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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์ม GrabFood ได้แก่ การรับรู้ภาพลักษณ์ และการ
ยอมรับนวัตกรรม ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยเป็นผู้ใช้บริการ  GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 24-32 ปี สถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจ านวน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐานคือการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองการพยากรณ์ในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Decision Trees) และสถิติวิเคราะห์
สมการถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ และ
การยอมรับนวัตกรรมส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ลักษณะทางประชากรณ์
ศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood 
 
ค าส าคัญ: การรับรู้ภาพลักษณ์ การยอมรับนวัตกรรม GrabFood 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the brand image of the GrabFood platform and how it 
influences consumer usage behavior. The sample consisted of 400 people. The results of this research were 
as follows: the majority of the respondents were female, aged between 2 4 -3 2 , single, held a Bachelor’s 
degree, worked as company employees, and with an average income of 20,001 to 30,000 Baht. The statistics 
employed for hypothesis testing included Decision Trees and Multiple Regression Analysis. The results of the 
hypothesis testing were as follows: (1 ) the perception of brand image and innovation acceptance affecting 
usage behavior with a statistical significance of 0.05; and (2) the demographic factors were gender, age, marital 
status, educational level, occupation and average monthly income affected usage behavior. 
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บทน า 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทกับการประกอบธุรกิจๆในทุกๆ รูปแบบ ท้ังนี้นวัตกรรม คือ แนวคิดและวิธีการ

ปฏิบัติใหม่ๆ โดยเป็นการพัฒนามาจากแนวความคิดเดิม มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถเข้ากับวิถีชีวิตผู้คนใน
สังคมปัจจุบันและท าให้มีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ รวมถึงการน าแนวคิดใหม่หรือ
การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการท าในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นโดย
อาศัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กิดขึ้นรอบตัว ท าให้กลายมาเป็นโอกาส และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจและสังคม 

ธุรกิจการจัดส่งอาหารหรือ food delivery  มีเติบโตอย่างมากตลอดปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงต้นปี พ.ศ.2563 
และหลังจากมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมีการประกาศพระราชบัญญัติฉุกเฉินท าให้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
ด าเนินชีวิต โดยสิ่งส าคัญคือการลดการออกนอกบ้าน ลดการพบปะกัน เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ธุรกิจการจัดส่งอาหารเข้ามามี
ความส าคัญอย่างมาก ซึ่ง GrabFood ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้งาน ซึ่งมูลค่าตลาดของธุรกิจจัดส่งอาหารไปยังที่พักใน
ภาพรวมทั้งปี 2563 คงจะอยู่ที่ 4.1 หมื่นล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติ ทั้งนี้หลังจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย คาดว่าการให้บริการจัดส่งอาหารไปยังที่พักจะกลายมาเป็นบรรทัดฐานใหม่ของธุรกิจ
ร้านอาหาร และอาจเป็นหนึ่งในช่องทางหลักในการสร้างรายได้ของผู้ประกอบการ  

ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างตัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์ม GrabFood ที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้ว่าเป็นอย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์ในปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ GrabFood นอกจากนี้แนวทางให้กับ
ผู้ประกอบการที่มีความสนใจในธุรกิจบริการส่งอาหาร สามารถน าผลวิจัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงและก าหนดกลยุทธ์
การด าเนินงานต่างๆในกิจการของตนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการ GrabFood จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการ GrabFood จ าแนกตามการรับรู้ภาพลักษณ์ 
กรอบความคิดวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
1.2 ภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์ม GrabFood 

1.2.1 การรับรู้ภาพลักษณ์ 
1.2.2 การยอมรับนวัตกรรม ได้แก่ คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ คุณลักษณะที่เข้ากันได้ คุณลักษณะ

ความยุ่งยากซับซ้อน คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ 
 2. ตัวแปรตาม 

2.1 พฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood  
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ

เดือน ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ GrabFood  



3 

 

2. ภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์ม GrabFood ได้แก่ การรับรู้ภาพลักษณ์ และการยอมรับนวัตกรรม ส่งผลต่อพฤติกรรม 
การใช้ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
การรับรู้ภาพลักษณ์  Boulding (Boulding, 1975, อ้างอิงใน ณัฐชยา ใจจูน , 2557, น. 7) ได้ให้ความหมายของ 

