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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสุ่มตัวอย่างกลุ่มเจเนอเรช่ัน C ผู้ที่เคยใช้บริการ 
application grab ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับเทคโนโลยีในภาพรวม ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ และด้านความง่ายในการใช้งาน 
อยู่ในระดับมากท้ังหมด นอกจากน้ี กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้บริการในภาพรวม ด้านการบอกต่อ ด้านความสะดวกสบาย 
ด้านการเช่ือมต่อ ด้านความสร้างสรรค์ และด้านการอยู่เป็นกลุ่ม อยู่ในระดับมากทั้งหมด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ และ
ด้านความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรดังกล่าวมีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการ ร้อยละ 48.2 นอกจากนี้ พฤติกรรมการใช้บริการ ด้านการบอกต่อ ด้านความสะดวกสบาย ด้านการ
เชื่อมต่อ และด้านความสร้างสรรค์ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรดังกล่าวมี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ร้อยละ 88.7 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยนี้ ผู้บริหารฝ่ายการตลาดของทาง Grab ควรเพิ่ม
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจในระบบการท างานของ  Application Grab สามารถให้ข้อมูลค าแนะต่างๆ กับ
ผู้บริโภคทางสื่อ Social ได้  ไม่ว่าจะเป็น  Facebook Line IG เป็นต้น เพราะช่องทางสื่อออนไลน์ในปัจจุบันถือเป็ น
กระบอกเสียงที่ไว เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้เกิดความพึงพอใจและมั่นใจเพิ่มยิ่งขึ้นในการตัดสินใจใช้บริการ Application 
Grab ซ้ าต่อไปเรื่อยๆ   
 
ค าส าคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี เจเนอเรชันซี แอพพลิเคชั่นแกร็บ 
 

ABSTRACT 
  

This research study aims to study technology acceptance and behavior affecting decision-making 
towards using the Grab application for Generation C in Bangkok. From a random sampling of Generation C, 
400 people used the Grab application in Bangkok by using a questionnaire as a tool to collect data. The 
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results showed that the sample group accepted the overview of technology included perceived 
usefulness and ease of use at a high level.  Moreover, the sample group had overall service usage 
behavior including curation, convenience, connection, creative and community at high levels.  The 
hypothesis testing results showed that the sample group were different in terms of gender, age, status, 
education and the average income per month.  There will be different decisions to use the Grab 
application service at a statistically significant level of 0.05. Technology acceptance included perceived 
usefulness and ease of use affecting decisions to use the service. The statistical significance was at a 0.05 
level. The aforementioned variables affected the decision to use the service by 48.2% . In addition, the 
behavior included curation, convenience, connection and creativity affected decisions to use the service. 
The statistical significance was at a level of 0.05, with the aforementioned variables affecting decisions to 
use the service by 88.7% . The Grab marketing executives should also add talent, to understand the 
system of the Grab application may provide advice to consumers via social media, whether Facebook, 
Line, IG, etc. , because the current online media channels are considered to be the fastest method of 
communication and to help this group of consumers become more satisfied and confident in their 
decisions to continue using the Grab application. 
 
Keywords: Technology acceptance, Generation C, Grab Application 
 

บทน า 
ปัจจุบันผู้ใช้บริการรถสาธารณะมักจะเจอปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะการใช้

บริการรถแท็กซี่สาธารณะ โดยปัญหาใหญ่ที่พบคือ การปฏิเสธผู้โดยสาร จากข้อมูลสถิติในการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์
คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะกรมการขนส่งในช่วงไตรมาสแรกของปีพ.ศ. 2560 พบว่ารถแท็กซี่ยังคงถูกร้องเรียนสูงสุดเป็น
อันดับหนึ่งถึง 12,900 เรื่อง และด าเนินการแล้ว 90.69% (กรมการขนส่งทางบก.2560) สอดคล้องกับผลส ารวจของนิด้าโพล 
ในปีพ.ศ. 2560 เรื่องความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ “เสียงสะท้อนของประชาชน กรณีรถแท็กซี่”จากกลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัย
อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 1,250 คนพบว่า คนส่วนใหญ่ 78.08% เคยใช้บริการแท็กซี่สาธารณะทั่วไป โดยกลุ่ม
ส ารวจส่วนใหญ่ 75.51% เคยพบปัญหาการใช้บริการ และส่วนมากปัญหาที่พบเมื่อใช้บริการรถแท็กซี่คือ การปฏิเสธผู้โดยสาร 
รองลงมาเป็นปัญหาเรื่องสภาพรถเก่า แอร์ไม่เย็น มีกลิ่นเหม็น (มาร์เก็ตติ้งอุ๊ป, 2560) 

จากข้อมูลสถิติข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร. 1584 จ าแนกตามข้อหา
ร้องเรียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - เมษายน 2563) ตามตาราง 1 แสดงให้เห็นถึง
ปัญหาที่ผู้ใช้บริการรถสาธารณะได้พบเจอ จึงท าให้ปัจจุบันผู้ใช้บริการหันมาใช้บริการเรียกรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ 
ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้บริการรถสาธารณะ เช่น Application Grab  

