อ าเภอเมืองตรงั จงัหวดัตรงั 
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การศึกษาวิจัยครัง้นี้มีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อ

พฤตกิรรมการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
และศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่ซื้ออาหารผ่านบริการ 
Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยเกบ็ขอ้มูลจากประชากรในอ าเภอ
เมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ทีเ่คยใชบ้รกิารสัง่ซื้ออาหารผ่าน Grab จ านวน 405 ซึ่งเกบ็ขอ้มลูโดยการใช้
แบบสอบถาม และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิต ิค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติไิคสแควร์ 

ผลการวจิยัพบว่า เพศ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมดา้นความถี่ในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร 
Grab และเหตุผลในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab  ที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางระดบั
สถติ ิ0.05 แต่ เพศต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นค่าใชจ่้ายต่อครัง้ในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab  ที่
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางระดบัสถติ ิ0.05  ในส่วนของ อายุ รายได ้และอาชพีทีแ่ตกต่าง
กนั มพีฤตกิรรมดา้นความถี่ในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab  ,เหตุผลในการสัง่ซื้ออาหารผ่าน
บรกิาร Grab และค่าใชจ่้ายต่อครัง้ในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร ที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางระดบัสถติ ิ0.05    ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ส่งผลต่อพฤตกิรรมดา้นความถี่ในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab  ,เหตุผลในการสัง่ซื้ออาหาร
ผ่านบรกิาร Grab และค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร ที่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางระดบัสถติ ิ0.05 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to study demographic and marketing mix factor 
affecting order foods behaviors via Grab during the pandemic of COVID-19. The samples 
were 405 people in Muang Trang district, Trang who used to order foods via Grab by using 
questionnaire to collect data. The researcher used descriptive statistics and Chi-square 
Test to analyze data. 
 The results of the study showed that people with different genders had different 
frequency behaviors and the reasons of ordering foods via Grab statistically significance 
level of the 0.05, however there was no statistics significance at the 0.05 level for total cost 
per order. People with different age, incomes and occupations had different frequency 
behaviors, reasons and total cost for ordering foods via Grab statistically significance level 
of the 0.05. For marketing mix factor, it affected frequency behaviors, reasons and total 
cost for ordering foods via Grab statistically significance level of the 0.05. 
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บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยทีม่จี านวนผูต้ดิเชื้อราย
ใหม่เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหภ้าครฐัจ าเป็นตอ้งยกระดบัมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาด ของโรค 
COVID-19 โดยออกมาตรการ “ระยะห่างทางสงัคม” (Social Distancing) และมนีโยบาย “อยู่บ้าน 
หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้บริษัทและองค์กรทัง้ภาครฐั รวมไปถึง
เอกชนทัง้หลาย มนีโยบายใหพ้นักงานท างานจากที่บา้น (Work From Home) เพื่อเวน้ระยะห่าง
ทางสงัคม ลดการพบปะสงัสรรค์ และลดการอยู่รวมกนัแบบหนาแน่น ซึ่งรวมถึงการจ ากดัการ
ใหบ้รกิารของรา้นอาหาร ซึ่งไม่ใหล้กูคา้รบัประทานอาหารภายในรา้น เหลอืเพยีงช่องทางการสัง่ซื้อ
ที่หน้าร้านและการสัง่ซื้อผ่านทางแอปพลเิคชนัจดัส่งอาหาร (Food Delivery) เท่านัน้ ทัง้นี้ 
ขอ้จ ากดัดงักล่าวถอืเป็นการป้องกนัตวัเองจากการติดเชื้อ ไวรสัโควดิ-19 ดว้ย  

ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เกดิขึ้น ส่งผลใหพ้ฤติกรรมของผู้บรโิภคเปลี่ยนไป 
ก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมใหม่ทีเ่รยีกว่า NEW NORMAL โดยผูบ้รโิภคจะหนัมาใชบ้รกิารผ่านทางดจิทิลั
อย่างจริงจัง ผู้คนจะใกล้ชิดกับโลกออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลที่น่าสนใจ 
ตดิต่อสื่อสาร การเรยีนแบบออนไลน์ การท างานจากทีบ่้าน (Work From Home) การท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านแอปพลิเคชนัแทนการไปธนาคาร การสัง่ซื้อสินค้าทัง้อุปโภคหรือบริโภคเอง
โดยเฉพาะการสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรตี่างๆ ส่งผลใหธุ้รกจิบรกิารจดัส่งอาหารเตบิโต
แบบกา้วกระโดด  