“ภาพลักษณ์” ว่าเป็นความรู้สึกและเป็นความรู้ที่แต่ละคนมีต่อส่งใดสิ่งหนึ่ง โดยความรู้ที่มีนั้น จะต้อง เป็นความรู้ที่บุคคลนั้นต้อง
สร้างขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่งภาพลักษณ์จะสามารถแยกองค์ประกอบออกเป็น 4 ส่วน แต่ความจริงแล้ว องค์ประกอบท้ัง 4 ส่วนนี้ ไม่
สามารถแยกออกจากกันได้เนื่องจากท้ัง 4 ส่วนน้ีมีความสัมพันธ์และ สามารถเช่ือมโยงหมด ซึ่งองค์ประกอบท้ัง 4 ส่วน มีดังต่อไปนี้  

1. องค์ประกอบเชิงการรับรู้หรือ Perceptual Component เป็นการรับรู้ของบุคคลได้รับ จากการสังเกต จะรวมถึงการ
ที่บุคคลตั้งใจและไม่ได้ตัง้ใจสังเกต แต่ต้องเป็นการสังเกตด้วยตนเอง แล้วน าการสังเกตสิ่งนั้นไปสูก่ระบวนการของการรับรู้ซึ่งสิ่งท่ีได้
การการรับรู้นี้อาจจะเป็นสิ่งของต่างๆ เหตุการณ์ความคิด สถานที่ หรือบุคคล เราจะได้รับภาพของสิ่งต่างๆรอบตัวเหล่านี้โดยผ่าน
การรับรู้ เป็นขั้นตอนเบื้องแรกหรือข้ันต้น  

2. องค์ประกอบเชิงความรู้หรือ Cognitive Component คือ ความรู้ที่ได้จากการรับรู้และ จากการสังเกตความแตกต่าง
ของสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนท่ีเป็นความรู้เกี่ยวกับลักษณะประเภทน้ั นๆ 

3. องค์ประกอบเชิงความรู้สึก หรือ Affective Component คือ ความรู้สึกเป็นสิ่งที่บ่งบอก ถึงความสัมพันธ์ต่อสิ่ง            
รอบกาย ได้แก่ บุคคลนั้นประทับใจหรือไม่ประทับใจ  

4. องค์ประกอบเชิงการกระท า หรือ Cognative Component มีเป้าหมายความมุ่งมั่นหรือ มีเจตนาที่บุคคลปฏิบัติเพื่อ
ตอบโต้ต่อสิ่งเร้านั้นตามแนวทางของตน โดยเป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบเชิงความรู้และความรู้สึก 

การยอมรับนวัตกรรม โรเจอร์ (Roger, 2003, อ้างอิงใน วิยะดา ไทยเกิด, 2557, น. 9) กล่าวว่า การตัดสินใจที่น า
นวัตกรรมไปใช้อย่างเต็มที่โดยคิดว่านวัตกรรมนั้นเป็นวิธีที่ดีท่ีสุดและมีประโยชน์มากกว่า ซึ่งอาศัยคุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีผล
ต่อการยอมรับ ดังนั้นสามารถแยกคุณลักษณะได้ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) คือ การรับรู้ว่านวัตกรรมดีกว่ามีประโยชน์กว่าวิธี
ปฏิบัติเดิมๆ เช่น สะดวกกว่า รวดเร็วกว่า มีผลตอบแทนที่ดีกว่าอื่นๆ เป็นต้น ในส่วนที่ดีกว่าถ้าเห็นว่ามีประโยชน์มากกว่าเสีย
ประโยชน์ก็จะท าให้การยอมรับนวัตกรรมมีแนวโน้มในการยอมรับมากขึ้น 
 2. คุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) คือ การที่ผู้รับนวัตกรรมรู้สึกหรือคิดว่าเข้ากันได้หรือไปด้วยกันได้กับค่านิยม
ที่เป็นอยู่เดิม ถ้านวัตกรรมใดมีลักษณะสอดคล้องกับความคิดเห็นเดิมๆ ก็จะท าให้การยอมรับมีแนวโน้มสูงขึ้น จากประสบการณ์ใน
อดีตตลอดจนความต้องการของผู้รับความคิดใหม่ๆ การเข้ากันได้ของนวัตกรรมกับสิ่งต่างๆ ท าให้ผู้ยอมรับรู้สึกมั่นใจและไม่ต้อง
เสี่ยงภัยมาก ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีมีความหมายมากข้ึน 
 3. คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) คือ ถ้านวัตกรรมที่น ามาใช้มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมากนัก การ
ยอมรับก็จะน้อยลงโดยเฉพาะถ้าบุคคลที่น านวัตกรรมเหล่านั้นมาใชนั้นมีความยุ่งยากก็จะยิ่งท าให้เกิดการต่อต้าน ดังนั้นการน า
นวัตกรรมมาใช้จึงมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับการยอมรับ คือ ถ้านวัตกรรมมีความซับซ้อนมากอัตราการยอมจะลดลง แต่
ถ้าหากนวัตกรรมมีความซับซ้อนน้อยจะท าให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมนั้นมากข้ึน 
 4. คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trailability) คือ การน าเอานวัตกรรมไปทดลองใช้ โดยใช้ระยะเวลาไม่นานมากนัก 
เมื่อน าเอาไปทดลองและประสบความส าเร็จตามที่ต้องการก็จะท าให้เกิดการยอมรับในนวัตกรรมนั้นมากขึ้น 
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 5. คุณลักษณะการสังเกตได้ (Obserbility) คือ ถ้านวัตกรรมท าให้เกิดกามองเห็นได้ ก็จะท าให้เกิดกการยอมรับมากขึ้น 
ซึ่งอาจจะมองไม่ถึงความเป็นรูปธรรมของสินค้า ในที่นี้คือถ้าหากสามารถท าให้ผู้รับนวัตกรรมสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ก็จะ
เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการยอมรับมากกว่าที่เป็นรูปแบบนามปธรรมหรือเป็นแค่จินตนาการ 