Grab Taxi คือ ระบบการให้บริการเรียกรถแท็กซี่รูปแบบใหม่จากศูนย์บริการแท็กซี่ทั่วไปส าหรับผู้โดยสารรวมถึง
บริการกระจายงานการเรียกรถแท็กซี่ไปยังคนขับผ่านระบบสมาร์ทโฟน โดยมีวิสัยทัศน์ท่ีเพียงจะยกระดับการบริการโดยสาร
รถแท็กซี่ เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ต้องเจอปัญหาการปฏิเสธลูกค้าเลือกรับเฉพาะผู้โดยสารที่
เป็นชาวต่างชาติ การโก่งราคาค่าโดยสารไปจนถึงการก่ออาชญากรรม และเพื่อความรวดเร็วในการใช้บริการมีการแสดง
ต าแหน่งของรถแท็กซี่ใกล้เคียง ณ เวลาปัจจุบัน สามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้คนขับมารับได้ถูกที่ และยังสามารถดูข้อมูล
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ประวัติรายละเอียดข้อมูลและลักษณะหน้าตาของผู้ให้บริการขับขี่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการให้บริการอย่างแท้จริง 
นอกจากน้ียังสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการขับข่ีผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย (กมลกานต์ โกศลกาญจน์, 2557)  

และ Grab Taxi เป็นเทคโนโลยีในการสื่อสารให้ผู้บริโภคใช้ได้ จึงมีความจ าเป็นต้องรับรู้และเรียนรู้การใช้งานของ 
application รวมทั้งพฤติกรรมการใช้บริการว่ามีขั้นตอนการใช้งานอย่างไร และในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง 
เจเนอเรช่ัน C เพื่อเป็นตัวแทนของประชากร เนื่องจากกลุ่ม เจเนอเรช่ัน C เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
(Internet) ผ่านสมาร์ทโฟน (Smartphone) เพื่อเช่ือมต่อกับสังคมออนไลน์ (Social Media) และเคยใช้บริการ application 
grab ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยจึงมองเห็นโอกาสในการศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริษัท Grab หรือ ผู้ประกอบการอื่นน าแนวทางไป
ประยุกต์ใช้กับกิจการ แก้ไขจุดบกพร่อง และให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการมากยิ่งข้ึน  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการ application grab ของกลุ่มเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนก

ตามลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุของกลุ่มเจเนอเรช่ัน C สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
2. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรช่ัน C ที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการ application grab ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่ อศึกษาพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการ application grab ของกลุ่ม เจเนอเรช่ัน C ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
กรอบความคิดการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
   1.1. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุของกลุ่มเจเนอเรช่ัน C สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ

รายได้ 
   1.2 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ และความง่ายในการใช้งาน 
   1.3 พฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ของของเจเนอเรชั่น C ได้แก่ การเช่ือมต่อ (Connection) ความสะดวกสบาย 

(Convenience) ความสร้างสรรค์ (Creation) การบอกต่อ (Curation) และการอยู่เป็นกลุ่ม (Community) 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
2. การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ และ ความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. พฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ประกอบด้วย การเช่ือมต่อ การบอกต่อ การอยู่เป็นกลุ่ม ความสร้างสรรค์ และ

ความสะดวกสบาย มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยได้อ้างอิงทฤษฎีของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2560) กล่าวว่า 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา ยุคสมัย อายุ ขั้นตอนในวัฏจักรชีวิต
ครอบครัว เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) (Armstrong และ 
Kotler, 2015) หรือเป็นการแบ่งส่วนตลาดตามขนาด โครงสร้างและการกระจายของประชากร การแบ่งส่วนตลาดตามปัจจัย
ทางประชากรศาสตร์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ อายุ เพศ ขนาด ครอบครัว รายได้ การศึกษา และอาชีพ ซึ่งใช้ในการ
แบ่งแยกความแตกต่างของกลุ่มลูกค้า จากเกณฑ์ความต้องการของลูกค้า และพฤติกรรมการใช้สินค้าและบริการ  

ข้อมูลเกี่ยวกับเจเนอเรชั่น C ผู้วิจัยได้อ้างอิงข้อมูลจาก (เจาะเทรนด์โลก 2015, Thailand Creative & Design 
Center, น.195) เจเนอเรช่ันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ในแวดวงเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล จากการส ารวจล่าสุด
โดยบริษัทวิจัยของมูลด้านการตลาดของนีลสัน (Nielsen) ระบุว่า ประชากรกลุ่มใหม่อาจไม่ได้อ้างอิงตามปีเกิดอีกต่อไป แต่จะ
นิยามความกระตือรือร้นในการรับข้อมูลข่าวสารหรือเป็นกลุ่มคนยุคดิจิทัล อาทิ พกเครื่องมือสื่อสารหลายประเภทติดตัว และ
ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ชอบที่จะพิมพ์ข้อความมากกว่าสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ผู้วิจัยได้อ้างอิงทฤษฎีของ Davis (1989) ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model : TAM) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ได้พัฒนาขยายองค์ความรู้ต่อจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล 
โดยแบบจ าลองนี้ เป็นแนวคิดพื้นฐานส าหรับการอธิบายความเช่ือมโยงกันระหว่างปัจจัยในโครงสร้างของแบบจ าลอง ซึ่งได้แก่ 

- การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) เป็นระดับความเช่ือของคนว่าถ้าใช้ระบบหรือเทคโนโลยีนั้นๆ 
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้  

- การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceive ease of use: PEOU) เป็นสิ่งที่ผู้ใช้ (end-user) เช่ือว่าไม่ต้องใช้
ความพยายามในการใช้งานระบบ เพราะหากระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้ใช้ก็จะมีทัศนคติที่ดีจากการใช้งาน หรือกล่าวได้ว่า 
การใช้ระบบไม่ต้องใช้ความพยายาม 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ ผู้วิจัยได้อ้างอิงทฤษฎีของ คอตเลอร์ (Kotler Philip, 2018, p. 181; Philip, 2018) 
ซึ่งกล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้น  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล             
การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งบางครั้งผู้บริโภคอาจจะข้ามขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่งไป หรือไม่ได้เรียงล าดับตามกระบวนการก็เป็นได้ 

แนวคิดด้านพฤติกรรมการตัดสินใจ (กมล สการะเศรณี, 2557) ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการแท็กซี่ผ่านโม
บายแอพพลิเคช่ัน ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แท็กซี่ผ่านโมบายแอพพลิเคช่ันของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการ
ของ แกร็บ-แท็กซี่ กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจใช้บริการเพราะมคีวามสะดวกรวดเรว็ในการเรยีกแท็กซี่ ได้รับแหล่งข้อมูลข่าวสารจาก
สังคมออนไลน์/เว็บไซต์ เลือกใช้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะใช้บริการในช่วงเวลา 16.01 – 22.00 
น. บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากที่สุดคือ ตนเอง จะเรียกใช้บริการที่ศูนย์การค้า/สถานท่ีท่องเที่ยว จ านวนครั้งในการ
ใช้บริการ 1 - 7 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการมากกว่า 100-200 บาทต่อครั้ง และมีระยะเวลาในการรอคอยการใช้
บริการอยู่ที่ 5 - 10 นาที ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน สาเหตุส าคัญที่ใช้บริการ 
เวลาที่เลือกใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง ท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจบริการแท็กซี่ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น
แตกต่างกัน 

ด้านการยอมรับเทคโนโลยี (กุลปริยา นกดี, 2558) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของ บริษัท 
พี.ที.ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ กลุ่มข้อมูลจาก ผู้บริหาร พนักงานตรวจสอบเส้นทางการ
เดินรถ และพนักงานขับรถของบริษัท พี.ที. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี GPS 
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Tracking ของบริษัท พี.ที. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร พนักงานตรวจสอบเส้นทางการ
เดินรถ และพนักงานขับรถของบริษัท พี.ที. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด จ านวน 155 คน และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย มีอายุระหว่าง 36 – 40 ปี จบ
การศึกษาระดับมัธยม/ปวช มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 5 - 10 ปี ในการท างาน
ที่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท พี.ที. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส 
จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน และคุณภาพการให้บริการ ด้านการ
เข้าถึงการให้บริการ โดยร่วมกันพยากรณ์การยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท พี.ที. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด ได้
ร้อยละ 57 ในขณะที่ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี ทัศนคติต่อเทคโนโลยี คุณภาพการให้บริการด้าน
การตอบสนองความต้องการความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท 
พี.ที. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือ กลุ่มเจเนอเรช่ัน C ผู้ที่เคยใช้บริการ application grab ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ไม่สามารถระบุจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ กลุ่ม เจเนอเรช่ัน  C ผู้ที่ เคยใช้บริการ application grab ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้การก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ทราบขนาดของประชากรของ W.C. Cochran (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) โดยก าหนดความเช่ือมั่น 95% ความ
ผิดพลาดไม่เกิน 5% ซึ่งจากการค านวณจะได้กลุม่ตัวอย่าง 385 คน และเพิ่มจ านวนตัวอย่างไว้ 4% คิดเป็น 15 คน เพื่อเป็นตัว
แทนท่ีดีของประชากร รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดเป็น 400 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยการแบ่งเขตการปกครอง 6 กลุ่ม

เขตการปกครอง ตามระบบการบริหารและการปกครองของกรุงเทพมหานคร จากนั้นใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากเลือกเขตใดเขตหนึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มการปกครองจาก 6 กลุ่มเขตการ
ปกครองของกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ซึ่งท าการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่
ก าหนดไว้ในข้ันท่ี 1 โดยแบ่งเขตละเท่าๆ กัน จ านวน 66 ชุด และ 67 ชุด ให้ครบตามแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด 
ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปที่ห้างสรรพสินค้า หรือสถานบันเทิง ที่อยู่
ในเขตทั้ง 6 เขตที่ได้รับการสุ่มในขั้นตอนที่  1 และ 2 เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวมีผู้คนสัญจรไปมาเป็นจ านวนมาก
 ขั้นตอนที่ 4 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เคยใช้บริการ 
application grab ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จนครบจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตที่
ก าหนดจนครบ 400 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เป็นการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบค าถามปลายปิด (Close-Ended 
Questions) ซึ่งประกอบไปด้วยค าถามปลายปิด (Close-Ended Questions) แบบมีตัวเลือกค าตอบ (Choice Question) 
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามมีค าตอบให้เลือก             
2 ทาง (Dichotomous Question) ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ เพศ ส่วนค าถามแบบตัวเลือกตอบหลายตัวเลือก (Multiple 
– Choice) แต่ให้เลือกตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
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โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Questions) มีหลายค าตอบ (Multiple Choice Questions) ให้เลือกตอบ
เพียงค าตอบเดียว จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยีของ Application Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
ค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็น Rating Scale จ านวน 11 ข้อ 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval 
Scale) โดยลักษณะแบบสอบถามเป็น Rating Scale จ านวน 15 ข้อ 