จากความส าคญัขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาวา่ปัจจยัใดบา้งทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมสัง่ซื้อ
อาหารผ่านบรกิาร food Delivery ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เพือ่เป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในการน ามาปรบัใชก้บัสนิคา้หรอืบรกิารของตนใหต้รงความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคมากขึน้ 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. ศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ี่มผีลต่อพฤติกรรมการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร  Grab 
ในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค Covid-19 

2. ศกึษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร 
Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
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สมมติฐานของการวิจยั 

สมมตฐิานที่ 1 ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นเพศที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการสัง่ซื้อ
อาหารผ่านบรกิาร Grab ในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค Covid-19 ทีแ่ตกต่างกนั  

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นอายุที่แตกต่างกนัมี ผลต่อพฤตกิรรมการสัง่ซื้อ
อาหารผ่านบรกิาร Grab ในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค Covid-19 แตกต่างกนั  

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนัมผีลต่อ
พฤตกิรรมการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
ทีแ่ตกต่างกนั  

สมมตฐิานที ่4 ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นอาชพีที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการสัง่ซื้อ
อาหารผ่านบรกิาร Grab ในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค Covid-19 ทีแ่ตกต่างกนั  

สมมตฐิานที ่5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมดา้นความถี่ในการสัง่ซื้อ
อาหารผ่านบรกิาร Grab ในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค Covid-19 ทีแ่ตกต่างกนั 

สมมตฐิานที ่6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมดา้นเหตุผลในการสัง่ซื้อ
อาหารผ่านบรกิาร Grab ในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค Covid-19  ทีแ่ตกต่างกนั 

สมมตฐิานที ่7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมดา้นคา่ใชจ่้ายต่อครัง้ใน
การสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19  ทีแ่ตกต่าง
กนั 

 
ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps)  

2. ขอบเขตดา้นประชากร คอื ประชากรใน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั  ที่เคยใชบ้รกิารสัง่
อาหารผ่านบรกิาร Grab 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาที่ในการท าการศกึษาในช่วงเดอืนเมษายน ถงึ มถิุนายน พ.ศ. 
2565 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