พฤติกรรมการใช้บริการ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคทั้งที่เป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการ และ
พฤติกรรมการซื้อ การใช้ การเลือกบริการ แนวคิดหรือประสบการณ์ที่จะท าให้ผู้บริโภคพึงพอใจ ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาด
สามารถก าหนดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม              
ซึ่งการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ซื้อจะยึดหลัก 7Os เพื่อตอบค าถาม 6Ws และ 1H ดังสรุปในตาราง (Kotler, 2003, อ้างอิงใน           
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552, น. 132-134) 

 

วิธีการด าเนินวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้

บริการ GrabFood 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้บริการ GrabFood               

ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยใช้สูตรเพื่อค านวนหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2561, น. 74) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ และก าหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจาก
การค านวณจะได้กลุ่มตัวอย่าง 385 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการส ารองเผื่อมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่สมบูรณ์อีก 15 คน ดังนั้นกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจึงเท่ากับ 400 คน  

วิธีสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเลือกเขตตัวแทนท่ีจะใช้เก็บ

ข้อมูลในพื้นที่ของแต่ละเขต จ านวน 5 เขต จากเขตปกครองทั้งหมดจ านวน 50 เขต (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล. 2559) โดย
ผลการจับฉลากแบ่งเป็นดังนี้  ปทุมวัน ลาดพร้าว บางนา ยานนาวา และวัฒนา 

ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่ โดยก า
หนให้มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่ โดยสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่จะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่
ในพื้นที่ 5 เขต ได้แก่ เขตปทุมวัน จ านวน 80 คน , เขตลาดพร้าวจ านวน 80 คน , เขตบางนาจ านวน 80 คน , เขตยานนาวา
จ านวน 80 คน และเขตวัฒนาจ านวน 80 คน 

ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีสุ่มตามความสะดวก (Accidental Sampling) โดยเลือกสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างที่
กล่าวไปข้างต้น จนครบจ านวนตัวอย่าง 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เป็นการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบไปด้วยค าถามปลายเปิด 
(Opened-Ended Questions) ค าถามปลายปิด (Close-Ended Questions) และแบบมีตัวเลือกค าตอบ (Choice Question)  
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายเปิด ประกอบไปด้วย
ค าถามเกี่ยวกับอายุ ส่วนค าถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (check list) ประกอบไปด้วย ค าถามเกี่ยวกับเพศ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
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ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์ม GrabFood ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ เป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Closed-Ended Questionnaire)   มีลักษณะแบบสอบถามใช้มาตราวัดแบบ Likert Scale โดยใช้มาตรา
ส่วนประมานค่า (Rating scale method) จ านวน 12 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรม ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ เป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Closed-Ended Questionnaire)   มีลักษณะแบบสอบถามใช้มาตราวัดแบบ Likert Scale โดยใช้มาตราส่วนประมานค่า 
(Rating scale method) จ านวน 20 ข้อ 

