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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจาก แกร็บมาร์ทของผู้บริโภค
เจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายที่สนใจใช้บริการซื้อสินค้า
จากแกร็บมาร์ท ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 24 – 41 ปี จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าทีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติ การวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เพศเพศหญิง อายุ 36 – 41 ปี อาชีพพนักงานเอกชน รายได้ 30,001 – 
45,000 บาท และระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรูปแบบการด าเนินชีวิต ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์  และการ
ตัดสินใจใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รูปแบบการด าเนินชีวิตและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจาก แกร็บมาร์ทของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย แตกต่างกัน ในทิศทางเดียวกัน และในทิศทาง
ตรงกันข้ามบางข้ันตอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ค าส าคัญ: แกร็บมาร์ท รปูแบบการด าเนินชีวิต ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์  
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the factors affecting decisions to purchase products from 
Grabmart among Generation Y consumers in the Bangkok metropolitan area.      The samples consisted of 
400 consumers, aged from 21 to 41 years old, interested in the process of ordering foods via Grabmart 
and lived in the Bangkok metropolitan area. The data was collected using a questionnaire. The statistical 
analysis in this study described the percentage, mean and standard deviation. The results of the 
hypothesis testing were established by using a t-test, One-Way Analysis of Variance and multiple regression 
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statistics. The majority of the respondents were female, aged between 36 to 41, an educational level of a 
Bachelor’s degree or equivalent, worked as private company employees and with an average monthly 
income between 30,001 and 45,000 Baht. The overall lifestyle, online marketing mix and decision-making 
factors were at a highest level of opinion. The results of the hypotheses testing were as follows: the 
overall demographics, lifestyle and online marketing mix had various differences in both positive and 
negative aspects and different types of decision-making to order food via Grabmart at a statistically 
significant level of 0.05, in some steps. 
 
Keywords: Grab Mart, Life Style, Online Marketing Mix 
 

บทน า 
ในยุคปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก กลายเป็นยุคของการแข่งขัน สะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยี 

นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น สังคมขับเคลื่อนไปพร้อมกับการใช้โซเชียลมีเดีย หรือ อินเทอร์เน็ต ในช่องทางต่าง ๆ การสื่อสาร
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจงึเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน ผู้คนสามารถติดตอ่กันไดส้ะดวกและรวดเร็ว กลายเป็นสังคมแบบไร้
ขีดจ ากัด ภาคธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมสังคมที่มีการเปลี่นแปลงไปเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในอนาคต 
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ รวมถึงสร้างความพึงพอใจของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ               
(e-Commerce) จึงเข้ามามีบทบาทต่อผู้ประกอบการในการเพิ่มช่องทางในการค้าขายสินค้าออนไลน์ สามารถเข้าถึงผู้บริโภค
ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ผู้บริโภคส่วนมากมีการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เนื่องจาก ได้รับความสะดวกสบาย มี
บริการส่งถึงบ้าน ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปยังหน้าร้านค้า ซึ่งธุรกิจอี -คอมเมิร์ซ (e-Commerce) ก าลังเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นอีก ท าให้การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมของผู้บริโภคที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด ส่งผลให้ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ (e-Commerce) มีการแข่งขันที่สูงขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องพึ่ง
หน้าร้าน ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน สามารถเเสดงข้อมูลสนิค้าพรอ้มระบบสนทนาอัตโนมตัิได้ ท าให้สามารถรองรับลกูคา้
ที่สนใจได้ตลอด 24 ชม. และเพิ่มโอกาสในการขายที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากข้ึน 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการส ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 
2562 กับ “ตลาดอี-คอมเมิร์ซของประเทศไทย” (e-Commerce) ในปี 2562 มีมูลค่าประมาณ 4.02 ล้านล้านบาท มีการ
เติบโต 6.91% จากปี 2561 ซึ่งประเมินว่า อุตสาหกรรมอี-คอมเมิรซ์   (e-Commerce) ในปี 2563 จะมีการเติบโตสูงแบบก้าว
กระโดด เนื่องจากพฤติกรรมรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

