ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติ กรรมสั ่งซื้ออาหารผ่านบริ การ Grab ในช่วงสถานการณ์ การ
แพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในพืน้ ที่ อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
Factors affecting order foods behaviors via Grab during COVID-19 pandemic
in Muang Trang District, Trang
กนกวรรณ บัวขา

บทคัดย่อ
การศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ศึก ษาปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผ ลต่ อ
พฤติกรรมการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
และศึกษาปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่อพฤติกรรมการสั ่งซื้ออาหารผ่ านบริการ
Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยเก็บข้อมูลจากประชากรในอาเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง ทีเ่ คยใช้บริการสั ่งซื้ออาหารผ่าน Grab จานวน 405 ซึ่งเก็บข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิตไิ คสแควร์
ผลการวิจยั พบว่า เพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ
Grab และเหตุผลในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางระดับ
สถิติ 0.05 แต่ เพศต่างกันมีพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายต่ อครัง้ ในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ที่
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางระดับสถิติ 0.05 ในส่วนของ อายุ รายได้ และอาชีพทีแ่ ตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ,เหตุผลในการสั ่งซื้ออาหารผ่าน
บริการ Grab และค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางระดับสถิติ 0.05 ด้านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านความถี่ในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ,เหตุผลในการสั ่งซื้ออาหาร
ผ่านบริการ Grab และค่าใช้จ่ายต่ อครัง้ ในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางระดับสถิติ 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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยทีม่ จี านวนผูต้ ดิ เชื้อราย
ใหม่เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้ภาครัฐจาเป็ นต้องยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรค
COVID-19 โดยออกมาตรการ “ระยะห่างทางสังคม” (Social Distancing) และมีนโยบาย “อยู่บ้าน
หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ” เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ส่ งผลให้บริษัทและองค์กรทัง้ ภาครัฐ รวมไปถึง
เอกชนทัง้ หลาย มีนโยบายให้พนักงานทางานจากที่บา้ น (Work From Home) เพื่อเว้นระยะห่าง
ทางสังคม ลดการพบปะสังสรรค์ และลดการอยู่รวมกัน แบบหนาแน่ น ซึ่ง รวมถึงการจ ากัดการ
ให้บริการของร้านอาหาร ซึ่งไม่ให้ลกู ค้ารับประทานอาหารภายในร้าน เหลือเพียงช่องทางการสั ่งซื้อ
ที่หน้ าร้านและการสั ่งซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันจัดส่ง อาหาร (Food Delivery) เท่า นั น้ ทัง้ นี้
ข้อจากัดดังกล่าวถือเป็ นการป้ องกันตัวเองจากการติดเชื้อ ไวรัสโควิด -19 ด้วย
ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้ บริโภคเปลี่ยนไป
ก่อให้เกิดพฤติกรรมใหม่ทเ่ี รียกว่า NEW NORMAL โดยผูบ้ ริโภคจะหันมาใช้บริการผ่านทางดิจทิ ลั
อย่ า งจริง จัง ผู้ค นจะใกล้ชิด กับ โลกออนไลน์ ม ากขึ้น ไม่ ว่ า จะเป็ น การค้น หาข้อ มูล ที่น่ า สนใจ
ติดต่อสื่อสาร การเรียนแบบออนไลน์ การทางานจากทีบ่ ้าน (Work From Home) การทาธุรกรรม
ทางการเงิน ผ่า นแอปพลิเ คชัน แทนการไปธนาคาร การสั ่งซื้อ สิน ค้า ทัง้ อุ ป โภคหรือ บริโ ภคเอง
โดยเฉพาะการสั ่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีต่างๆ ส่งผลให้ธุรกิจบริการจัดส่งอาหารเติบโต
แบบก้าวกระโดด
จากความสาคัญข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาว่าปั จจัยใดบ้างทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมสั ่งซื้อ
อาหารผ่านบริการ food Delivery ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เพือ่ เป็ น
ประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการในการนามาปรับใช้กบั สินค้าหรือบริการของตนให้ตรงความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคมากขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. ศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ท่มี ผี ลต่อพฤติกรรมการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
2. ศึกษาปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ
Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
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สมมติ ฐานของการวิ จยั
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยประชากรศาสตร์ดา้ นเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการสั ่งซื้อ
อาหารผ่านบริการ Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยประชากรศาสตร์ดา้ นอายุท่แี ตกต่างกันมี ผลต่อพฤติกรรมการสั ่งซื้อ
อาหารผ่านบริการ Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผ ลต่ อ
พฤติกรรมการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
ทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ปั จจัยประชากรศาสตร์ดา้ นอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการสั ่งซื้อ
อาหารผ่านบริการ Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมด้านความถี่ในการสั ่งซื้อ
อาหารผ่านบริการ Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 6 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมด้านเหตุผลในการสั ่งซื้อ
อาหารผ่านบริการ Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 7 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ใน
การสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทีแ่ ตกต่าง
กัน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้า นเนื้ อ หา ศึกษาปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ และปั จ จัย ส่ว นประสมทาง
การตลาด (7Ps)
2. ขอบเขตด้านประชากร คือ ประชากรใน อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ที่เคยใช้บริการสั ่ง
อาหารผ่านบริการ Grab
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ในการทาการศึกษาในช่วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ.