 L.G. Schiffman L.L. Kanuk (1994) (อ้างถงึใน พรีะนัฐ โล่วนัทา, 2564,น.14) ไดใ้ห้
ความหมายไวว้่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมซึ่งผูบ้รโิภคท าการคน้หา การซื้อ การใช้
ประโยชน์ และการประเมนิผลซึ่งตอบสนองความ ตอ้งการของตนเอง ภายใตท้รพัยากรที่มอียู่อย่าง
จ ากดั ไดแ้ก ่เงนิ เวลา และก าลงัซื้อของเพือ่บรโิภค 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler (อา้งถงึใน โสภติา รตันสมโชค,2559,น.10) ไดก้ล่าวไวว้่า สว่นประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หมายถงึ ตวัแปรหรอืเครื่องมอืทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมได ้บรษิทัมกัจะ
น ามาใชร้่วมกนัเพื่อตอบสนอง ความพงึพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่
เดมิส่วนประสมการทางตลาดจะมเีพยีงแค่ 4 ตวัแปรเท่านัน้ (4Ps) ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์ (Product) 
ราคา (Price) สถานที่หรอืช่องทางการ จดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ (Place) การส่งเสรมิการตลาด 
(Promotion) ต่อมามกีารคดิตวัแปรเพิม่เตมิขึน้มา อกี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิที่
ส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัธุรกจิ ทางดา้นการบรกิาร ดงันัน้จงึรวมเรยีกได้
วา่เป็นสว่นประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จุฑารตัน์ เกยีรตริศัม ี(2558) ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการซื้อสนิคา้ผ่านทางแอพพลเิคชัน่
ออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการทดสอบพบว่าเพศ อายุ  
ระดบัการศกึษา รายได ้ ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไม่แตกต่างกนั ส่วนอาชพีทีแ่ตกต่างกนั ส่งผล
ต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ม ี4  ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และการยอมรบัเทคโนโลยี และปัจจยัดา้นความปลอดภยัและความน่าเชื่อถือ 
สง่ผลเชงิบวกต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์  
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พมิพุมผกา บุญธนาพรีชัต์ (2560) ไดศ้กึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิาร Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล วตัถุประสงคข์องการวจิยั
คร ัง้น้ี คอื ศกึษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่ต่างกนัว่ามี
การตดัสนิใจใชบ้รกิาร Food Delivery แตกต่างกนัหรอืไม่ โดยมกีารส ารวจกลุ่มตวัอย่าง 405 คน   
ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยั ดา้นเพศ, ระดบัการศกึษาที่ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร Food 
Delivery ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นอายุ ,รายไดต่้อเดอืน, อาชพี
ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร Food Delivery ทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 
0.05  ในส่วนปัจจยัดา้นราคา ,ระบบการใช้งานแอพพลเิคชัน่, และกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด และ 
ปัจจยัดา้นขอ้มูลเวบ็ไซต์และการใหบ้รกิารของพนักงาน ,ปัจจยัดา้นประชาสมัพนัธ์ ไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจใช้ บรกิาร Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แต่ปัจจยัดา้นความ
สะดวก รวดเรว็ในการใชบ้รกิาร ,สภาพสนิค้า ,ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์และพาร์ทเนอรร์า้นอาหาร , 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บรกิาร Food Delivery ในเขต 
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล  

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
งานวจิยัฉบบัน้ี เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยมวีธิวีจิยัในรปูแบบ

ของการส ารวจ (Survey Research) ซึ่งการเกบ็ขอ้มูลจะใช้เครื่องมือที่เรยีกว่า แบบสอบถาม
(Questionnaire) ประกอบกบัการใชโ้ปรแกรม ส าเรจ็รปูส าหรบัสรุปผลการวจิยั เพื่อท าการวเิคราะห์
ขอ้มลูทางสถติ ิทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การวจิยัในครัง้นี้เป็นการศกึษากลุ่มตวัอย่าง ซึ่งเป็นผูท้ี่อยู่อาศยั ท างาน หรอืก าลงัศกึษาใน
เขตอ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ที่เคยสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค Covid-19 แต่เนื่องจาก Grab ยงัไม่มศีูนย์กลางการรวบรวม สถติขิอ้มลูของจงัหวดั
ตรงั ท าใหไ้ม่มขีอ้มลูที่แน่ชดั ผูว้จิยัจงึไม่สามารถทราบจ านวนประชากรเป้าหมายได ้ดงันัน้ จงึใช้
การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สตูรของคอแครน ก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95% และ
ยอมรบัความคลาดเคลื่อนไดท้ี ่5% หรอื 0.05 จะไดก้ลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 405 ตวัอยา่ง 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการ  ศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยสรา้งขึน้จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งโดยแบ่งออกเป็น 4 สว่น คอื  

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น แบบสอบถามที่มี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 

ส่วนที ่ 2 พฤตกิรรมสัง่ซื้ออาหารผา่นบรกิาร Grab ในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรค Covid-19   

ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤตกิรรมสัง่ซื้ออาหาร
ผ่านบรกิาร Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งมลีกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราสว่นประมาณ ค่า (Rating Scale) ซึ่งมเีกณฑ์ในการก าหนดคา่น ้าหนักของการ
ประเมนิเป็น 5 ระดบั ตามวธิขีอง ลเิคริท์ (Five-Point Likert Scales)  

สว่นที ่4 เป็นขอ้เสนอแนะ 

การสรปุและวิเคราะหข้์อมลู 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูในงานวจิยัน้ี แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดงันี้ 

1. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์และระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด 7P ของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ,ค่าร้อยละ 
(Percentage) ,คา่เฉลีย่ (Mean) และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) 

 เพือ่ทดสอบความแตกต่างของพฤตกิรรมสัง่ซื้ออาหารผา่นบรกิาร Grab ในช่วงสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรค Covid-19 ตามลกัษณะของกลุ่มประชากรศาสตร ์และตามปัจจยัสว่นประสม
ทางการตลาด ทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab ในช่วงสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรค Covid-19แตกต่างกนั โดยใชส้ถติไิคสแควร ์
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ผลการวิจยั 

 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไป พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 251 

คน คดิเป็น รอ้ยละ 62 และเป็นเพศชาย 154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38 มอีายุระหวา่ง 21-40 ปี จ านวน 
221 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.6 มรีายไดต่้อเดอืน 15,001-20,000 บาท  จ านวน 120 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 29.6 อาชพีพนกังานบรษิทั จ านวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.9  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูพฤตกิรรมทัว่ไปเกี่ยวกบัการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในพื้นที่ อ.เมืองตรงั จงัหวดัตรงั พบว่า ความถี่ใน
การสัง่ซื้ออาหารผ่าน Grab ต่อสปัดาห ์คอื 3-4 ครัง้ต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 39.75  เหตุผลในการ
เลอืกใชบ้รกิารผ่าน Grab ช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 มากทีสุ่ด คอื หลกีเลีย่งการแออดั 
ลดการรบัเชื้อ Covid-19 คดิเป็นรอ้ยละ 41.98 ช่วงเวลาที่ผูต้อบแบบสอบถามนิยมใช้บรกิารมาก
ทีส่ดุ คอื ช่วง 09.01 น. -13.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 54.6 ประเภทอาหารที่ผูต้อบแบบสอบถามนิยมสัง่
มากที่สุด ไดแ้ก่ อาหารตามสัง่ คดิเป็นรอ้ยละ 52.3 ผูต้อบแบบสอบถามจะมคีา่ใช้จ่ายในการสัง่ซื้อ
อาหารต่อครัง้ จ านวน 101-200 บาท คดิเป็นร้อยละ 50 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกั 
Grab ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์  คดิเป็นรอ้ยละ 47.2  มคีวามตัง้ใจจะแนะน าใหเ้พื่อนหรอืคนรูจ้กัใช้
บรกิารผ่าน Grab คดิเป็นรอ้ยละ 99  

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัความคดิเหน็ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่
สง่ผลต่อการสัง่ซื้ออาหารผา่นบรกิาร Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ใน
พื้นที่ อ.เมอืงตรงั จงัหวดัตรงั พบว่า ระดบัความคดิเหน็ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดย

ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.16,S.D.=0.45) ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ รองลงมาคอื ดา้นบุคคล ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลติภณัฑ์ และขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยน้อย
ทีส่ดุไดแ้ก ่ดา้นราคา ตามล าดบั สามารถจ าแนกสรุปเป็นรายดา้นดงัน้ี 

1) ดา้นผลติภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.11,S.D.=0.62) ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื มอีาหารใหเ้ลอืกหลายหลายประเภท รองลงมาคอื มกีารแนะน า
รา้นอาหารและเมนูใหม่ๆ เสมอ สามารถระบุรสชาตแิละสิง่ที่ต้องการเพิม่เตมิได ้เช่น หวานน้อย 
ไม่ผกั แยกน ้า เป็นตน้ บรรจุภณัฑท์ี่ส ัง่ผ่าน Grab มคีวามทนัสมยั และสามารถรกัษารสชาติของ
อาหารไว้ได้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ อาหารรสชาติอร่อย สด ใหม่ ถูกหลักอนามัย 
ตามล าดบั 
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2) ดา้นราคา อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 3.79,S.D.=0.74) ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ขอ้ทีม่คีา่เฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื มกีารก าหนดราคาค่าขนสง่ตามระยะทางทีเ่ป็นมาตรฐาน รองลงมาคอื 
ค่าบรกิารขนสง่มคีวามเหมาะสม และขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดไดแ้ก่ มกีารตัง้ราคาทีเ่หมาะสม ไม่
แตกต่างจากราคาหน้ารา้นจนเกนิไป ตามล าดบั 

