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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ความไว้วางใจ และการรับรู้คุณค่าที่มีผลต่อความตั้งใจ
ใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้ใช้บริการหรือเคยใช้
บริการแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์
ค่าความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า (1) ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปัจจัยความไว้วางใจ ด้านความเข้าใจ ด้านการบริการ
และด้านการให้เวลา มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้า ของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ0.05 โดยตัวแปรดังกล่าวมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้า ร้อยละ 26.1 และ (3) ปัจจัยการรับรู้คุณค่าของแอปพลิเคชัน 
GrabFood มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้า ของแอปพลิเคชัน GrabFood  ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยตัวแปรดังกล่าวมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้า ร้อยละ 39.4 
 
ค้าส้าคัญ: แอปพลิเคชัน ความไว้วางใจ การรับรู้คุณค่า ความตั้งใจใช้บริการซ้้า 
 

ABSTRACT 
 
 The objectives of this research are to study the demographic characteristics, trust, and perceived 
value which affects repurchasing decisions for the Grabfood Application in Bangkok. The sample used in this 
research included 400  Grabfood users. The statistics used for data analysis included frequency, percentage, 
mean, standard deviation, a t-test, One-Way ANOVA and statistical values for multiple regression analysis. The 
research results were as follows:  ( 1 )  the demographic characteristics, such as gender, age, education, 
occupation and different levels of average income demonstrated indifference with a statistical significance 
level of 0.05; (2) trust, understanding of service and the value of time affecting the repurchasing decisions of 
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its application in Bangkok with a statistical significance level of 0 .0 5 , and the stated variable leads to 
repurchasing decisions at 2 6 . 1 % ; and ( 3 )  the perceived value of the Grabfood application impacts 
repurchasing decisions for the Grabfood application in Bangkok with a statistical significance level of 0.01 , at 
which the stated variable leads to repurchasing decisions at 39.4%. 
 
Keywords: Application, Trust, Perceived Value, Repurchasing Decisions 
 

บทน้า 
 ปัจจุบันระบบสารสนเทศและการสื่อสารถือว่าเป็นส่ิงส้าคัญและมีบทบาทในชีวิตประจ้าวันเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ตื่นนอน 
รวมทั้งระหว่างวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การท้างาน การเรียน ท้าให้เราติดต่อส่ือสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว การศึกษาถึง
พฤติกรรมของผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของจ้านวนประชากรเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ในเขต
กรุงเทพฯ มีปริมาณยานพาหนะ ที่อยู่บนท้องถนนมีจ้านวนมาก เฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นช่ัวโมงเร่งด่วนจะประสบปัญหาสภาพ
การจราจรติดขัดอย่างหนัก จึงท้าให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ เปล่ียนแปลงไป ต้องการความสะดวก
และรวดเร็วเพื่อที่จะร่นระยะเวลาต่างๆ ให้เร็วขึ้น ท้าให้เกิดการใช้บริการส่ังอาหารผ่านแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกรวดเร็ว 
ไม่ต้องเดินทางไปซื้ออาหารเองและลดระยะเวลาในการเดินทางออกไปซื้ออาหาร ส่งผลให้การใช้บริการส่ังอาหารและเครื่องดื่มผ่าน
แอปพลิเคชัน (Application) หรือ Food Delivery Apps ได้รับความนิยม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาด Food Delivery ขึ้นอยู่
กับจ้านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือต่อประชากรในประเทศ ซึ่งในไทยมากกว่า 80% ของจ้านวนประชากรทั้งหมดมีสมาร์ทโฟน จึงเป็น
ปัจจัยหลักท่ีเอื้อต่อการเติบโตของ Food Delivery 
 จากการส้ารวจพบว่า การใช้แอปพลิเคชัน (Application) ด้าน Food Delivery พบว่า แอปพลิเคชัน GrabFood  
มากเป็นอันดับ 1 คิดเป็น 36.2% ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการมีความไว้วางใจต่อการบริการส่ังอาหารผ่านแอปพลิเคชัน  
GrabFood ทั้งนี้การตรงต่อเวลากับผู้ใช้บริการเป็นส่ิงส้าคัญ ที่สร้างความน่าเชื่อถือความมั่นใจในคุณภาพการบริการเป็นการรับรู้
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ และยิ่งตอกย้้าหากมีการจัดโปรโมช่ันส่งเสริมการขายควบคู่กับการรักษามาตรฐานในคุณภาพการให้บริการ  
จึงก่อให้เกิดการตัดสินใจกลับมาใช้บริการส่ังอาหารซ้้าผ่านแอปพลิเคชัน GrabFood   เพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลข้างต้น 
เป็นเหตุให้ ผู้ท้าวิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้ งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยสามารถน้าไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด และเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริการตอบสนองความต้องการ และต่อยอดเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการ 
และส่งเสริมให้ GrabFood เป็นที่รู้จักและเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้นจากกลุ่มลูกค้าฐานเดิมสอดคล้องกับการใช้บริการ
แอปพลิเคชัน GrabFood โดยมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการซ้้าอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อ

ความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาความไว้วางใจมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าของแอปพลิเคชัน GrabFood มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ (Demography) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) กล่าวว่า ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์เป็นส่ิงที่ส้าคัญในการช่วยก้าหนดตลาดเป้าหมาย เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจ Lewicski McAlluster & Bries (1998) กล่าวว่า การสร้างความไว้วางใจ  
T R U S T เป็นปัจจัยที่ช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ท่ียั่งยืนกับลูกค้า เพื่อศึกษาความไว้วางใจมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้าของ
แอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ความจริง (Truth) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความเข้าใจ 
(Understanding) การบริการ (Service ) การให้เวลา (Take Your Time) ดังนั้น T R U S T เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานส้าคัญ ในงาน
ด้านบริการ ควรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติกับลูกค้า เพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจต่อลูกค้า 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ (2555) กล่าวว่า เมื่อผู้บริโภคได้ท้าการ
บริโภคสินค้าหรือบริการ จะมีการประเมินคุณค่าที่ได้รับจากมิติที่ส้าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
 ประการที่ 1 อรรถประโยชน์ที่ได้จากสินค้า หรือบริการ ว่าตรงกับความต้องการของผู้บริโภค หรือไม่ 
 ประการที่ 2 ผู้บริโภคได้รับคุณค่าจากการบริการ ในลักษณะเฉพาะ หรือมีความพิเศษหรือไม่ เนื่องจาก ในฐานะที่เป็น
ลูกค้า ผู้บริโภคจะมีความพึงพอใจต่อร้านค้าท่ีให้การต้อนรับ และการบริการที่ดี มากกว่าร้านค้าที่เพิกเฉยในการให้บริการ 
 ประการที่ 3 ภาพลักษณ์ของสินค้า ตราสินค้ามีผลต่อคุณค่าของสินค้า หากสินค้ามี 2 ยี่ห้อ มีคุณภาพ และราคาเท่ากัน 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าท่ีมีตรายี่ห้อมีความน่าเชื่อถือมากกว่า 
 ประการที่ 4 ภาพลักษณ์ตัวตนของลูกค้า ถ้าสินค้านั้นสามารถท้าให้ลูกค้ามีความรู้สึกดีและประทับใจที่ได้เป็นเจ้าของ
สินค้า นับว่าเป็นส่ิงดีที่สร้างภาพลักษณ์ของสินค้านั้น ๆ  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้ังใจใช้บริการซ้้า (Repurchase Intention) อดุลย์ จาตุรงคกุล (2539 : 50) กล่าว
ว่า พฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจพฤติกรรมการซื้อครั้งแรก และพฤติกรรมการซื้อซ้้า ไว้ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเล็งเห็นปัญหา หรือ ตระหนักถึงความต้องการเป็นข้ันตอนเริ่มต้นของกระบวนการตัดสินใจ เกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลเกิดความรู้สึกในความแตกต่าง ระหว่างส่ิงที่ผู้บริโภคนึกเห็นภาพ สภาวะที่ปรารถนาเมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะที่เป็นจริง            
ณ เวลาหนึ่ง 
 การตระหนักถึงปัญหา คือความต้องการเกิดตื่นตัวขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความต้องการเกี่ยวพันกับภาพพจน์ของ
ตนเอง (Self-image) ของผู้บริโภค ส่ิงจูงใจมีแนวโน้มที่จะมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ถูกจูงใจด้วยปัจจัย เช่น รูปร่างดี 
(Physical Fitness) ความปรารถนาที่จะได้ “รุ่นล่าสุด” เป็นต้น 
  นอกจากนั้น อิทธิพลทางด้านส่ิงแวดล้อมกระทบต่อการมองเห็นปัญหาของบุคคล จนกลายเป็นส่ิงที่เราต้องการเอาชนะ 
ทั้งหมดนี้จะเห็นได้วา่ การเล็งเห็นปัญหาเป็นเรื่องสลับซับซ้อน 
 ขั้นตอนที่ 2 การเสาะแสวงหาข่าวสาร เป็นขั้นตอนถัดมา ที่เกี่ยวข้องกับการเสาะแสวงหาข่าวสาร โดยปกติก็จะต้องท้า
การเสาะแสวงหาจากแหล่งภายนอก ผู้ที่มีอิทธิพลขอบเขตของการเสาะแสวงหาข่าวสาร คือ ความแตกต่างบุคคล ด้านส่ิงแวดล้อม 
และด้านครอบครัว 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินค่าทางเลือกก่อนซื้อ ผู้ที่จะตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานจะต้องตรวจสภาพจักรยาน พิจารณา
จากลักษณะของผลิตภัณฑ์ เพื่อท้าการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน และมีการใช้เกณฑ์ในการประเมินทางเลือก (Evaluative 
Criteria) ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 
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 ขั้นตอนที่ 4 การซื้อ อาจจะเกิดขึ้นในร้านค้าปลีกบางแห่ง เพื่อจับจ่ายใช้สอยของที่บ้าน อย่างไรก็ตาม ส่ิงที่ส้าคัญที่ สุด 
คือ พนักงานขายต้องมีความช้านาญสูง 
  ขั้นตอนที่ 5 และ 6 การอุปโภคบริโภค และการประเมินทางเลือกหลังซื้อ ทั้งสองอย่างมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิด  
เรื่องที่น่าสนใจ คือความพึงพอใจของผู้บริโภค และให้รักษาความพึงพอใจ นั้น 
 ขั้นตอนที่ 7 การจัดการกับส่ิงเหลือใช้ ผู้บริโภคพบทางเลือกที่จะทิ้งผลิตภัณฑ์ เพื่อท้าให้ผลิตภัณฑ์กลับสภาพเดิม หรือ
ท้าการตลาดซ้้าอีก (Remarketing – ขายไปสู่ตลาดของใช้แล้ว)   
 พฤติกรรมการซื้อซ้้า เป็นการประเมินการตัดสินใจซื้อ และผลที่ตามมากระทบต่อการจูงใจให้มีการซื้อซ้้า หากการ
คาดคะเน การซื้อเกิดขึ้น ก็จะมีแนวโน้มในการซื้อตรา หรือผลิตภัณฑ์ที่ให้ความพอใจซ้้า อีก 
 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการหรือเคยใช้บริการแอปพลิเคชัน GrabFood  ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการหรือเคยใช้บริการแอปพลิเคชัน GrabFood  ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน จึงก้าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการค้านวณจากสูตรที่ไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน 
ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ซึ่งจากการค้านวนจะได้เท่ากับ 385 คน และผู้วิจัยได้เพิ่มจ้านวนตัวอย่างเผื่อ
ความไม่สมบูรณ์ 4 % เท่ากับ 15 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง     
 การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยส่งแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ (Google 
Form) จ้านวน 400 แบบสอบถาม (คน) ผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ เพจ GrabFood, เพจ Grab Promo Code, 
เพจ Food Delivery เป็นต้น  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เป็นลักษณะแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยรวบรวมข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวกับตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน เป็นค้าถามปลายปิด มีหลายค้าตอบให้เลือก (Multiple choices question) 
จ้านวน 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความไว้วางใจของแอปพลิเคชัน GrabFood  โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ความจริง  
ความน่าเช่ือถือ  ความเข้าใจ  การบริการ  การให้เวลา จ้านวน 15 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval 
Scale) เป็นการวัดแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยก้าหนดคะแนนความเห็นแตกต่างกัน 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าของแอปพลิเคชัน GrabFood จ้านวน 5 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยก้าหนดคะแนนความเห็น
แตกต่างกัน 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood จ้านวน 3 ข้อ โดยใช้ระดับการ
วัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยก้าหนดคะแนน
ความเห็นแตกต่างกัน 5 ระดับ 
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 การจัดท้าข้อมูล 
 1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามที่ได้น้าไป
วิเคราะห์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
 2. การลงรหัส (Coding) น้าข้อมูลจากแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มาลงรหัสตามที่ได้ก้าหนดไว้ 
 3. การประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการจัดหมวดหมู่เพื่อทราบลักษณะ
พื้นฐานท่ัวไปของประชากร โดยท้าการวิเคราะห์ดังนี้ 
    1.1 การแจกแจงหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส้าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 1 ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
    1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส้าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความไว้วางใจของแอปพลิเคชัน GrabFood ตอนที่ 3 การรับรู้คุณค่าของแอปพลิเคชัน GrabFood และตอนท่ี 4 ความ
ตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชันGrabFood  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
    2.1 สมมติฐานข้อท่ี 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้สถิติค่าที (Independent t-test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐาน          
ข้อที่ 1 ด้านเพศ และใช้สถิติค่าเอฟ (F-test) แบบ เป็นแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 
variance) ใช้เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1ส้าหรับตัวแปรด้าน อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ีย ต่อเดือน 
    2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยความไว้วางใจ ซึ่งประกอบด้วย ความจริง ความน่าเช่ือถือ ความเข้าใจ การบริการ และการ
ให้เวลา มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
    2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยการรับรู้คุณค่าของแอปพลิเคชัน GrabFood มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้าของ           
แอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ้านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.25 มีอายุ 18-25 ปี จ้านวน 128 คน  
คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ้านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.50 ประกอบอาชีพเป็น ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง จานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่้ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาท จ้านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75  
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความไว้วางใจของแอปพลิเคชัน GrabFood 
การวิเคราะห์ข้อมูลความไว้วางใจของแอปพลิเคชัน GrabFood ได้แก่ 1) ด้านความจริง 2) ด้านความน่าเชื่อถือ 3) ด้าน