2565
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แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีและแนวคิ ดเกี่ยวกับพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค
L.G. Schiffman L.L. Kanuk (1994) (อ้างถึงใน พีระนัฐ โล่วนั ทา, 2564,น.14) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบ้ ริโภคทาการค้นหา การซื้อ การใช้
ประโยชน์ และการประเมินผลซึ่งตอบสนองความ ต้องการของตนเอง ภายใต้ทรัพยากรที่มอี ยู่อย่าง
จากัด ได้แก่ เงิน เวลา และกาลังซื้อของเพือ่ บริโภค
ทฤษฎีและแนวคิ ดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
Kotler (อ้างถึงใน โสภิตา รัตนสมโชค,2559,น.10) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดทีส่ ามารถควบคุมได้ บริษทั มักจะ
นามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมาย แต่
เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านัน้ (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product)
ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการ จัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด
(Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิม่ เติมขึน้ มา อีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่
สาคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับธุรกิจ ทางด้านการบริการ ดังนัน้ จึงรวมเรียกได้
ว่าเป็ นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จุฑารัตน์ เกียรติรศั มี (2558) ได้ศกึ ษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่
ออนไลน์ ของผู้บ ริโ ภค ในเขตกรุง เทพมหานครและปริม ณฑล จากการทดสอบพบว่า เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ ทีแ่ ตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั ่นออนไลน์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน ส่วนอาชีพทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชันออนไลน์
่
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกัน ส่วนปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชันออนไลน์
่
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี 4 ปั จจัย ได้แก่ 1) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ช่อง
ทางการจัดจาหน่ าย และการยอมรับเทคโนโลยี และปั จจัยด้านความปลอดภัยและความน่ าเชื่อถือ
ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชันออนไลน์
่

6

พิมพุมผกา บุญธนาพีรชั ต์ (2560) ได้ศกึ ษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ครัง้ นี้ คือ ศึกษาปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ตี ่างกันว่ามี
การตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery แตกต่างกันหรือไม่ โดยมีการสารวจกลุ่มตัวอย่าง 405 คน
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย ด้านเพศ, ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food
Delivery ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.05 ส่วนปั จจัยด้านอายุ ,รายได้ต่อเดือน, อาชีพ
ทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
0.05 ในส่วนปั จจัยด้านราคา ,ระบบการใช้งานแอพพลิเคชั ่น, และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และ
ปั จจัยด้านข้อมูลเว็บไซต์และการให้บริการของพนักงาน ,ปั จจัยด้านประชาสัมพันธ์ ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้ บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ปัจจัยด้านความ
สะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ ,สภาพสินค้า ,ปั จจัยด้านภาพลักษณ์และพาร์ทเนอร์รา้ นอาหาร ,
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ส่งผลต่ อการตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวธิ วี จิ ยั ในรูปแบบ
ของการสารวจ (Survey Research) ซึ่งการเก็บข้อมูลจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า แบบสอบถาม