ส่วนที่ 4  เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood จ านวนทั้งหมด 5 ข้อ เป็นค าถามปลายเปิด ประกอบไป
ด้วยค าถามเกี่ยวกับความถี่ในการใช้บริการ เป็นค าถามชนิดปลายปิด ลักษณะมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice 
Question) ประกอบไปด้วยค าถามเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ เหตุผลในการเลือกใช้บริการ บุคคลที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจใช้บริการ ช่วงเวลาในการบริการ และสถานท่ีในการใช้บริการ 

การวิเคราะห์ข้อมูล              
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ดังนี ้

 แบบสอบถามส่วนที่ 1 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงโดยใช้ค่าสถิติความถี่ (Frequency) และ
น าเสนอผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
 แบบสอบถามส่วนที่ 2 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์ม GrabFood ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 แบบสอบถามส่วนที่ 3 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมของแพลตฟอร์ม GrabFood ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 แบบสอบถามส่วนที่ 4 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการการสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคช่ัน Grab 
(GrabFood) วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงโดยใช้ค่าสถิติความถี่ (Frequency) และน าเสนอผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

2. การใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) น ามาใช้ทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
 สมมติฐานข้อที่ 1 “ลักษณะทางประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ GrabFood” วิเคราะห์แบบจ าลองแผนภูมิต้นไม้ (Decision Tree) 

สมมติฐานข้อที่ 2 “ภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์ม GrabFood ได้แก่ การรับรู้ภาพลักษณ์ และการยอมรับนวัตกรรม 
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้” วิเคราะห์ด้วยสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์ม GrabFood ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้” สรุปได้ดังนี้ 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53             

มีช่วงอายุ 24 – 32 ปี 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มีสถานภาพโสดจ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 จบการศึกษาระดับ         
ปริญญาตรี จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 และ
มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 
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การรับรู้ภาพลักษณ ์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.43 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ในด้านมีขั้นตอนที่ง่ายไม่
ซับซ้อน การเข้าถึงร้านอาหารที่ได้รับความนิยมได้ง่าย อ านวยความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา มีการสื่อสารกับลูกค้าหลากหลาย
ช่องทาง มีบริการที่ครบถ้วนตรงกับความต้องการ มีความน่าเชื่อถือ เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ และท าให้เป็นคนทันสมัย 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  4.48 4.48 4.47 4.44 4.43 4.41 4.40 4.39 4.33 และ 4.23 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
ในระดับมาก ในด้านโปรโมช่ันที่หลากหลาย และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เช่น ที่ท างาน ท่ีบ้าน ในการแนะน า
โปรโมช่ันแก่กัน โดยมีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.18 และ 3.89 ตามล าดับ 

การยอมรับนวัตกรรม พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการยอมรับนวัตกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เมื่อพิจารณาแยกตามด้านต่างๆ พบว่า 

คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดกับการ
ยอมรับนวัตกรรมในคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  โดยผู้บริโภคมีระดับความเห็นในระดับ
มากที่สุดกับ GrabFood เป็นบริการที่มีประสิทธิภาพ GrabFood มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการการสั่งอาหาร และ GrabFood               
มีหมวดหมู่อาหารให้เลือกหลากหลาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 4.37 และ 4.32 ตามล าดับ และผู้บริโภคมีระดับความเห็นใน
ระดับมาก GrabFood มีราคาถูกกว่าผู้ให้บริการรายอื่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 

คุณลักษณะที่เข้ากันได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดกับการยอมรับนวัตกรรม               
ในคุณลักษณะที่เข้ากันได้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 โดยผู้บริโภคมีระดับความเห็นในระดับมากที่สุดกับ GrabFood เข้ากับ 
ยุคสมัยสังคมได้เป็นอย่างดี GrabFood เข้ากับไลฟ์สไตล์ของท่าน ร้านอาหารใน GrabFood ตรงกับความชอบของท่าน 
GrabFood มีการอัพเดทร้านอาหารใหม่ๆอยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 4.42 4.32 และ 4.28 ตามล าดับ  

คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดกับการยอมรับ
นวัตกรรมในคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45  โดยผู้บริโภคมีระดับความเห็นในระดับมากที่สุดกับ 
GrabFood แบ่งหมวดหมู่ร้านอาหารไว้อย่างชัดเจน GrabFood สามารถใช้งานเป็นภาษาไทยได้ สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 
GrabFood มาใช้งานได้โดยง่าย และ GrabFood ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 4.45 4.44 และ 4.41 
ตามล าดับ  

คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดกับการยอมรับ
นวัตกรรมในคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45  โดยผู้บริโภคมีระดับความเห็นในระดับมากที่สุดกับ
สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน Grab มาใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถทดลองใช้การบริการ GrabFood เพื่อดูว่าท่าน
สามารถสั่งอาหารจากร้านใดได้บ้าง สามารถทดลองใช้การบริการ GrabFood เพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาก่อนกดสั่งได้ 
และ GrabFood มีโปรโมชั่นส าหรับผู้ใช้รายใหม่อยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 4.43 4.42 และ 4.36 ตามล าดับ  

คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมากกับการยอมรับนวัตกรรม
ในคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2  โดยผู้บริโภคมีระดับความเห็นในระดับมากที่สุดกับ
สังเกตเห็นคนรอบข้างใช้ GrabFood สังเกตเห็นว่า GrabFood มีการโฆษณาผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.41 และ 4.33 ตามล าดับ และคนรอบข้างแนะน าให้ใช้ GrabFood  และ GrabFood มีการออกแบบรูปลักษณ์ที่สวยงาม ในแง่
ของการใช้สีสัน ตัวอักษร และกราฟิคท่ีสวยงาม  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และ 4.02 ตามล าดับ 
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 พฤติกรรมการบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้บริการเฉลี่ย 6 ครั้ง/สัปดาห์ มี
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 101 – 200 บาท/ครั้ง จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการ คือ คุณภาพ
ของแอพพลิเคช่ันจ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการ คือ เพื่อนจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.5 มีช่วงเวลาในการบริการ คือ 18.01 – 21.00 น. มีสถานท่ีในการใช้บริการ คือ ท่ีท างาน/สถานศึกษา จ านวน 237 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ GrabFood ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ GrabFood พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
เพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้บริการมากกว่าเพศชาย ในช่วงเวลา 9.01 – 12.00 น. และ 15.01 – 18.00 น. 

สถานภาพสมรส โสด/หย่าร้าง มีพฤติกรรมการใช้บริการมากกว่าผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสหม้าย/แต่งงาน ในช่วง
เวลา 21.01 – 00.00 น. 

ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้บริการที่มากกว่าผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี ด้านความถี่ในการใช้บริการ และผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีมีพฤติกรรมการใช้บริการมากกว่า
ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี ในช่วงเวลา 12.01 – 15.00 น. 

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการใช้บริการมากกว่าผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ด้านสถานท่ีในการใช้บริการ โดยมีสถานทีในการใช้บริการ คือ ท่ีท างาน/สถานศึกษา 

รายได้ต่อเดือน ผู้ใช้บริการที่มีรายได้มากกว่า 10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้บริการมากกว่าผู้ใช้บริการที่มี
รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,001 – 20,000 บาท ในด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 101 – 200 บาทต่อครั้ง 
ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,001 – 20,000 บาท มีด้านเหตุผลในการเลือกใช้บริการ คือ ความ
สะดวกสบายในการใช้งาน และผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,001 – 40,000 บาท มีบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการ 
คือ เพื่อน   

สมมติฐานข้อที่ 2 ภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์ม GrabFood ได้แก่ การรับรู้ภาพลักษณ์ และการยอมรับนวัตกรรม ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการใช้ ดังนี้  

2.1 การวิเคราะห์การรับรู้ภาพลักษณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้านความถี่ในการใช้บริการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าคงที่ของด้านความสะดวกสบาย ความน่าเชื่อถือ ประหยัดเวลา 
และโปรโมช่ัน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้านความถี่ในการใช้บริการ 

2.2 การวิเคราะห์การรับรู้ภาพลักษณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการ
ใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าคงที่ของด้านการเข้าถึงร้ านอาหารที่ได้รับ
ความนิยมได้ง่าย และการสื่อสารกับลูกค้าหลากหลายช่องทาง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริการ 