ความเข้าใจ 4) ด้านการบริการ และ 5) ด้านการให้เวลา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน้าเสนอค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความไว้วางใจกับแอปพลิเคชัน GrabFood ในภาพรวมมีความไว้วางใจอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีความไว้วางใจอยู่ในระดับดีมาก โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ          
ด้านการให้เวลา รองลงมาคือ ด้านความเข้าใจ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการบริการ และด้านความจริง โดยมีค่าเฉล่ีย 4.32 , 4.31, 
4.29, 4.27 และ 4.21 ตามล้าดับ เมื่อพิจาณารายละเอียดแต่ละด้านโดยเรียงล้าดับจากมากไปน้อย พบว่า 

ด้านการให้เวลา พบว่า ผู้ตอบแบสอบถามให้ความไว้วางใจกับแอปพลิเคชัน GrabFood ด้านการให้เวลา โดยรวมอยู่ในระดับ
ดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความไว้วางใจอยู่ในระดับดีมาก โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด
คือ อาหารถูกจัดส่งตามที่แจ้งไว้ พนักงานจัดส่งตั้งใจฟังในส่ิงที่ท่านพูดหรือต้องการบอก และการบริการจากพนักงานจัดส่งมีการกล่าว
ขอบคุณลูกค้าประจ้า โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40, 4.29 และ 4.26 ตามล้าดับ 

ด้านความเข้าใจ พบว่า ผู้ตอบแบสอบถามให้ความไว้วางใจกับแอปพลิเคชัน GrabFood ด้านความเข้าใจ โดยรวมอยู่ในระดับ
ดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความไว้วางใจอยู่ในระดับดีมาก โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด
คือ การค้นหาและท้าความเข้าใจแอปพลิเคชัน GrabFood เป็นเรื่องง่าย ขั้นตอนการช้าระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตมีขั้นตอนท่ีง่าย 
และความเสถียรของระบบแอปพลิเคชัน GrabFood ท้าให้ท่านเชื่อมั่นและใช้บริการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33, 4.33 และ 4.29 
ตามล้าดับ 

ด้านความน่าเช่ือถือ พบว่า ผู้ตอบแบสอบถามให้ความไว้วางใจกับแอปพลิเคชัน GrabFood ด้านความน่าเช่ือถือโดยรวมอยู่
ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความไว้วางใจอยู่ในระดับดีมาก คือ มีการแจ้งสถานะ
ระหว่างการจัดส่ง และมีความปลอดภัยในการใช้บริการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.45 และ 4.30 ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มีความไว้วางใจอยู่
ในระดับดี คือ ท่านได้รับการแกไ้ขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 