(Questionnaire) ประกอบกับการใช้โปรแกรม สาเร็จรูปสาหรับสรุปผลการวิจยั เพื่อทาการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ ทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็ นผูท้ ่อี ยู่อาศัย ทางาน หรือกาลังศึกษาใน
เขตอาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ที่เคยสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค Covid-19 แต่เนื่องจาก Grab ยังไม่มศี ูนย์กลางการรวบรวม สถิตขิ อ้ มูลของจังหวัด
ตรัง ทาให้ไม่มขี อ้ มูลที่แน่ ชดั ผูว้ จิ ยั จึงไม่สามารถทราบจานวนประชากรเป้ าหมายได้ ดังนัน้ จึงใช้
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สตู รของคอแครน กาหนดระดับความเชื่อมั ่นที่ 95% และ
ยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ท่ี 5% หรือ 0.05 จะได้กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 405 ตัวอย่าง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล เพื่อ การ
ศึก ษาวิจ ัย คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยสร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องโดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็ น แบบสอบถามที่มี
ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค Covid-19
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่ อพฤติกรรมสั ่งซื้ออาหาร
ผ่านบริการ Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งมีลกั ษณะแบบสอบถาม
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ ค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการกาหนดค่าน้ าหนักของการ
ประเมินเป็ น 5 ระดับ ตามวิธขี อง ลิเคิรท์ (Five-Point Likert Scales)
ส่วนที่ 4 เป็ นข้อเสนอแนะ
การสรุปและวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั นี้ แบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์และระดับความคิดเห็นต่อปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 7P ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ,ค่าร้อยละ
(Percentage) ,ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
เพือ่ ทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ตามลักษณะของกลุ่มประชากรศาสตร์ และตามปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค Covid-19แตกต่างกัน โดยใช้สถิตไิ คสแควร์
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ผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั ่วไป พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 251
คน คิดเป็ น ร้อยละ 62 และเป็ นเพศชาย 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 38 มีอายุระหว่าง 21-40 ปี จานวน
221 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.6 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 29.6 อาชีพพนักงานบริษทั จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.9
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมทั ่วไปเกี่ยวกับการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในพื้นที่ อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง พบว่า ความถี่ใน
การสั ่งซื้ออาหารผ่าน Grab ต่อสัปดาห์ คือ 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 39.75 เหตุผลในการ
เลือกใช้บริการผ่าน Grab ช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 มากทีส่ ุด คือ หลีกเลีย่ งการแออัด
ลดการรับเชื้อ Covid-19 คิดเป็ นร้อยละ 41.98 ช่วงเวลาที่ผตู้ อบแบบสอบถามนิยมใช้บริการมาก
ทีส่ ดุ คือ ช่วง 09.01 น. -13.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 54.6 ประเภทอาหารที่ผตู้ อบแบบสอบถามนิยมสั ่ง
มากที่สุด ได้แก่ อาหารตามสั ่ง คิดเป็ นร้อยละ 52.3 ผูต้ อบแบบสอบถามจะมีคา่ ใช้จ่ายในการสั ่งซื้อ
อาหารต่ อครัง้ จานวน 101-200 บาท คิดเป็ น ร้อยละ 50 โดยผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกั
Grab ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 47.2 มีความตัง้ ใจจะแนะนาให้เพื่อนหรือคนรูจ้ กั ใช้
บริการผ่าน Grab คิดเป็ นร้อยละ 99