2.3 การวิเคราะห์การรับรู้ภาพลักษณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้าน ด้านเหตุผลในการเลือกใช้
บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าคงท่ีของด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล และประหยัดเวลา เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้านเหตุผลในการเลือกใช้บริการ 



8 

 

2.4 การวิเคราะห์การรับรู้ภาพลักษณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้าน ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าคงที่ของด้านการสื่อสารกับลูกค้า
หลากหลายช่องทาง เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการ 

2.5 การวิเคราะห์การรับรู้ภาพลักษณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้าน ด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  

   2.5.1 ค่าคงที่ของด้านการท าให้เป็นคนทันสมัย และประหยัดเวลา เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ 
GrabFood ด้านช่วงเวลาที่ใช้บริการ 9.01 – 12.00 น. 

   2.5.2 ค่าคงที่ของด้านการใช้เทคโนโลยีใหม่ใหม่ๆ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้าน
ช่วงเวลาที่ใช้บริการ 12.01 – 15.00 น. 

   2.5.3 ไม่มีค่าคงท่ีขอการรับรู้ภาพลักษณ์ตัวใดที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้านช่วงเวลา
ที่ใช้บริการ 15.01 – 18.00 น. 

   2.5.4 ค่าคงที่ของด้านการสื่อสารกับลูกค้าหลากหลายช่องทาง การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล และ                
การเข้าถึงร้านอาหารที่ได้รับความนิยมได้ง่าย เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้านช่วงเวลาที่ใช้บริการ 
18.01 – 21.00 น. 

   2.5.5 ค่าคงที่ของด้านด้านโปรโมช่ันที่หลากหลาย และท าให้เป็นคนทันสมัย เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการ GrabFood ด้านช่วงเวลาที่ใช้บริการ 21.01 - 00.00 น. 

2.6 การวิเคราะห์การรับรู้ภาพลักษณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้าน ด้านสถานที่ในการใช้บริการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ไม่มีค่าคงที่ของทัศนคติของผู้ใช้บริการตัวใดที่เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้านสถานท่ีในการใช้บริการ 

2.7 การวิเคราะห์การยอมรับนวัตกรรม ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้านความถี่ในการใช้บริการ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าคงที่ของการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้บริการ คุณลักษณะ
สามารถสังเกตได้ และคุณลักษณะประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการการสั่งอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น Grab (GrabFood) ด้านความถี่ในการใช้บริการ 

2.8 การวิเคราะห์การยอมรับนวัตกรรม ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งใน
การใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าคงที่ของการยอมรับนวัตกรรมของ
ผู้ใช้บริการ คุณลักษณะประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริการ 

2.9 การวิเคราะห์การยอมรับนวัตกรรม ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้านเหตุผลในการเลือกใช้บริการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าคงที่ของการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้บริการ 
คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ และคุณลักษณะประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ 
GrabFood ด้านเหตุผลในการเลือกใช้บริการ 
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2.10 การวิเคราะห์การยอมรับนวัตกรรม ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าคงที่ของการยอมรับนวัตกรรมของ
ผู้ใช้บริการ คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจใช้บริการ 

2.11 การวิเคราะห์การยอมรับนวัตกรรมส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  

   2.11.1 ค่าคงที่ของการยอมรับนวัตกรรม คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ และ
คุณลักษณะประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ 
9.01 – 12.00 น. 

   2.11.2 ค่าคงที่ของการยอมรับนวัตกรรม คุณลักษณะที่เข้ากันได้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ 
GrabFood ด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ 12.01 – 15.00 น. 

   2.11.3 ค่าคงที่ของการยอมรับนวัตกรรม คุณลักษณะที่เข้ากันได้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ 
GrabFood ด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ 15.01 – 18.00 น. 

   2.11.4 ค่าคงที่ของการยอมรับนวัตกรรม คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ และคุณลักษณะประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบ 
เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ 18.01 – 21.00 น. 

   2.11.5 ค่าคงที่ของการยอมรับนวัตกรรม คุณลักษณะประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม  
การใช้บริการ GrabFood ด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ 21.01 - 00.00 น. 