3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัมาก ( ̅ =4.15,S.D.=0.54) ทัง้น้ี เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื มชี่องทางใหช้ าระเงนิที่หลากหลาย เช่น เงนิสด 
ธนาคาร พรอ้มเพย์ wallet รองลงมาคอื แอพพลเิคชัน่ Grab สามารถเขา้ถงึและจดจ าไดง้่าย มี
จ านวนพนักงานผู้ให้บรกิารมาก ท าให้ได้รบัอาหารตรงเวลา และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดไดแ้ก ่
พืน้ทีใ่นการใหบ้รกิารครอบคลมุกบัความตอ้งการ ตามล าดบั 

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมากที่สุด ( ̅= 4.27,S.D.=0.56) ทัง้น้ี เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื มกีารโปรโมชัน่ร่วมกบัรา้นคา้ เช่น ส่วนลด
อาหาร สว่นลดคา่ขนสง่ รองลงมาคอื มกีารแจง้เตอืนโปรโมชัน่ใหม่ๆผ่านแอพพลเิคชัน่เสมอ มกีาร
จดัโปรโมชัน่แบบแพคเกจ็ และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยที่สุดไดแ้ก่ มกีารโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์
ต่างๆ เชน่ facebook,youtube ตามล าดบั 

5) ดา้นบุคคล อยู่ในระดบัมากที่สดุ ( ̅ = 4.28,S.D.=0.81) ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื พนักงานผูใ้หบ้รกิาร(ไรเดอร์) มกีารแต่งกายเรยีบรอ้ยดว้ยยูนิ
ฟอรม์ทีบ่่งบอกความเป็น Grab รองลงมาคอื พนักงานผูใ้หบ้รกิาร (ไรเดอร)์ มคีวามสุภาพ และขอ้
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ พนักงานผู้ให้บรกิาร (ไรเดอร์) มีความรอบคอบทวนออเดอร์ให้กบั
ลกูคา้กอ่นสง่มอบเพื่อความถกูตอ้ง ตามล าดบั 

6) ดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.21,S.D.=0.82) ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื สามารถติดตามค าสัง่ซื้อและการขนส่งได้ รองลงมาคอื มี
ขัน้ตอนการสัง่ซื้ออาหารทีไ่ม่ยุ่งยาก พนักงานผู้ใหบ้รกิาร (ไรเดอร)์ มกีารแจง้ลูกคา้เสมอหากเกดิ
การติดขดัของออดอร์ และขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ระยะเวลาการขนส่งมีความเหมาะสม 
ตามล าดบั 

7) ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ อยู่ในระดบัมากที่สุด ( ̅ = 4.32,S.D.=0.51) ทัง้น้ี เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยมากที่สดุ คอื แอพพลเิคชัน่มคีวามน่าเชื่อถอื รองลงมา
คือ แอพพลิเคชัน่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จ ัก มีข้อมูลแสดงชัดเจน เช่น ภาพตัวของอาหาร ราคา 
รายละเอยีดเรื่องระยะทาง เวลาที่ต้องรอคอย มกีารจดัหมวดอาหารภายในแอพพลิเคชัน่ ง่ายต่อ
การคน้หา และขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดไดแ้ก่ มภีาพประกอบเมนูอาหารทีส่วยงาม ดงึดดูลูกคา้ได ้
ตามล าดบั 
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ผลการทดสอบสมมตฐิานที่1 ดา้น เพศ แตกต่างกนั มพีฤติกรรมดา้นความถี่ในการสัง่ซื้อ
อาหารผ่านบรกิาร Grab และเหตุผลในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab  ที่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางระดบัสถิต ิ0.05 แต่ เพศต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นคา่ใชจ้่ายต่อครัง้ในการสัง่ซื้ออาหาร
ผา่นบรกิาร Grab  ทีไ่ม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางระดบัสถติ ิ0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่2-4 อายุ รายได้ และอาชพีที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมด้าน
ความถี่ในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab  ,เหตุผลในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab และ
คา่ใชจ่้ายต่อครัง้ในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางระดบัสถติ ิ0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5-7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อพฤตกิรรมดา้น
ความถี่ในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab  ,เหตุผลในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab และ
คา่ใชจ่้ายต่อครัง้ในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางระดบัสถติ ิ0.05 