ส่วนที่ 4 การตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถาม
ปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ช้ัน (Interval Scale) โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็น Rating Scale จ านวน 6 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้ในการอธิบายให้ทราบถึงลักษณะข้อมูล

ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดคือ 
1.1 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุของเจเนอเรช่ัน C สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและ

รายได้ มาวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และค่าสถิติร้อยละ (Percentage)  
1.2 ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation)   
1.3 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ของเจเนอเรช่ัน C ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
1.4 การตัดสินใจใช้บริการ application grab ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation)  
2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) น ามาใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน จะท าการทดสอบสมมติฐาน โดยจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS จะใช้สถิติ
วิเคราะห์ความแตกต่าง t-test, One-way ANOVA 

สมมติฐานข้อที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ และความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร จะท าการทดสอบสมมติฐาน โดยการ
ทดสอบสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

สมมติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ประกอบด้วย การเช่ือมต่อ การบอกต่อ การอยู่เป็นกลุ่ม ความ
สร้างสรรค์ และความสะดวกสบาย มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขต
กรุงเทพมหานคร จะท าการทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง “การยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจ

เนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร” สรุปได้ดังนี้ 
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.00 ช่วงอายุระหว่าง 25 - 34 ปี จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 มีสถานภาพโสด 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 มี
การศึกษาระดับต่ ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / 
ห้างร้าน จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.25 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ถึงประโยชน์อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ แอปพลิเคชัน Grab มีประโยชน์และมีความจ าเป็นต่อการใช้งานในการเดินทาง แอปพลิเคชัน Grab 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแอปพลิเคชันตอบสนองการใช้งานได้อย่างรวดเร็วกับโทรศัพท์เคลื่อนท่ีทุกรุ่น แอป
พลิเคชัน Grab มีลักษณะและรูปแบบการใช้งานคล้ายคลึงกับแอปพลิเคชันอื่นที่ท่านเคยใช้ ท าให้สะดวกต่อการใช้งาน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28, 4.24 และ 4.21 ตามล าดับ และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ถึงประโยชน์อยู่ในระดับมาก ได้แก่ แอป
พลิเคชัน Grab สามารถช่วยให้ท่านใช้บริการเรียกรถโดยสารส่วนบุคคลได้สะดวกสบายมากขึ้น และท่านคิดว่าจะทดลองใช้
งานแอปพลิเคชันใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และ 4.07 
ตามล าดับ 

ด้านความง่ายในการใช้งาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายในการใช้งาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการยอมรับถึงความ
ง่ายในการใช้งานในระดับมากท่ีสุด ได้แก่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Grab ได้ตั้งแต่การใช้งานครั้งแรกโดยไม่ต้องให้ผู้อื่นสอน 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และผู้ตอบแบบสอบถามมีการยอมรับถึงความง่ายในการใช้งานในระดับมาก ได้แก่ ขั้นตอนการใช้
บริการผ่านแอปพลิเคชัน Grab มีความง่าย ไม่ซับซ้อน แอปพลิเคชัน Grab มีการอัพเดตปรับปรุงโปรแกรม สามารถปรับตัว
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ของแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว แอปพลิเคชัน Grab สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานจากคู่มือได้ง่าย แอป
พลิเคชัน Grab ใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องมีความรู้ในด้านเทคโนโลยีมากนัก และรู้สึกว่าแอปพลิเคชันออกแบบน่าใช้งานและเกิด
แรงจูงใจท่ีอยากจะใช้งานโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20, 4.12, 4.07 และ 4.03 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ของเจเนอเรชั่น C พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม              
มีพฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ของเจเนอเรช่ัน C โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณา                
เป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านการเช่ือมต่อ ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ของเจเนอเรช่ัน C ด้านการเช่ือมต่อ            
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการเชื่อมต่อ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ใช้งานแอปพลิเคชัน Grab ผ่านโทรศัพท์มือถืออยู่เสมอ มีการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Grab มากกว่าการโบกเรียกรถ
โดยสารสาธารณะ และใช้งาน Grab ผ่านอุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น แทปเล็ต โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08, 3.84 และ 3.54 ตามล าดับ 

ด้านการบอกต่อ ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ของเจเนอเรช่ัน C ด้านการบอกต่อ                   
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการบอกต่อ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ต้องการบอกต่อผู้อื่นเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน Grab เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย มีการ
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บอกต่อหรือแชร์ประสบการณ์ที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน Grab ให้กับครอบครัว ญาติพี่น้อง ที่มีความแตกต่างด้านวัยกับท่าน 
และมีการบอกต่อหรือแชร์ประสบการณ์ที่ได้รับจากแอปพลิ เคชัน ให้เพื่อนๆ ได้รับรู้ผ่าน กลุ่ม Line กลุ่มFacebook กลุ่ม 
Instagram และ กลุ่ม Twitter เป็นต้น  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06, 4.00 และ 3.91 ตามล าดับ 

ด้านการอยู่เป็นกลุ่ม ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ของเจเนอเรชั่น C ด้านการอยู่เป็นกลุ่ม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการอยู่เป็นกลุ่ม อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ เพื่อนในโซเชียลมีเดียของท่านมักมีข้อสงสัยในการใช้บริการเรียกรถสาธารณะผ่าน แอปพลิเคชัน Grab อยู่เสมอ มี
ข้อเสนอแนะการใช้งานแอปพลิเคชัน Grab โดยตั้งกระทู้ไว้ในโซเชียลมีเดียผ่าน Facebook Line หรือ IG เป็นต้น และมีการ
แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมช่ันของ แอปพลิเคชัน Grab ใน Facebook เพื่อให้คนอื่นๆ ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.63, 3.61 และ 3.53 ตามล าดับ 