2.12 การวิเคราะห์การยอมรับนวัตกรรม ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้านสถานที่ในการใช้บริการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าไม่มีค่าคงที่ของการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้บริการตัวใดที่
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood ด้านสถานท่ีในการใช้บริการ 

 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่องภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์ม GrabFood ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ มีประเด็นที่สามารถน าผลมา

อภิปรายได้ดังนี้ 
1. ผลการวิจัยข้อมูลภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์ม ได้แก่ การรับรู้ภาพลักษณ์ และการยอมรั บนวัตกรรม ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใช้ GrabFood โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Multiple Regression พบว่า 
การรับรู้ภาพลักษณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ GrabFood พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ ได้แก่ การสื่อสารกับลูกค้า

หลากหลายช่องทาง ความน่าเช่ือถือ อ านวยความสะดวกสบาย โปรโมชั่นหลากหลาย ท าให้เป็นคนทันสมัย ช่วยสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคล เข้าถึงร้านอาหารที่ได้รับความนิยมได้ง่าย ประหยัดเวลาในการเดินทาง แพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ GrabFood อาจเนื่องจากการใช้ GrabFood ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกทันสมัย สามารถอ านวย
ความสะดวก ตรงกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการ มีโอกาสท าให้ผู้ใช้บริการเกิดพฤติกรรมการใช้บริการ GrabFood 
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริกุล สัมฤทธิ์นันท์ (2561) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้ากับ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเกาหลีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
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การยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้บริการ ได้แก่ คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ คุณลักษณะที่เข้ากันได้ คุณลักษณะ
ความยุ่งยากซับซ้อน คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ GrabFood  
พบว่า การยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้บริการ ได้แก่ คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ คุณลักษณะที่เข้ากันได้ คุณลักษณะความ
ยุ่งยากซับซ้อน และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ GrabFood ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิตาภรณ์ 
ปานวัชราคม (2561) ศึกษาเรื่อง การยอมรับนวัตกรรม รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการใช้บริการวิดีโอ สตรีมมิ่งเน็ตฟ
ลิกซ์ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษา การยอมรับนวัตกรรม รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการใช้บริการ
วิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่าการยอมรับนวัตกรรมของ
ผู้ใช้บริการส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ดังนี้ 

ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ GrabFood ด้านความถี่ในการใช้บริการ ด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริการ ด้านเหตุผลในการเลือกใช้บริการ ด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ อาจเนื่องจากการใช้ 
GrabFood ท าให้เกิดความสะดวกสบายและเป็นบรกิารที่มีประสทิธิภาพ จึงท าให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ มีโอกาสท า
ให้ผู้ใช้บริการเกิดพฤติกรรมการใช้ GrabFood มากขึ้น 

ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ GrabFood ด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ อาจเนื่องจากการใช้ 
GrabFood ตรงกับไลฟ์สไตล์ และตรงกับความช่ืนชอบของผู้ใช้บริการ จึงมีโอกาสท าให้ผู้ใช้บริการเกิดพฤติกรรมการใช้บริการการ
สั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Grab (GrabFood) ในด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ ช่วงเวลา 12.01 – 21.00 น. มากข้ึน 

ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ GrabFood ด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ อาจเนื่องจาก
ผู้ให้บริการต้องมีการออกแบบแอพพลิเคช่ัน GrabFood ให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานง่าย สะดวก จึงมีโอกาสท าให้ผู้ใช้บริการเกิด
พฤติกรรมการใช้ GrabFood ในด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ ช่วงเวลา 9.01 – 12.00 น. มากข้ึน 

ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ GrabFood ด้านความถี่ในการใช้บริการ ด้านเหตุผลในการ
เลือกใช้บริการ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการ ด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ อาจเนื่องจากการออกแบบ
แอพพลิเคช่ันที่มีรูปลักษ์ที่สวยงาม การเห็นคนรอบข้างใช้ GrabFood และมีการโฆษณาหลากหลายช่องทาง จึงมีโอกาสท าให้
ผู้ใช้บริการเกิดพฤติกรรมการใช้ GrabFood มากขึ้น 