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่
ส่งผลต่อการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ใน
พื้นที่ อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง พบว่า ระดับความคิดเห็นของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (̅ = 4.16,S.D.=0.45) ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ รองลงมาคือ ด้านบุคคล ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านผลิตภัณฑ์ และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยน้ อย
ทีส่ ดุ ได้แก่ ด้านราคา ตามลาดับ สามารถจาแนกสรุปเป็ นรายด้านดังนี้
1) ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก (̅ = 4.11,S.D.=0.62) ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ มีอาหารให้เลือกหลายหลายประเภท รองลงมาคือ มีการแนะนา
ร้านอาหารและเมนู ใหม่ๆ เสมอ สามารถระบุรสชาติและสิง่ ที่ต้องการเพิม่ เติมได้ เช่น หวานน้อย
ไม่ผกั แยกน้ า เป็ นต้น บรรจุภณ
ั ฑ์ท่สี ั ่งผ่าน Grab มีความทันสมัย และสามารถรักษารสชาติของ
อาหารไว้ไ ด้ และข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดได้แก่ อาหารรสชาติอ ร่อย สด ใหม่ ถู กหลักอนามัย
ตามลาดับ
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2) ด้านราคา อยู่ในระดับมาก (̅ = 3.79,S.D.=0.74) ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ข้อทีม่ คี า่ เฉลี่ยมากทีส่ ุด คือ มีการกาหนดราคาค่าขนส่งตามระยะทางทีเ่ ป็ นมาตรฐาน รองลงมาคือ
ค่าบริการขนส่งมีความเหมาะสม และข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีการตัง้ ราคาทีเ่ หมาะสม ไม่
แตกต่างจากราคาหน้าร้านจนเกินไป ตามลาดับ
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย อยู่ในระดับมาก (̅ =4.15,S.D.=0.54) ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีช่องทางให้ชาระเงินที่หลากหลาย เช่น เงินสด
ธนาคาร พร้อมเพย์ wallet รองลงมาคือ แอพพลิเคชั ่น Grab สามารถเข้าถึงและจดจาได้ง่าย มี
จานวนพนักงานผู้ให้บริการมาก ทาให้ได้รบั อาหารตรงเวลา และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดได้แก่
พืน้ ทีใ่ นการให้บริการครอบคลุมกับความต้องการ ตามลาดับ
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅= 4.27,S.D.=0.56) ทัง้ นี้ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ มีการโปรโมชันร่
่ วมกับร้านค้า เช่น ส่วนลด
อาหาร ส่วนลดค่าขนส่ง รองลงมาคือ มีการแจ้งเตือนโปรโมชันใหม่
่
ๆผ่านแอพพลิเคชันเสมอ
่
มีการ
จัดโปรโมชั ่นแบบแพคเก็จ และข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยที่สุดได้แก่ มีการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์
ต่างๆ เช่น facebook,youtube ตามลาดับ
5) ด้านบุคคล อยู่ในระดับมากที่สดุ (̅ = 4.28,S.D.=0.81) ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงานผูใ้ ห้บริการ(ไรเดอร์) มีการแต่งกายเรียบร้อยด้วยยูนิ
ฟอร์มทีบ่ ่งบอกความเป็ น Grab รองลงมาคือ พนักงานผูใ้ ห้บริการ (ไรเดอร์) มีความสุภาพ และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดได้แก่ พนักงานผู้ใ ห้บริการ (ไรเดอร์) มีความรอบคอบทวนออเดอร์ใ ห้กบั
ลูกค้าก่อนส่งมอบเพื่อความถูกต้อง ตามลาดับ
6) ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก (̅ = 4.21,S.D.=0.82) ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถติดตามคาสั ่งซื้อและการขนส่งได้ รองลงมาคือ มี
ขัน้ ตอนการสั ่งซื้ออาหารทีไ่ ม่ยุ่งยาก พนักงานผู้ให้บริการ (ไรเดอร์) มีการแจ้งลูกค้าเสมอหากเกิด
การติดขัดของออดอร์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุดได้แก่ ระยะเวลาการขนส่งมีความเหมาะสม
ตามลาดับ
7) ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด (̅ = 4.32,S.D.=0.51) ทัง้ นี้ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ แอพพลิเคชันมี
่ ความน่ าเชื่อถือ รองลงมา
คือ แอพพลิเ คชัน่ มีช่ือ เสีย งเป็ นที่รู้จ ัก มีข้อ มู ล แสดงชัด เจน เช่ น ภาพตัว ของอาหาร ราคา