ด้านการบริการ พบว่า ผู้ตอบแบสอบถามให้ความไว้วางใจกับแอปพลิเคชัน GrabFood ด้านการบริการโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความไว้วางใจอยู่ในระดับดีมาก คือ การให้บริการท้า
ให้ท่านได้รับความสะดวกสบาย และเมื่อการจัดส่งเกิดปัญหาจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49 และ 4.26 
ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มีระดับความไว้วางใจอยู่ในระดับดี คือ หากเกิดความผิดพลาดมีการชดเชยความผิดพลาดนั้น โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.07  

ด้านความจริง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความไว้วางใจกับแอปพลิเคชัน GrabFood ด้านความจริงโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความไว้วางใจอยู่ในระดับดีมาก คือ ข้อมูลสถานที่จัดส่ง
ถูกต้อง แม่นย้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 และข้อที่มีระดับความไว้วางใจอยู่ในระดับดี คือ พนักงานตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น 
และให้ข้อมูลได้ชัดเจน และการจัดส่งอาหารตรงต่อเวลา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 และ 4.16 ตามล้าดับ 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้คุณค่าของแอปพลิเคชัน GrabFood 
การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้คุณค่าของแอปพลิเคชัน GrabFood โดยการน้าเสนอค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้คุณค่าของแอปพลิเคชัน GrabFood พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้คุณค่าของ

แอปพลิเคชัน GrabFood โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับ             
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การรับรู้ อยู่ในระดับดีมากคือ แอปพลิเคชัน GrabFood เป็นบริการที่เป็นประโยชน์ รองลงมา คือ แอปพลิเคชัน GrabFood 
มีการออกแบบที่ง่ายต่อการเข้าใช้ Function ต่าง ๆ เช่น การเลือกร้านอาหาร การเลือกสถานที ่จัดส่ง และแอปพลิเคชัน 
GrabFood มีบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39, 4.35 และ 4.30 ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มีการรับรู้อยู่ในระดับ
ดี คือ การใช้แอปพลิเคชัน GrabFood ท้าให้ประหยัดเงินกว่าการเดินทางเพื่อเลือกไปร้านอาหารด้วยตนเอง และแอปพลิเคชัน 
GrabFood มีการสร้างหรือเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมเพื่อให้ภาพลักษณ์ของ GrabFood เป็นทีย่อมรับ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.14 และ 4.02 ตามล้าดับ 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้ังใจใช้บริการซ้้าของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน GrabFood 
การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจใช้บริการซ้้าของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน GrabFood โดยการน้าเสนอค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจใช้บริการซ้้าของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน GrabFood พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

ตั้งใจใช้บริการซ้้าของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน GrabFood โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36 เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีความตั้งใจใช้บริการซ้้า อยู่ในระดับดีมาก โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ท่านมีแนวโน้มที่อาจจะกลับมาใช้บริการแอป
พลิเคชัน GrabFood ต่อไป ภายใน 1 เดือน รองลงมาคือ ท่านจะแนะน้าการใช้บริการให้แก่คนที่รู้จัก หากมีความพอใจในการใช้บริการ 
และท่านจะตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน เพราะมีโปรโมช่ันส่วนลดพิเศษ โดยมีค่าเฉ ล่ีย เท่ากับ 4.38, 4.36 และ 4.35 
ตามล้าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ีย           

ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการซ้้า ของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 1.1 เพศ ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สมมติฐานที่ 1.2 อายุ ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร      

ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood  ในเขตกรุงเทพมหานคร          

ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สมมติฐานที่ 1.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยความไว้วางใจ ซึ่งประกอบด้วย ความจริง ความน่าเช่ือถือ ความเข้าใจ การบริการ และการให้เวลา 

พบว่า ปัจจัยความไว้วางใจ มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่  
ด้านการบริการ ด้านการให้เวลา และด้านความเข้าใจ มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้ร้อยละ 26.1  

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการรับรู้คุณค่าของแอปพลิเคชัน GrabFood มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้า ของแอปพลิเคชัน 
GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยการรับรู้คุณค่าของแอปพลิเคชัน GrabFood มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการ
ซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood ได้แก่ การออกแบบที่ง่ายต่อการเข้าใช้ Function ต่าง ๆ เช่น การเลือกร้านอาหาร การเลือก
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สถานที่จัดส่ง มีการสร้างหรือเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมเพื่อให้ภาพลักษณ์ของ GrabFood เป็นท่ียอมรับ มีบริการจัดส่ง
สินค้าที่รวดเร็ว และเป็นบริการที่ เป็นประโยชน์  อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้               
ได้ร้อยละ 39.4  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้าของ แอปพลิเคชัน GrabFood ในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นส้าคัญมาอภิปรายผล ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลความไว้วางใจของแอปพลิเคชัน GrabFood ประกอบด้วย ด้านความจริง ด้านความน่าเช่ือถือ 