2. ผลการวิจัยข้อมูลลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ โดยการใช้ แบบจ าลองการพยากรณ์ในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ 
(Decision Trees) พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ GrabFood  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนเนื่องจากผู้ใช้บริการ GrabFood เป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ มีหลากหลายความต้องการ 
และ GrabFood ยังสามารถตอบสนองความต้องการในด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน ท าให้มีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก 
ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,001 – 30,000 บาท และมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้
บริการต่อสัปดาห์สูงที่สุด  อาจเนื่องจาก รายได้การออมสินทรัพย์ อ านาจการซื้อ และทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงินกระทบต่อสินค้า
และบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ และผู้ที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาทมีอ านาจให้การใช้บริการการสั่งอาหาร และ ผู้ใช้บริการที่มี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
จึงท าให้เกิดความต้องการในการใช้บริการที่มากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐนันท์ มิมะพันธุ์ (2556) เรื่อง ทัศนคติและ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผา้แฟช่ันบนเว็บไซต์เฟซบุ๊กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ต่างกันส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าบนเว็บไซต์เฟซบุ๊ก
ต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. จากผลการวิจัยผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับการเพิ่มโปรโมช่ัน หรือมีการตั้งราคาให้ถูกลง เนื่องจากผลการศึกษา

พบว่า การยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้มีความคิดเห็นในด้านโปรโมช่ันและราคาต่ ากว่าด้านอื่นๆ หากมีการเพิ่มโปรโมช่ัน หรือปรับ
ราคาจะช่วยท าให้ผู้ใช้บริการสนใจ หรือสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

2. จากผลการวิจัยผู้ให้บริการควรพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้มีหน้าตาที่สวยงามมากยิ่งข้ึน เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้มี
ความคิดเห็นในด้านการออกแบบรูปลักษณ์ที่สวยงาม ในแง่ของการใช้สีสัน ตัวอักษร และกราฟิคท่ีสวยงามต่ ากว่าด้านอื่นๆ อาจจะ
ต้องมีการออกแบบรูปลักษ์แอพพลิเคช่ันให้มีความสวยงามมากขึ้น และมีการจัดแบ่งหมวดหมู่ร้านอาหารอาหารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น            
มีการปักหมุดสถานที่ให้ง่ายยิ่งขึ้น จะช่วยให้ผู้ใช้บริการที่ไม่เก่งเทคโนโลยีสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้
มาใช้บริการมากยิ่งข้ึน 

3. จากผลการวิจัยผู้ให้บริการควรพัฒนาเพิ่มหมวดหมูอาหารมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้มีความคิดเห็น
ในด้านอาหารตรงกับความชอบต่ ากว่าด้านอื่นๆ อาจจะต้องมีการเพิ่มหมวดหมู่อาหารให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

4. จากผลการวิจัยผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,000 – 30,000 บาท และมี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เนื่องจากมีความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้บริการต่อสัปดาห์สูงที่สุด และมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้
บริการ 201- 300 บาท/ครั้ง ผู้ใช้บริการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างสูง และมีก าลังในซื้อ อาจมีการจัดโปรโมช่ันหรือกิจกรรม
เพิ่มเติมให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ เพื่อรักษาฐานลูกค้าในกลุ่มดังกล่าว 

5. จากผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการมีการใช้บริการมากที่สุดในช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. และ 12.01 – 15.00 น.             
ผู้ให้บริการต้องมีการเตรียมไรเดอร์ให้มากพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจกับ  
การใช้บริการและไม่เปลี่ยนไปใช้บริการผู้ให้บริการรายอื่น 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแพลตฟอร์มเว็บไซต์ GrabFood และ แอพพลิเคช่ัน GrabFood ว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างไร พ่ือให้ได้ข้อมูลมากขึ้นจะท าให้ได้ค าตอบที่มีความหลากหลายและมีรายละเอียดจนสามารถท าให้ข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและ
ปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ GrabFood 

2. ควรศึกษาปัจจัยด้านความปลอดภัยในด้านการเงิน เพื่อท าการวิเคราะห์หาการรบัรู้หรอืปัญหานอกเหนือจากท่ีผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้งานวิจัยกว้างขวางและสมบูรณ์มากขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ได้ส าเร็จลุล่วงด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ จินต์นุพงศ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่ง เพื่อให้สารนิพนธ์
ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทกะ พิริยะกุล และอาจารย์ ดร.จรินทร์ จารุเสน ที่ให้ความกรุณาเป็นคณะกรรมการในการสอบ           
สารนิพนธ์ ตลอดจนให้ค าแนะน า เพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ และ                  
รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพรรณ พิริยะกุล ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการเป็นประธานในการสอบสารนิพนธ์ในครั้งนี้ 
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ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจัยในการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต           
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความกรุณา และร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท าสารนิพนธ์ในครั้งนี้ จนท าให้สารนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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