รายละเอียดเรื่องระยะทาง เวลาที่ต้องรอคอย มีการจัดหมวดอาหารภายในแอพพลิเคชั ่น ง่ายต่อ
การค้นหา และข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีภาพประกอบเมนู อาหารทีส่ วยงาม ดึงดูดลูกค้าได้
ตามลาดับ
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่1 ด้าน เพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการสั ่งซื้อ
อาหารผ่านบริการ Grab และเหตุผลในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางระดับสถิติ 0.05 แต่ เพศต่างกันมีพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ในการสั ่งซื้ออาหาร
ผ่านบริการ Grab ทีไ่ ม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางระดับสถิติ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่2-4 อายุ รายได้ และอาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมด้าน
ความถี่ในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ,เหตุผลในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab และ
ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ ทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางระดับสถิติ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5-7 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อพฤติกรรมด้าน
ความถี่ในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ,เหตุผลในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab และ
ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ ทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางระดับสถิติ 0.05
อภิ ปรายผล
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 1 เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ท่มี ผี ลต่อพฤติกรรม
การสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ผล
การศึกษาพบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab
และเหตุผลในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางระดับสถิติ
0.05 แต่ เพศต่างกันมีพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางระดับสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05 และ อายุ รายได้ และอาชีพที่แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ,เหตุผลในการสั ่งซื้ออาหารผ่าน
บริการ Grab และค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางระดับสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05 ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริโภคทีม่ เี พศต่างกัน มีความถี่และเหตุผลในการ
สั ่งซื้อที่ต่างกัน ด้วยเพศหญิงอาจจะมีงานบ้านทีต่ ้องรับผิดชอบหลายอย่าง จึงไม่มเี วลาที่จะออกไป
ซื้อวัตถุดบิ หรือ ปรุงอาหารเอง จึงมีความถี่ในการสั ่งซื้อที่มากกว่าเพศชาย เพศชายอาจจะชอบการ
สังสรรค์กบั เพื่อนๆ จึงนิยมนัง่ ทานอาหารที่ร้านมากกว่าการสั ่งผ่านแอพพลิเคชัน่ ส่วนของระดั บ
อายุทแ่ี ตกต่างกัน ทาให้มพี ฤติกรรมการสั ่งซื้อทีแ่ ตกต่างกัน เนื่องจากในวัยรุ่นอาจมีส ั ่งซื้อเนื่องจาก
ชื่นชอบในความหลากหลายของเมนู อาหารในแอพพลิเคชัน่ ในขณะที่วยั ที่สูงกว่าอาจระมัดระวัง
เรื่องเมนู ท่อี าจส่งผลต่อสุขภาพได้ จึงทาให้มีพฤติกรรมการสั ่งซื้ออาหารแตกต่า งกัน ผู้ท่มี ีรายได้
แตกต่างกัน มีกาลังซื้อที่แตกต่างกัน ทาให้มพี ฤติกรรมการสั ่งซื้อที่แตกต่างกัน เช่น มีการสั ่งซื้อที่
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บ่อย และมียอดค่าใช้จ่ายสูง เมือ่ มีรายได้สงู เป็ นต้น อีกทัง้ เมื่ออาชีพต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
สั ่งซื้ออาหารที่แตกต่างกัน รวมถึงเหตุผลในการสั ่งซื้อที่ต่างกันกลุ่มนักเรียนนักศึกษามีการเรียน
ออนไลน์จงึ ไม่มเี วลาไปซื้ออาหารด้วยตัวเอง แต่ผใู้ หญ่ มีความกังวลเรื่องสุขภาพเป็ นหลัก มีเหตุผล
ในการหลักเลีย่ งการแอร์ หรือการสัมผัสคนมากๆเพื่อลดการรับเชื้อCovid-19 เป็ นต้น โดยสอดคล้อง
กับผลการศึกษาพิมผุมผกา บุญธนาพีรชั ต์ (2560) ได้ศกึ ษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการFood Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปั จจัย