ด้านความเข้าใจ ด้านการบริการ และด้านการให้เวลา พบว่า ความคิดเห็นทั้ง 5 ด้านนั้น มีความไว้วางใจอยู่ในระดับดีมาก 
เนื่องจาก แอปพลิเคชัน GrabFood เป็นแอปพลิเคชันที่มีช่ือเสียง และได้รับรางวัลเกียรติยศจากสองสถาบัน ได้แก่ รางวัล  
“สุดยอดแบรนด์ครองใจมหาชน” (2021 Thailand’s Most Admired Brand) โดยนิตยสาร BrandAge และรางวัล “แบรนด์ยอด
นิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย” (No.1 Brand Thailand 2020-2021) โดยนิตยสาร Marketeer ในกลุ่มธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี  
ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งของแบรนด์และความเช่ือมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อบริการส่ังอาหารผ่านแอปพลิเคชันของแกร็บในประเทศ
ไทย (Brand Buffer, 2564) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ ขุนประเสริฐ (2561) ศึกษาเรื่อง การยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่
มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ Krungthai Next ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อ ด้านการบริการ ด้านการให้เวลา ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความจริง และ
ด้านความเข้าใจ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้คุณค่าของแอปพลิเคชัน GrabFood พบว่า การรับรู้คุณค่าของแอปพลิเคชัน GrabFood 
อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว การส่ังซื้อสินค้าของใช้ต่าง ๆ รวมถึงอาหาร ก็ต้องท้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซหรือออนไลน์ ท้าให้การสั่งซื้ออาหารผ่า น
แอปพลิเคชันได้รับความนิยมมากขึ้น จากมาตรการล็อกดาวน์พื้นท่ีควบคุม และเข้มงวด ห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้าน ท้าให้
ผู้บริโภคและผู้ประกอบต้องปรับตัวหันมาใช้บริการเสิร์ฟอาหารส่งถึงบ้านผู้บริโภค บริการนี้ยังมีความสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล, ปิยากร พรพีรวิชญ์, เปมิกา พันธุ์สุมา และ พิจักษณ์ วราเสนีย์วุฒิ (2563) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการแอปพลิเคชันของฟู้ดแพนด้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความตั้งใจใช้
บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจาก ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการไม่ว่าจะเป็น
ความหลากหลายของร้านค้า โปรโมชันส่วนลดต่าง ๆ รวมถึงความรวดเร็วในการจัดส่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานทัศน์ ชมภูพล, 
เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์ และปวรรศ จันทร์เพ็ญ (2563) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานแอป
พลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน  Food 
Delivery โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะหากแอปพลิเคชัน Food Delivery มีส่วนลดค่าจัดส่งที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการที่จะท้าให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการซ้้าอีกครั้งในภายหลัง 
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4. ผลการศึกษาผู้ใช้บริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ีย          
ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในกรุงเทพมหานคร มีความรุนแรงมาก ประกอบกับ
มาตรการการล็อกดาวน์ของภาครัฐ ท้าให้ผู้บริโภคส่วนมากไม่ออกจากบ้านไปไหนหากไม่จ้าเป็น จึงเลือกใช้บริการสั่งอาหาร หรือ
บริการอื่น ๆ  

ผ่านแอปพลิเคชัน GrabFood เพราะถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด จึงเห็นได้ว่าบริการเดลิเวอรี่ ตอบโจทย์ความต้องการของคนทุก
เพศ ทุกวัย ในยุคปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกอร สุนทรสวัสดิ์ (2563) ที่ศึกษาเรื่องการใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน ต่างกันท้าให้การใช้บริการ Grab Food ผ่านโมบายแอปพลิเคชันโดยรวมไม่ต่างกัน รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ         
กัญสพัฒน์ นับถือตรง (2564) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ 
ในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ การศึกษา อาชีพ มีการตัดสินใจใช้บริการส่ังอาหารไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ นุชนารถ และคณะ (2562) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Food 
Delivery พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจเลือกใช้ริการ Food Delivery ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพเรศ พิริย
พลพงศ์ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอปพลิเคชันซื้อสินค้าผ่านทางสมารท์โฟนและ แท๊บแล็
ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอปพลิเคชันซื้อสินค้าผ่านทางสมารท์โฟน และแท๊บเล็ตของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

5. ผลการศึกษาปัจจัยความไว้วางใจ ซึ่งประกอบด้วย ความเข้าใจ การบริการ และการให้เวลา มีผลต่อความตั้งใจใช้
บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
     ความเข้าใจ พบว่า ปัจจัยความไว้วางใจ ด้านความเข้าใจมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood 
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยความเข้าใจ ถือเป็นส่ิงส้าคัญของ
การใช้งานแอปพลิเคชัน หากลักษณะการใช้งานของแอปพลิเคชันนั้นมีลักษณะที่ใช้งานง่าย มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน สามารถท้า
รายการต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์ได้โดยง่ายและรวดเร็ว ด้วยขั้นตอนหรือกระบวนการเพียงไม่กี่ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเลือกใช้
บริการต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ขั้นตอนการค้นหาร้านอาหาร หรือเมนูอาหาร รวมถึงขั้นตอนการช้าระเงิน หากท้าให้ผู้บริโภค
เข้าใจระบบของแอปพลิเคชันได้โดยงา่ย ก็ย่อมส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บรกิารซ้้าอีกในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิมพงา วีระโยธิน และคณะ (2561) ที่ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันอูเบอร์ อีท (Uber Eats) 
เพื่อบริการรับส่งอาหาร (Food Delivery) พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ให้ความส้าคัญกับภาพลักษณ์ของแอปพลิเคชันที่มาจาก
ต่างประเทศ แต่ให้ความส้าคัญในเรือ่งการใช้งานแอปพลิเคชันท่ีง่ายและสะดวกมากกว่า อีกทั้งต้องไม่ซับซ้อนและยุ่งยาก สะดวกใน
การตัดบัตรเครดิต ราคาค่าบริการจัดส่งราคาเดียว และมี โปรโม ช่ันอย่างต่อเนื่ อง และสอดคล้องกับงานวิ จัยของ                              
ศิริวรรณ ขุนประเสริฐ (2561) ที่ศึกษาเรื่องการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือ Krungthai Next ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยี                 
ด้านความเข้าใจ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ Krungthai Next ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด 
(มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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     การบริการ พบว่า ปัจจัยความไว้วางใจด้านการบริการมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยการให้บริการนั้น ควรค้านึงถึงความ 
พึงพอใจของผู้บริโภคเป็นหลัก หากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ และประทับใจในการใช้บริการ หรือมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้
งานไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของการบริการ ความสะดวกสบายในการใช้บริการ การให้ความช่วยเหลือ ขณะใช้งานแอปพลิเคชัน  
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงนโยบายการชดเชยหากเกิดความผิดพลาดจากการใช้บริการแอปพลิเคชัน ย่อม
ส่งผลให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการซ้้าได้อีกในภายหลัง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพงา วีระโยธิน และคณะ (2561)  
โดยพบว่า ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย (Convenience) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน 
เพื่อให้การใช้งานราบรื่นไม่สะดุด มีการแสดงผลในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน การจ้าแนกหมวดหมู่ที่ชัดเจนรวมถึงหมวดที่แสดงในการ
บริการรับส่งอาหารภายใน 30 นาที การตัดเงินผ่านบัตรเครดิตไม่ต้องเตรียมเงินจ่าย ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทอน ซึ่งท้าให้เกิด
ประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้บริการ แต่มีข้อจ้ากัดในเรื่องช่วงเวลาในการบริการแต่ผู้ใช้บริการไม่ได้รู้สึกกระทบในเรื่องความสะดวกสบาย 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ ขุนประเสริฐ (2561) โดยพบว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านการบริการมีความสัมพันธ์
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ Krungthai Next ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา  
อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
     การให้เวลา พบว่า ปัจจัยความไว้วางใจด้านการให้เวลามีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการรักษาเวลา การตรงต่อ
เวลาในการให้บริการ หรือการได้รับบริการที่รวดเร็ว ถือเป็นส่ิงที่ส้าคัญหากการใช้บริการแต่ละครั้งใช้เวลานานเกินไปย่อมท้าให้
ผู้ใช้บริการเกิดความไม่พึงพอใจได้ และอาจเกิดการเปรียบเทียบการให้บริการกับบริษัทอื่น หรือเปรียบเทียบกับการไปซื้อสินค้านั้นด้วย
ตัวเอง อีกทั้งมารยาทพื้นฐานทางสังคมก็ยังถือเป็นเรื่องที่คนไทยยังให้ความส้าคัญอยู่เช่นกัน ดังนั้นพนักงานส่งของหรือพนักงาน
ให้บริการควรกล่าวขอบคุณทุกครั้งหลังการให้บริการเสร็จ ถือเป็นการสร้างความประทับใจและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ส่ง
สินค้าซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Lewicski et al. (1998) กล่าวว่า ความไว้วางใจด้าน
การให้เวลานั้นผู้ให้บริการควรต้องคอยหมั่นติดตามผล คอยช่วยแก้ไขปัญหากับผู้ใช้บริการ เน้นย้้าการส่งสินค้าให้ตรงเวลา และขอบคุณ
ลูกค้าเสมอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริวรรณ ขุนประเสริฐ (2561) โดยพบว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านการให้เวลา มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ Krungthai Next ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) 
จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