ด้านความสร้างสรรค์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ของเจเนอเรช่ัน C ด้านความสร้างสรรค์ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านความสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ หากให้ตัดสินใจย้อนกลับไป ท่านจะยังคงใช้บริการเรียกรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน Grab การใช้บริการผ่านแอป
พลิเคชัน Grab มีราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพและการบริการ และมีการร้องเรียนอยู่บ่อยครั้ง ผ่านโซเชียลมีเดีย 
เนื่องจากเกิดปัญหาในการให้บริการของแอปพลิเคชัน Grab โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93, 3.82 และ 3.47 ตามล าดับ 

ด้านความสะดวกสบาย ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ของเจเนอเรช่ัน C ด้านความ
สะดวกสบาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านความสะดวกสบาย 
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Grab มีความสะดวก เนื่องจากสามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลา การใช้
บริการผ่านแอปพลิเคชัน Grab เหมาะสมกับวิถีชีวิตของท่านในปัจจุบัน และการใช้บริการฟังก์ชันอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน 
Grab เช่น การเดินทาง การสั่งอาหาร การซื้อสินค้า การส่งของ การเรียกคนขับรถ การจองโรงแรม และอื่นๆ ผ่านแอปพลิเค
ชัน Grab ท าให้ท่านรู้สึกเป็นคนยุคใหม่และมีความทันสมัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00, 3.99 และ 3.92 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม              
มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร              
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ในอนาคตจะกลับมาใช้บริการ แอปพลิเคชัน Grab และแนะน าผู้อื่นให้มาใช้บริการ แอปพลิเคชัน Grab 
ด้วย เมื่อได้เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียแล้วพบว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสีย จึงไม่ลังเลที่จะเลือกใช้บริการ แอปพลิเคชัน Grab มี
การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการเดินทางในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว ก่อนที่จะเลือกใช้บริการ แอปพลิเคชัน Grab ในทุก ๆ 
ครั้งของการเดินทาง จะนึกถึงแอปพลิเคชัน Grab เป็นสิ่งแรกเสมอ ก่อนที่จะใช้บริการแอปพลิเคชัน Grab ได้มีการหาข้อมูล
จากเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ มาแล้ว และก่อนที่จะใช้บริการแอปพลิเคชัน Grab ได้มีการสอบถามข้อมูลจากเพื่อนหรือ
คนรู้จักมาก่อนแล้ว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02, 3.99, 3.93, 3.91, 3.80 และ 3.82 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน โดยผลการวิจัยพบว่า 

1.1 เจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยที่เพศหญิง จะมีการตัดสินใจใช้
บริการ Application Grab มากกว่าเพศชาย 

1.2 เจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี อายุ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยที่ เจเนอเรช่ัน C ที่มีอายุ 18 – 24 ปี 
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จะมีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab มากกว่าเจเนอเรช่ัน C ในช่วงอายุ 25 – 34 ปี และในช่วงอายุ 35 – 44 ปี 
และเจเนอเรช่ัน C ที่มีอายุ 35 – 44 ปี จะมีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab มากกว่าเจเนอเรช่ัน C ในช่วงอายุ            
25 - 34 ปี 

1.3 เจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยที่ เจเนอเรช่ัน C ที่มีสถานภาพสมรส 
/ อยู่ด้วยกัน / หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ จะมีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab มากกว่าเจเนอเรช่ัน C ที่มี
สถานภาพโสด  

1.4 เจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application 
Grab แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยที่ เจเนอเรช่ัน C ที่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี จะมีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab มากกว่าเจเนอเรช่ัน C ที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  

1.5 เจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab             
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

1.6 เจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยที่ เจเนอเรช่ัน C 
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไมเ่กิน 10,000 - 20,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab มากกว่าเจเนอเรช่ัน C ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และเจเนอเรช่ัน C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท มีการ
ตัดสินใจใช้บริการ Application Grab มากกว่าเจเนอเรช่ัน C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และ เจเนอ
เรช่ัน C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab มากกว่าเจเนอเรช่ัน C ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท และ 30,001 - 40,000 บาท  

สมมติฐานข้อที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ และ ความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่า การยอมรับ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ และ ความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab 
ของเจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ งไว ้               
ได้ร้อยละ 48.2 

สมมติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ประกอบด้วย การเช่ือมต่อ การบอกต่อ การอยู่เป็นกลุ่ม ความ
สร้างสรรค์ และความสะดวกสบาย มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ด้านการเช่ือมต่อ การบอกต่อ การอยู่เป็นกลุ่ม ความ
สร้างสรรค์ และความสะดวกสบาย มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ได้ร้อยละ 88.7 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab 

ของเจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถน ามาอภิปรายผลสรุปได้ ดังนี ้
1. ปัจจัยด้านลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ของเจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