ประชากรศาสตร์ท่สี ง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้ บริการ Food Delivery ได้แก่ ปั จจัยด้านอายุ รายได้ต่อ
เดือน และอาชีพ
จากวัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิจ ัย ที่ 2 ศึก ษาปั จ จัย ด้า นส่ว นประสมทางการตลาดที่ม ีผ ลต่ อ
พฤติกรรมการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อ ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านความถี่
ในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab ,เหตุผลในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ Grab และค่าใช้จ่าย
ต่อครัง้ ในการสั ่งซื้ออาหารผ่านบริการ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางระดับสถิติ 0.05 ทัง้ นี้อาจ
เป็ นเพราะปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ อาหารจะต้องมีความอร่อย สะอาด
และถูกหลักอนามัย ราคามีความสมเหตุสมผลกับปริมาณที่ได้รบั ค่าจัดส่งไม่แพง มีช่องทางการ
สั ่งซื้ อ ที่ส ะดวก มีก ารจัด โปรโมชัน่ ที่ดึง ดูดความสนใจของผู้บ ริโ ภค อีก ทัง้ พนั ก งานต้อ งมีการ
ให้บริการด้วยความสุภ าพ มีการจัดส่งอาหารและสิน ค้าอย่างระมัดระวัง ไม่ชารุดเสียหาย และ
เมนู อ าหารในแอพพลิเ คชัน่ มี รู ป ภาพประกอบให้ ผู้ บ ริโ ภคสามารถเลื อ กตัด สิน ใจได้ และ
แอพพลิเคชันสามารถใช้
่
งานได้ง่าย ทาให้ผบู้ ริโภคมีพฤติกรรมการสั ่งซื้อ ไม่ว่าจะเป็ นความถี่ในการ
สั ่งซื้อ เหตุผล ประเภทอาหาร ช่วงเวลาที่ส ั ่งซื้อ ช่องทางที่รจู้ กั แอพพลิเคชั ่น ไปจนถึงมีความตัง้ ใจ
จะบอกต่อผูอ้ ่นื ในการสั ่งซื้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ Grab อีกด้วย โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
จุฑารัตน์ เกียรติรศั มี (2558) ได้ศกึ ษาปั จจัยที่มผี ลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชันออนไลน์
่
ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านทางแอพพลิเคชั ่นออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี 4 ปั จจัย
ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย การส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชันออนไลน์
่
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั ครัง้ นี้
จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ ผูบ้ ริโภคมีความเห็นของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา
น้อยทีส่ ดุ เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือมีการตัง้ ราคาที่เหมาะสม ดังนัน้
Grab ควรควบคุม และเน้ น ในเรื่อ งของการตัง้ ราคาที่เ หมาะสม ไม่ใ ห้ม ีการตัง้ ราคาสิน ค้าใน
แอพพลิเคชันแตกต่
่
างจากราคาหน้าร้านจนเกินไป เพื่อให้บริโภคหันมาสั ่งสินค้าผ่านแอพพลิเคชั ่น
มากขึ้น และและในส่ว นของด้า นช่ อ งทางการจัดจ าหน่ า ย ควรขยายพื้น ที่ใ ห้บ ริการให้ม ีค วาม
ครอบคลุมความต้องการของผูบ้ ริโภคมากขึน้
ด้านประชากรศาสตร์ทต่ี ่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการสั ่งซื้อทีต่ ่างกัน ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการ
ควรให้ความสนใจในต้องการของกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่ม เช่น เพศ ช่วงอายุ อาชีพ เพื่อนาเสนอ
สินค้าและบริการ หรือโปรโมชั ่นต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มนัน้ ๆ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1 ผูว้ จิ ยั ควรศึกษาเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ผบู้ ริโภคทีใ่ ช้บริการ Grab อีกทัง้ อาจสัมภาษณ์
พนักงานให้บริการ เพื่อให้ทราบปั ญหา และอุปสรรคที่แท้จริงของทัง้ ฝั ง่ ผู้บริโภค และผู้ให้บริการ
และนาผลไปปรับปรุงอย่างตรงจุด
2 ผู้วจิ ยั ควรศึกษาถึงปั จจัยด้านอื่นๆ เช่น การจัด สินใจซื้อ ทัศนคติของผูบ้ ริโภค ความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการ เพื่อนาผลมาพัฒนาแอพพลิเคชั ่นให้สอดคล้องกับความต้องการมาก
ขึน้
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