 
อภิปรายผล 

 
 จากวตัถุประสงค์การวจิยัที่ 1 เพื่อศกึษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่มผีลต่อพฤตกิรรม
การสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ผล
การศกึษาพบว่า เพศที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมดา้นความถี่ในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab 
และเหตุผลในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab  ที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางระดบัสถิต ิ
0.05 แต่ เพศต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นค่าใชจ่้ายต่อครัง้ในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab  ที่ไม่
แตกต่างกนั อยา่งมนีัยส าคญัทางระดบัสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 และ อายุ รายได ้และอาชพีที่แตกต่างกนั 
มพีฤติกรรมดา้นความถี่ในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab  ,เหตุผลในการสัง่ซื้ออาหารผ่าน
บรกิาร Grab และค่าใชจ่้ายต่อครัง้ในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร ที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางระดบัสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผูบ้รโิภคทีม่เีพศต่างกนั มคีวามถี่และเหตุผลในการ
สัง่ซื้อที่ต่างกนั ดว้ยเพศหญงิอาจจะมงีานบ้านทีต่้องรบัผดิชอบหลายอย่าง จงึไม่มเีวลาที่จะออกไป
ซื้อวตัถุดบิหรอื ปรุงอาหารเอง จงึมคีวามถี่ในการสัง่ซื้อที่มากกว่าเพศชาย เพศชายอาจจะชอบการ
สงัสรรคก์บัเพื่อนๆ จงึนิยมนัง่ทานอาหารที่ร้านมากกว่าการสัง่ผ่านแอพพลิเคชัน่  ส่วนของระดับ
อายุทีแ่ตกต่างกนั ท าใหม้พีฤตกิรรมการสัง่ซื้อทีแ่ตกต่างกนั เนื่องจากในวยัรุ่นอาจมสีัง่ซื้อเนื่องจาก
ชื่นชอบในความหลากหลายของเมนูอาหารในแอพพลเิคชัน่ ในขณะที่วยัที่สูงกว่าอาจระมดัระวงั
เรื่องเมนูที่อาจส่งผลต่อสุขภาพได ้จงึท าใหม้ีพฤติกรรมการสัง่ซื้ออาหารแตกต่างกนั ผู้ที่มีรายได้
แตกต่างกนั มกี าลงัซื้อที่แตกต่างกนั ท าใหม้พีฤติกรรมการสัง่ซื้อที่แตกต่างกนั เช่น มกีารสัง่ซื้อที่
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บ่อย และมยีอดคา่ใชจ่้ายสงู เมือ่มรีายไดส้งู เป็นตน้ อกีทัง้เมื่ออาชพีต่างกนั ส่งผลต่อพฤตกิรรมการ
สัง่ซื้ออาหารที่แตกต่างกนั รวมถึงเหตุผลในการสัง่ซื้อที่ต่างกนักลุ่มนักเรยีนนักศกึษามีการเรยีน
ออนไลน์จงึไมม่เีวลาไปซื้ออาหารดว้ยตวัเอง แต่ผูใ้หญ่ มคีวามกงัวลเรื่องสุขภาพเป็นหลกั มเีหตุผล
ในการหลกัเลีย่งการแอร ์หรอืการสมัผสัคนมากๆเพื่อลดการรบัเชื้อCovid-19 เป็นต้น โดยสอดคลอ้ง
กบัผลการศกึษาพมิผุมผกา บุญธนาพรีชัต์ (2560) ไดศ้กึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีล
ต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารFood Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า  ปัจจยั
ประชากรศาสตรท์ี่สง่ผลต่อการตดัสนิใจใช้ บรกิาร Food Delivery ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอายุ รายไดต้่อ
เดอืน และอาชพี  
 จากวัตถุประสงค์การวิจ ัยที่ 2 ศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อ ส่งผลต่อพฤตกิรรมดา้นความถี่
ในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab  ,เหตุผลในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร Grab และค่าใชจ่้าย