Application Grab พบว่า  
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1.1 เพศ ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากทัศนคติและรสนิยมของเพศมีความแตกต่างกัน โดยเพศชายจะมีการตัดสินใจ
ใช้บริการ Application Grab น้อยกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศหญิงมักจะมีความละเอียดอ่อน และต้องการค้นหาข้อมูลต่างๆ 
ก่อนท าการตัดสินใจอยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติคุณ จงมานัสเจริญ และ โกวิท รพีพิศาล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรม การประเมินคุณภาพ และการยอมรับในการใช้แอพพลิเคช่ันเรียกรถรับจ้างสาธารณะ(แท็กซี่) ผ่านสมาร์ทโฟน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัย พบว่า เพศหญิงมีการเลือกใช้แอพพลิเคช่ันเรียกรถรับจ้างสาธารณะ(แท็กซี่) ผ่านสมาร์ท
โฟนมากกว่าเพศชาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.2 อายุ ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มเจเนอเรชั่น C ในช่วงอายุ 18 – 24 ปี มีการตัดสินใจใช้บริการ Application 
Grab มากกว่าเจเนอเรช่ัน C ในช่วงอายุอื่น เนื่องจากเจเนอเรช่ัน C ที่มีอายุ 18 – 24 ปี หรือท่ีเรียกว่า Baby Gen C เป็นช่วง
วัยรุ่นที่เริ่มเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและยังเป็นกลุ่มช่วงอายุที่มีความทันสมัยต่อเทคโนโลยีและต้องการความ
สะดวกสบาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมล สการะเศรณี (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจใช้บริการแท็กซี่ผ่านโมบาย
แอพพลิเคช่ัน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่า ช่วงอายุที่แตกกันจะมีการตัดสินใจใช้บริการที่แตกต่างกัน โดย
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20 - 35 ปี ส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการของ แกร็บ-แท็กซี่  

1.3 สถานภาพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากกลุ่มเจเนอเรช่ัน C ที่มีสถานภาพโสด ยังมีการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab น้อยกว่าสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน / หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ อาจเนื่องมาจากสภาวะด้านเวลา
ที่มีจ ากัดจึงท าให้ไม่สะดวกในการเสียเวลารอเพื่อที่จะไปตามสถานที่ต่างๆ ได้ตามต้องการ จึงท าให้ผู้ที่มีสถานภาพสมรส /            
อยู่ด้วยกัน / หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ นั้นต่างหันมาใช้บริการ Application Grab ที่ท าให้สะดวกทั้งเวลา ไม่เสียเวลารอ
รถและยังมีเวลาพักผ่อนที่มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิภา รักษ์วงศ์ตระกูล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Tax ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพ 
ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการ ใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคช่ัน Grab ที่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

1.4 ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยเจเนอเรช่ัน C ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจใช้บริการ Application 
Grab มากกว่าระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันอาจ
ส่งผลให้มีมุมมองความต้องการในการใช้บริการ และความคาดหวังในการได้รับการบริการแตกต่างกันออกไป สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุวิภา รักษ์วงศ์ตระกูล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Tax 
ผ่านโมบายแอพพลิเคช่ัน Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการ ใช้
บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคช่ัน Grab ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า จะมีความพึงพอใจในการใช้บริการมากกว่า  

1.5 อาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิภา รักษ์วงศ์ตระกูล (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคช่ัน Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพที่
แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab ไม่ต่างกัน เนื่องจากผู้
ที่เลือกใช้บริการรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคช่ันให้ความส าคัญกับความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งโมบายแอพพลิเคช่ัน
สามารถตอบสนองได้ผู้ใช้บริการทุกอาชีพได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงท าให้อาชีพมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเจเนอเรชั่น C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 - 20,000 บาท 
มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab มากกว่าเจเนอเรช่ัน C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และ 
เจเนอเรช่ัน C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab มากกว่าเจเนอ
เรช่ัน C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และเจเนอเรช่ัน C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีการ
ตัดสินใจใช้บริการ Application Grab มากกว่าเจเนอเรช่ัน C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 - 20,000 บาท 20,001 
- 30,000 บาท และ 30,001 - 40,000 บาท เนื่องจาก กลุ่มเจเนอเรช่ัน C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป จะเป็น
กลุ่มที่ไม่ค่อยมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการใช้บริการ Application Grab เพราะต่างมีความคิดว่าไม่ต้องเสียเวลารอรถในการ
เดินทาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติคุณ จงมานัสเจริญ และ โกวิท รพีพิศาล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม การ
ประเมินคุณภาพ และการยอมรับในการใช้แอพพลิเคช่ันเรียกรถรับจ้างสาธารณะ(แท็กซี่ ) ผ่านสมาร์ทโฟน ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการแอพพลิเคช่ันเรียกรถรับจ้างสาธารณะ(แท็กซี่) ผ่านสมาร์ทโฟน ที่มีรายได้แตกต่างกันจะมี
ความคิดที่แตกต่างกันในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านทัศนคติต่อการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

2. ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์  และ ความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

2.1 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์  มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก กลุ่มเจเนอเรช่ัน C มีการรับรู้
ถึงประโยชน์ในการใช้งานที่ง่ายของ Application Grab ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการใช้งาน เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปให้
เร็วยิ่งขึ้น สามารถใช้ Application ได้ทุกที่ทุกเวลากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรุ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติคุณ จงมานัส
เจริญ และ โกวิท รพีพิศาล (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง พฤติกรรม การประเมินคุณภาพ และการยอมรับในการใช้
แอพพลิเคช่ันเรียกรถรับจ้างสาธารณะ(แท็กซี่) ผ่านสมาร์ทโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านแนวคิดเบื้องต้น
เกี่ยวกับการยอมรับการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถรับจ้างสาธารณะ ผ่านสมาร์ทโฟนในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากตัว
แอปพลิเคชันสามารถตอบสนองความต้องการและผู้ใช้ยอมรับกับการใช้งานได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญ           
ทางสถิติ 0.05  