6. ผลการศึกษาปัจจัยการรับรู้คุณค่าของแอปพลิเคชัน GrabFood ซึ่งประกอบด้วย ข้อแอปพลิเคชัน GrabFood มีการ
สร้างหรือเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมเพื่อให้ภาพลักษณ์ของ GrabFood เป็นท่ียอมรับ ข้อแอปพลิเคชัน GrabFood เป็น
บริการที่เป็นประโยชน์ ข้อแอปพลิเคชัน GrabFood มีบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ข้อการใช้แอปพลิเคชัน GrabFood ท้าให้
ประหยัดเงินกว่าการเดินทางเพื่อเลือกไปร้านอาหารด้วยตนเอง ข้อแอปพลิเคชัน GrabFood มีการออกแบบที่ง่ายต่อการเข้าใช้ 
Function ต่าง ๆ เช่น การเลือกร้านอาหาร การเลือกสถานที่จัดส่ง มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood             
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
     แอปพลิเคชัน GrabFood มีการออกแบบที่ง่ายต่อการเข้าใช้ Function ต่าง ๆ เช่น การเลือกร้านอาหาร การเลือก
สถานที่จัดส่ง พบว่า การรับรู้คุณค่าข้อนี้มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากแอปพลิเคชันมีรูปแบบการใช้งานที่เข้าใจง่าย  
ไม่ซับซ้อน จึงท้าให้ผู้ใช้บริการสามารถท้าความเข้าใจกับ Function ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการสร้างความประทับใจหรือความพึง
พอในเบื้องต้นในการใช้งานแอปพลิเคชัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชลิตา ชนะวีรวรรณ (2561) ที่ศึกษาเรื่องอิทธิพลของ
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คุณภาพการบริการ และการรับรู้คุณค่าทีม่ีต่อความพึงพอใจในการใช้บริการส่งพัสดุด่วน พบว่า การรับรู้คุณค่าด้านการตอบสนองทาง
อารมณ์ (Emotional response) ด้านราคาที่เป็นตัวเงิน (Monetary price) ด้านความมีชื่อเสียง (Reputation) และด้านภาพลักษณ์ 
(Brand Image) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการส่งพัสดุด่วน 
     แอปพลิเคชัน GrabFood มีการสร้างหรือเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมเพื่อให้ภาพลักษณ์ของ GrabFood เป็นที่
ยอมรับ พบว่า การรับรู้คุณค่าข้อนี้มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากหากภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการดี ย่อมส่งผลต่อความ
น่าเช่ือถือ ความไว้วางใจ และได้รับการช่ืมชนจากคนในสังคม ส่งผลให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้การบริการซ้้า เพราะอยากเป็นส่วนหนึ่ง
ในการผลักดันให้เกิดส่ิงดี ๆ ในสังคมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพร สินสถิตพร (2558) ที่ศึกษาเรื่องอิทธิพลของคุณค่าที่
รับรู้ต่อความไว้ใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อ และการกลับมาใช้ซ้้าของลูกค้า บริษัท การบินกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) พบว่า คุณ
ค่าที่รับรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเช่ือใจ และความพึงพอใจของลูกค้าบริษัท การบินกรุงเทพ จ้ากัด มหาชน ซึ่งความพึง
พอใจของลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อการกลับมาใช้บริการซ้้าและสอดคล้องกับงานวิจัยของ Konuk (2018) ที่ศึกษาเรื่อง บทบาทของ
ภาพลักษณ์ร้านค้าการรับรู้คุณค่า ความไว้วางใจและคุณค่าในการคาดการณ์ถึงความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคต่ออาหารประเภทออร์แกนิค 
พบว่า การรับรู้คุณค่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยังมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค 
 แอปพลิเคชัน GrabFood เป็นบริการที่เป็นประโยชน์ พบว่า การรับรู้คุณค่าข้อนี้มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอป
พลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก
บริการส่งอาหารในปัจจุบันถือเป็นส่ิงส้าคัญมากในยุคของโรคระบาดโควิด-19 การออกจากเคหะสถานถือเป็นเรื่องที่ระมัดระวัง
ตัวเองอย่างมาก เพราะฉะนั้นผู้บริโภคจึงต้องพึ่งบริการส่งอาหาร เพราะนอกจากสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังปลอดภัยกับ
ด้ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ระวิวรรณ เวียงตา (2561) ที่ ศึกษาเรื่อง การรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ 
ความพึงพอใจในการส่งเสริมการขาย และค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการส่ังอาหารผ่านแอปพลิเคชัน Grab (Grab Food) พบว่า 
การรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการส่ังอาหารผ่านแอปพลิเคชัน Grab (Grab Food)  
 แอปพลิเคชัน GrabFood มีบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว พบว่า การรับรู้คุณค่าข้อนี้มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอป
พลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการ
บริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา เป็นการสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ เพราะการรักษาเวลาส้าหรับธุรกิจบริการ
ถือเป็นส่ิงส้าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kim et al. (2012) กล่าวว่า การตั้งซื้อซ้้าเป็นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือการรับ
บริการกับผู้ผลิตรายเดิมที่มีผลมาเกิดจากความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์และการบริการดังกล่าวสืบเนื่องจากการตัดสินใจในครั้งแรกที่
อาจเกิดได้จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ในตัวของผู้บริโภคเองเป็นหลัก  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. จากการวิจัยท้าให้ทราบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  

มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood ในเขตกรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน ดังนั้นผู้ให้บริการอาจจะไม่ต้องเน้น
ประเด็นด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของผู้ใช้บริการ แต่ควรเน้นไปท่ีคุณภาพการให้บริการ การสร้าง
ความประทับใจในการใช้บริการ หรือกิจกรรมส่งเสิรมการขายมากกว่า เพราะแอปพลิเคชัน GrabFood ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่
คนทุกเพศ ทุกวัย เลือกใช้บริการกันอย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบัน เพราะใช้งานง่าย มีสินค้าและบริการที่หลากหลาย มีความ
สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการออกไปซื้อด้วยตัวเอง ดังนั้นหากผู้บริโภคเกิดความประทับใจต่อการใช้การบริการ ย่อมท้า
ให้เกิดความตั้งใจใช้บริการซ้้าในครั้งต่อไปอย่างแน่นอน  
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 2. ด้านความจริง ในธุรกิจจัดส่งอาหารส่ิงส้าคัญที่ท้าให้ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจในการใช้บริการคือ การจัดส่งสินค้า
ได้ถูกต้องตรงตามพิกัดที่ได้ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน และสามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาที่ก้าหนดถึงแม้ด้านความจริงจะไม่ส่งผล
ต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้า แต่ถือว่าด้านนี้ยังคงมีความส้าคัญมาก ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นด้านความจริงอยู่ในระดับดมีาก ดังนั้นผู้ให้บริการควรให้ความส้าคัญกับการค้านวณระยะเวลาในการจัดส่ง และความแม่นย้า
ของแผนท่ีในแอปพลิเคชันท่ีใช้เป็นข้อมูลในการจัดส่งสินค้า  

3. ด้านความน่าเชื่อถือ ส้าหรับธุรกิจออนไลน์ความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันถือเป็นส่ิงส้าคัญ ถึงแม้ความน่าเช่ือถือจะ
ไม่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้้า แต่ถือว่าความน่าเช่ือถือยังคงเป็นส่วนส้าคัญของความไว้วางใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบมีความคิดเห็นด้านความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับดีมาก ดังนั้นระบบการจัดการควรมีความ
ปลอดภัยสูงเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือความผิดพลาดของข้อมูล และควรมีการพัฒนาระบบการช้าระเงินอย่างต่อเนื่องหรือ
ใช้ระบบการยืนยันตัวตน เพื่อป้องกัน Hacker เข้ามาขโมยข้อมูลทางการเงินของลูกค้า รวมถึงการให้ความส้าคัญกับข้อร้องเรียน
ต่าง ๆ ที่เกิดจากผู้ใช้งาน ผู้ให้บริการควรรีบแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทันทีเพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความส้าคัญกับผู้ใช้บริการ 
ทุกคนอย่างเสมอภาค 

4. ด้านการบริการ ผู้ให้บริการควรให้ความส้าคัญกับการให้บริการทั้งก่อนการใช้บริการ ขณะใช้บริการ และหลังการใช้
บริการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาร้านค้าให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับ  GrabFood โดยสามารถให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะ
เป็นร้านค้าริมถนน ไปจนถึงร้านค้าขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการเพิ่มตัวเลือกให้กับผู้ใช้บริก าร รวมถึงโปรโมชั่นส่วนลด หรือ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิเช่น ส่งฟรีในระยะทางที่ก้าหนด การสะสมแต้มหรือเหรียญหากใช้บริการครบ ตามที่ก้าหนด             
เพื่อน้ามาเป็นส่วนลดในครั้งถัดไป และหากผู้ใช้บริการเกิดปัญหาระหว่างการใช้บริการ หรือหลังการใช้บริการ ผู้ให้บริการควรให้ความ
ช่วยเหลือ หรือแก้ปัญหานั้น ๆ ในทันที อาทิเช่น หากผู้ใช้บริการได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่ส่ังหรือไม่ครบตามจ้านวน ผู้ให้บริการควร
ด้าเนินการแก้ไขหรือชดเชยความเสียหายในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นการชดเชยค่าเสียหายในรูปของการคืนเงิน หรือในรูปแบบของส่วนลด         
ทีส่ามารถน้าไปใช้ได้ในครั้งถัดไป  