ต่อครัง้ในการสัง่ซื้ออาหารผ่านบรกิาร ที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางระดบัสถติ ิ0.05 ทัง้น้ีอาจ
เป็นเพราะปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์อาหารจะตอ้งมคีวามอร่อย สะอาด 
และถูกหลกัอนามยั ราคามคีวามสมเหตุสมผลกบัปรมิาณที่ไดร้บั ค่าจดัส่งไม่แพง มีช่องทางการ
สัง่ซื้อที่สะดวก มีการจัดโปรโมชัน่ที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค อีกทัง้พนักงานต้องมีการ
ให้บริการด้วยความสุภาพ มีการจดัส่งอาหารและสินค้าอย่างระมดัระวงั ไม่ช ารุดเสียหาย และ
เมนูอาหารในแอพพลิเคชัน่มีรูปภาพประกอบให้ผู้บริโภคสามารถเลือกตัดสินใจได้ และ
แอพพลเิคชัน่สามารถใชง้านไดง้่าย ท าใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการสัง่ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นความถี่ในการ
สัง่ซื้อ เหตุผล ประเภทอาหาร ช่วงเวลาที่ส ัง่ซื้อ ช่องทางที่รูจ้กัแอพพลเิคชัน่ ไปจนถงึมคีวามตัง้ ใจ
จะบอกต่อผูอ้ื่นในการสัง่ซื้ออาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ Grab อกีดว้ย โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
จุฑารตัน์ เกยีรตริศัม ี(2558) ไดศ้กึษาปัจจยัที่มผีลต่อการซื้อสนิคา้ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์
ของผู้บรโิภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มี 4  ปัจจยั 
ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์  
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ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยัครัง้น้ี 
 จากผลการวจิยัครัง้นี้ ผูบ้รโิภคมคีวามเหน็ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา
น้อยทีส่ดุ เมื่อพจิารณารายละเอยีดพบวา่ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุคอืมกีารตัง้ราคาที่เหมาะสม ดงันัน้
Grab ควรควบคุมและเน้นในเรื่องของการตัง้ราคาที่เหมาะสม ไม่ให้มีการตัง้ราคาสินค้าใน
แอพพลเิคชัน่แตกต่างจากราคาหน้ารา้นจนเกนิไป เพื่อให้บรโิภคหนัมาสัง่สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่
มากขึ้น และและในส่วนของด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรขยายพื้นที่ให้บริการให้มีความ
ครอบคลุมความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากขึน้ 
 ดา้นประชากรศาสตรท์ีต่่างกนัส่งผลต่อพฤตกิรรมการสัง่ซื้อทีต่่างกนั ดงันัน้ผูป้ระกอบการ
ควรให้ความสนใจในต้องการของกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่ม เช่น เพศ ช่วงอายุ อาชพี เพื่อน าเสนอ
สนิคา้และบรกิาร หรอืโปรโมชัน่ต่างๆ ใหต้รงตามความตอ้งการของกลุ่มนัน้ๆ 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1 ผูว้จิยัควรศกึษาเชงิลกึ โดยการสมัภาษณ์ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิาร Grab อกีทัง้อาจสมัภาษณ์
พนักงานให้บรกิาร เพื่อให้ทราบปัญหา และอุปสรรคที่แท้จรงิของทัง้ฝัง่ผู้บรโิภค และผู้ให้บรกิาร  
และน าผลไปปรบัปรุงอย่างตรงจุด 
 2 ผู้วจิยัควรศกึษาถงึปัจจยัดา้นอื่นๆ เช่น การจดัสนิใจซื้อ ทศันคติของผูบ้รโิภค ความพงึ
พอใจในคุณภาพการใหบ้รกิาร เพื่อน าผลมาพฒันาแอพพลเิคชัน่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการมาก
ขึน้ 
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