2.2 ด้านความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก กลุ่มเจเนอเรช่ัน C ส่วนใหญ่
นั้นสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Grab ได้ตั้งแต่การใช้งานครั้งแรกโดยไม่ต้องให้ผู้อื่นสอน ตลอดจนขั้นตอนในการใช้บริการ
ผ่านแอปพลิเคชัน Grab มีความง่าย ไม่ซับซ้อน จึงท าให้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภา รักษ์วงศ์
ตระกูล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคช่ัน 
Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคช่ัน Grab มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคช่ัน Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3. ปัจจัยข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ของเจเนอเรช่ัน C ในด้านการเช่ือมต่อ ด้านการบอกต่อ ด้านการอยู่
เป็นกลุ่ม ด้านความสร้างสรรค์ และด้านความสะดวกสบาย มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน 
C ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

3.1 ด้านการเช่ือมต่อ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจาก กลุ่มเจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีการใช้ Application Grab ผ่านการเชื่อมต่อจากโทรศัพท์มือถือมากกว่าการออกไปเรียกรถโดยสารหรือรถแท็กซี่ด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติมา ชูกุล (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียก
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รถยนต์โดยสารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริกา รฯ เรียก
รถยนต์โดยสารนั้นมี 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์แอปพลิเคชันที่มีการเช่ือมต่อที่
ง่ายต่อการใช้ ตามล าดับ 

3.2 ด้านการบอกต่อ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจาก กลุ่มเจเนอเรช่ัน C ในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีพฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ที่ต้องการบอกต่อผู้อื่นเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน Grab ที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการได้หลากหลายให้กับครอบครัวตลอดจนคนใกล้ชิดให้ได้รับรู้ว่าสิง่ที่ได้รับจากการใช้ Application Grab นั้นเป็นอย่างไร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศกร ง่วนส าอาง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้
แอปพลิเคช่ันแท็กซี่ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความพึงพอใจการใช้บริการแอปพลิเคช่ันเรียกแท็กซี่ด้านการ
ท างานของแอปพลิเคช่ันในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือแอปพลิเคช่ันมีขั้นตอนการเรียกแท็กซี่ที่ง่ายต่อการใช้งาน
และรวดเร็ว และท่านสามารถใช้งานระบบแอปพลิเคช่ันทุกสถานท่ีตลอดเวลา และพบว่าแอปพลิเคช่ันมีขั้นตอนการใช้งานท่ีไม่
ซับซ้อน ท าให้เกิดความพึงพอใจและพร้อมที่จะส่งต่อข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคช่ันที่ดีนี้ให้แก่คนใกล้ตัวได้ลองใช้บริการ            
เป็นต้น 

3.3 ด้านการอยู่ เป็นกลุ่ม ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก กลุ่มเจเนอเรชั่น C ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะเรียกใช้บริการ Application Grab โดยได้มีการศึกษาข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลโปรโมรช่ัน
ต่างๆ จากกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มผู้ใช้บริการคนอื่นๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียได้เป็นอย่างดี จึงท าให้การอยู่เป็นกลุ่มไม่ว่าจะที่ใด
ก็ตามจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ Application Grab สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมล สภาระเศรณี และ 
อภิวรรตน์ กรมเมือง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจใช้บริการแท็กซี่ผ่านโมบายแอพพลิเคช่ัน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรม ได้แก่ การเลือกใช้งานแอพพลิเคช่ัน แหล่งข้อมูลที่ได้รับข่าวสาร วันที่เลือกใช้บริการ 
บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สถานที่เรียกใช้บริการ และระยะเวลาในการรอคอยการใช้บริการ ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการแท็กซี่ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นท่ีแตกต่างกัน  

3.4 ด้านความสร้างสรรค์   มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก กลุ่มเจเนอเรช่ัน C ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ต่างก็มีความคิดที่จะเลือกใช้บริการ Application Grab เพราะด้วยอัตราค่าบริการกับคุณภาพการ
บริการที่ได้รับมีความคุ้มค่าเหมาะสม นอกจากนี้หากเกิดปัญหาในการใช้บริการ Application Grab ก็สามารถที่จะส่งข้อ
ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติคุณ จงมานัสเจริญ และ โกวิท รพี
พิศาล (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง พฤติกรรม การประเมินคุณภาพ และการยอมรับในการใช้แอพพลิเคช่ันเรียกรถรับจ้าง
สาธารณะ(แท็กซี่) ผ่านสมาร์ทโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันกับการใช้แอป
พลิเคชันเรียกรถรับจ้างสาธารณะ ผ่านสมาร์ทโฟน มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้งานแอพพลิเคช่ันเรียกรถรับจ้างสาธารณะ
(แท็กซี่) ผ่านสมาร์ทโฟน  