5. ด้านการให้เวลา นอกจากผู้ให้บริการจะให้ความส้าคัญกับการออกแบบลักษณะการใช้งานแอปพลิเคชันให้ใช้งานง่ายแล้ว 
ควรให้ความส้าคัญกับไรเดอร์ (Rider) หรือพนักงานรับส่งอาหาร เพราะไรเดอร์ถือเป็นพนักงานของทางแอปพลิเคชัน 
GrabFood เป็นผู้ที่ต้องพบเจอกับร้านค้า ร้านอาหาร และลูกค้าหรือ ผู้ใช้บริการโดยตรง ดังนั้นทาง GrabFood ควรมีการ
อบรมไรเดอร์ หรือมีข้อควรปฏิบัติที่ไรเดอร์ทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น การรักษาเวลาในการจัดส่ง แจ้งปัญหาให้
ผู้ใช้บริการทราบหากไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามเวลาที่ก้าหนด กล่าวทักทาย สวัสดีผู้ใช้บริการ หรือกล่าวขอบคุณผู้ใช้บริการทุก
ครั้งหลังส่งมอบสินค้า โดยมีระบบประเมินการให้บริการไรเดอร์แต่ละท่านว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก้าหนดต่าง ๆ ที่ GrabFood 
ก้าหนดไว้หรือไม่ รวมถึงประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแต่ละครั้ง และเพื่อเป็นการให้ก้าลังใจกับไรเดอร์ที่มีคะแนน
ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ควรมีการให้โบนัสไรเดอร์ท่านนั้น ๆ เป็นต้น  

6. ด้านความเข้าใจ ผู้ให้บริการควรมีการพัฒนาระบบการให้บริการอยู่เสมอทั้งในส่วนของรูปแบบเมนูการใช้งาน ช่องการทาง
ช้าระเงิน รวมถึงความเสถียรของระบบการท้างานของแอปพลิเคชัน ต้องมีความถูกต้อง แม่นย้าที่สูง และที่ส้าคัญต้องมีความปลอดภัย           
ทุกครั้งในการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น และไว้วางใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน GrabFood ต่อไป 

7. การรับรู้คุณค่าของแอปพลิเคชัน GrabFood เนื่องสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ Food Delivery เป็นจ้านวนมาก 
รวมถึงร้านค้าสะดวกซื้อมีการปรับกลยุทธ์การบริการ Delivery เช่นกัน ซึ่งถือว่าตลาด Delivery ตอนนี้ก้าลังเป็นที่นิยมมาก และการ
แข่งขันก็มีสูงด้วยเช่นกัน ดังนั้น ภาพลักษณ์ขององค์กรเองก็ถือเป็นส่ิงส้าคัญ เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือให้กับ
ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้แอปพลิเคชันควรพัฒนารูปแบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
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ให้กับผู้บริโภค อาทิเช่น การส่ังอาหารผ่านแอปพลิเคชันต่อ 1 ครั้ง สามารถเลือกซื้อได้มากกว่า 1 ร้าน เนื่องจากปัจจุบันการใช้งาน
แอปพลิเคชันสามารถส่ังอาหารได้เพียง 1 ร้านเท่านั้น ต่อการส่ัง 1 ครั้ง แต่หากต้องการส่ังมากกว่า 1 ร้าน ต้องสั่งร้านแรกให้เสร็จ
ส้ินก่อนถึงจะด้าเนินการส่ังอาหารร้านถัดไปได้ ท้าให้ต้องเสียเวลาในการส่ังและเสียค่าจัดส่งเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงควรพัฒนา
แอปพลิเคชันอาหารให้สามารถรองรับการสั่งอาหารได้จากหลายร้านอาหารต่อการสั่ง 1 ครั้ง ซึ่งคาดว่าน่าจะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
ให้กับผู้ให้บริการได้ นอกจากน้ี แอปพลิเคชันอาหารในปัจจุบันไม่สามารถส่ังอาหารด้วยเสียงได้ ต้องกดส่ังเท่านั้น หาก 
ผู้ให้บริการพัฒนาแอปพลิเคชันอาหารให้สามารถสั่งด้วยเสียง ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการเพราะมี ความง่ายและ
สะดวกมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา แอปพลิเคชันที่
ให้บริการจึงควรพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไป เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาแอปพลิเคชัน Food Delivery บริษัทอื่น ๆ ที่ด้าเนินธุรกิจแบบเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันเพื่อให้

สามารถน้าข้อมูลมาพัฒนาการให้บริการแอปพลิเคชันต่อไปได้ 
2. ควรศึกษาส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการด้าเนินชีวิต คุณภาพการบริการ ของกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการแอป

พลิเคชัน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การส่งเสริมมการตลาด  
3. ควรท้าการศึกษาข้อมูลความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood เพิ่มเติมในเขตพื้นที่อื่น ๆ เช่น ในเขต

ปริมณฑล เขตพื้นที่ภาคเหนือ เขตพื้นที่ภาคกลาง เป็นต้น เพื่อให้สามารถน้าข้อมูลมาพัฒนาการให้บริการแอปพลิเคชัน ต่อไป 
4. ควรศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เลือกใช้บริการ Delivery เพื่อน้าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการแอปพลิเคชันให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ หรือพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน 
5. ควรมีการศึกษาเรื่องความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน GrabFood เป็นประจ้าทุกปี เพื่อเป็นการศึกษาคุณภาพ

การให้บริการ ความตั้งใจใช้บริการซ้้าของแอปพลิเคชัน เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่แม่นย้า และได้ทราบความต้องการ และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันทีอ่าจจะมีการเปล่ียนแปลงไปในแต่ละปี 
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