3.5 ด้านความสะดวกสบาย มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรช่ัน C ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก กลุ่มเจเนอเรช่ัน C ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ด้านความสะดวกสบาย เพราะเห็นว่ามีความสะดวกและไม่ต้องเสียเวลา
ในการเดินทางเพื่อไปเรียกรถด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิภา รักษ์วงศ์ตระกูล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคช่ัน Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
พฤติกรรมการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคช่ัน Grab มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถ
โดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคช่ัน Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ข้อเสนอแนะ 
  1. ฝ่ายการตลาดของ Grab ควรมีการวางแผนและให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เพศชาย อายุ 18-24 ปี 
สถานภาพสมรส  /กันอยู่ด้วย  /หม้าย  /หย่าร้าง  /แยกกันอยู่ มีการศึกษาต่ ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี และมีรายได้ 
40,001 บาทขึ้นไป ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ต่างก็มีความต้องการที่จะใช้งาน Application 
Grab อยู่ในระดับมาก ดังนั้นฝ่ายการตลาดควรให้ความส าคัญในการพัฒนาการให้บริการได้ตรงตามความต้องการของกลุ่ม
ผู้ใช้บริการและปรับกลยุทธ์ทางการตลาดในการให้บริการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

2. ด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
2.1 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ฝ่ายเทคนิค ควรให้ความส าคัญในการพัฒนา Application เพื่อสร้างการรับรู้ถึง

ประโยชน์ในการใช้งาน Application Grab ในเรื่องการท างานที่ไม่ซับซ้อน การส่งข้อมูลระบบที่มีความปลอดภัย เมื่อพบ
ปัญหาสามารถติดต่อสอบถามได้ และสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระบบปฏิบัติการ  

2.2. ด้านความง่ายในการใช้งาน ฝ่ายเทคนิคควรหมั่นพัฒนาขั้นตอนในการใช้งาน Application Grab อยู่สม่ าเสมอ 
เพื่อให้ผู้บริโภคไม่ต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้ ขณะเข้าใช้งาน Application ท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าแอปพลิเคชัน
ออกแบบน่าใช้งานและเกิดแรงจูงใจที่อยากจะใช้งาน  

3. ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s 
3.1. ด้านความสร้างสรรค์ ผู้ ให้บริการ Grab ควรให้ความส าคัญในภาพรวมของการบริการ มีการพัฒนา

ระบบปฏิบัติการ ข้ันตอนการท างานต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด  
3.2. ด้านความสะดวกสบาย ฝ่ายการตลาดควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แอปพลิเคชันใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เพื่อให้การใช้งานราบรื่นไม่สะดุด มีการแสดงผลในแต่ละขั้นอย่างชัดเจน  
3.3 ด้านการเช่ือมต่อ ทางฝ่ายเทคนิคควรพัฒนา การใช้งาน Application Grab ผ่านอุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆ ที่

นอกเหนือจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น แทปเล็ต ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อผู้บริโภคสามารถใช้งานเชื่อมต่อไปทุกที่ทุกอุปกรณ์ 
ก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจท่ีจะใช้บริการต่อไป 

3.4. ด้านการบอกต่อ ผู้ให้บริการ Grab ควรให้ความส าคัญในด้านการคัดกรองบุคลากร เนื่องจากพนักงานขับรถ
เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญกับการให้บริการเป็นอย่างมาก โดยอาจมีการให้รางวัลผลตอบแทนพิเศษจากคะแนนการประเมิน
การท างานของผู้บริโภคที่ใช้บริการ เพื่อเป็นแรงจูงในในการปฏิบัติงานท่ีดีของพนักงาน  
3.5. ด้านการอยู่เป็นกลุ่ม ฝ่ายเทคนิคผู้พัฒนา Application Grab ควรปรับปรุงและเร่งพัฒนาให้ความส าคัญในด้านนี้ โดยการ
จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของทางบริษัทท่ีท าหน้าที่ในการเป็นดา่นหน้าตอบค าถามกับกลุม่ลกูค้าผา่นทางสื่อ Social ต่างๆ 
ให้มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับการใช้งาน Application Grab ที่มีการอัพเดทให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากรองศาสตราจารย์  

สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้ให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่ง ในการให้ความอนุเคราะห์ให้ค าปรึกษา 
ให้ความรู้ ข้อเสนอแนะและค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องในจุดต่าง ๆ เพื่อให้สารนิพนธ์ฉบับ
นี้มีความสมบูรณ์ และส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา  
ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิโรจน์ บุรณศิริ ที่กรุณามาเป็นประธานในการสอบสารนิพนธ์ 
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ และ อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์ณรงค์ ที่กรุณาตรวจแบบสอบถาม และ  
ให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย 
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ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในโครงการบริหารธุรกิจทุกท่าน ที่ได้กรุณาอบรม สั่งสอนประสิทธิประสาทวิชาความรู้ 
อบรมสั่งสอนในทางทฤษฎี จนสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ ขอบคุณโครงการบริหารธุรกิจที่สนับสนุนทุนการท า
วิจัย และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีได้กรุณาสละเวลาให้ความช่วยเหลือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีส่วนท า
ให้การวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และทุกคนในครอบครัวที่คอยเป็นก าลังใจให้เสมอมา ตลอด
ระยะเวลาในการศึกษา จนถึงการท าสารนิพนธ์ในครั้งนี้ นอกจากนั้นผู้วิจัย ขอขอบคุณเพื่อนนิสิต หัวหน้างาน และเพื่อน
ร่วมงานท่ีเป็นก าลังใจให้ความช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าในการศึกษาตลอดจนการท าสารนิพนธ์น้ี 
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