แกร็บมาร์ท (GrabMart) จากข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าผ่านแกร็บมาร์ทในเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามียอด
การสั่งซื้อเติบโตเพิ่มขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2563 โดย 5 อันดับสินค้ายอดนิยมที่มียอดสั่งซื้อสูงที่สุด 
ประกอบด้วย น้ าอัดลม ขนมขบเคี้ยว น้ าดื่ม น้ าแข็ง และอาหารพร้อมทาน ส าหรับช่วงที่ผู้ใช้บริโภคนิยมสั่งซื้อสินค้ามากท่ีสุด
คือ วันเสาร์และอาทิตย์โดยเฉพาะใน 19.00 น.– 22.00 น. ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความต้องการใช้บริการแกร็บมาร์ท เพราะซื้อ
สินค้าเพื่อใช้อุปโภคบริโภค และไม่ต้องการเสียเวลารอคิวเพื่อซื้อสินค้าหรือต้องการประหยัดเวลาในการเดินทาง (กอง
บรรณาธิการ Positioning, 2563) อย่างไรก็ตามแกร็บมาร์ท ยังมีคู่แข่งในตลาดที่ให้บริการซื้อจากแอพพลิเคช่ันอีกหลากหลาย
ราย เช่น 7-11 เดลิเวอรี่ (7-11 Delivery) ฟู๊ดแพนด้ามาร์ท (Food Panda Mart) เดอะวัน (The 1) และไลน์แมนมาร์ท 
(LineMan Mart) เป็นต้น ท าให้ตลาดให้บริการซือ้สินค้าจากแอพพลิเคช่ัน มีการแข่งขันกันสูงมากข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการเลือกใช้งานแอพพลิเคชั่นมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามข้อเสนอพิเศษของแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ท่ีท าให้ผู้บริโภค
เกิดความพึงพอใจ ดังนั้น แกร็บมาร์ทจะต้องด าเนินธุรกิจอย่างไรให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการแกร็บมาร์ทให้ได้มากท่ีสุด 
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จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ของ
ผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเจนเนอเรช่ันวายเป็นกลุ่มประชากรขนาดใหญท่ี่เตบิโตมาพรอ้มกบั
เทคโนโลยี มีความสนใจด้านเทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้อยู่เสมอ และชอบความสะดวกสบาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อร้านค้าและ
ผู้ประกอบการได้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ และเหตุผลการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแอพพลิเคช่ัน เพื่อให้นักการตลาด
สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มตลาดเป้าหมาย 
 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย โดยจ าแนกตามลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ 
2. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ทของผู้บริโภคเจนเนอ

เรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์

ทของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย 
สมมตฐิานงานวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคลประกอบ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 

มีการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท แตกต่างกัน 
2. รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิด มีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นสว่นตัว และด้านการให้บรกิารส่วนบุคคลมผีลต่อการตดัสนิใจใช้บริการซื้อสนิคา้
จากแกร็บมาร์ทของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ (ภาวิณี กาญจนาภา, 2559) กล่าวว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยที่ธุรกิจน ามาใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของประชากร ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรที่ส าคัญ คือ เพศ 
อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้ ธุรกิจจึงนิยมใช้ลักษณะทางประชากรศาสตร์ในการแบ่งส่วนตลาด โดยแบ่งออกเป็น เพศ 
อาชีพ การศึกษา อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งตัวแปรเหล่านี้มีความส าคัญอย่างมากในตลาด 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2554) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต มี
ความแตกต่างกันออกไปของแต่ละบุคคล ซึ่งรูปแบบการด าเนินชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้
นักการตลาดต้องให้ความส าคัญ และคอยหากลยุทธ์มาใหม่ๆมาใช้ในด้านการตลาด โดยมีตัวแปรที่นักการตลาดใช้ในการวัดคือ 
1.ด้านกิจกรรม (Activities) 2.ด้านความสนใจ (Interest) และ2.ด้านความคิดเห็น (Opinions) ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้เรียกว่า 
“AIO” ดังนี ้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (วิเชียร วงศ์ณิชชากุล, 2550) กล่าวว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์เป็นองค์ประกอบการตลาดแบบใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย 6 P’s ซึ่งประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ 
ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การรักษาความเป็นส่วนตัว และการให้บริการส่วนบุคคล โดยส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ทุกตัวมีความเกี่ยวเนื่องกัน และมีความส าคัญกันอย่างมากในการด าเนินการตลาดออนไลน์ 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ (Kotler Philip and Keller Kelvin Lane, 2016) อธิบายถึงกระบวนการ
ที่ส าคัญในการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 1.การรับรู้ความต้องการ 2.การค้นหาข้อมูล 3.การประเมิน
ทางเลือก 4.การตัดสินใจซื้อ 5.พฤติกรรมหลังการใช้บริการ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจนเนอร์เรชั่นวาย (Justin Meier และ Mitchell Crocker, 2010) กล่าวว่า กลุ่มเจน
เนอเรช่ันวาย เป็นประชากรที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2523 – พ.ศ.2540 ช่วงนี้เป็นช่วงที่วิทยาการต่างๆ มีความเจริญเติบโตก้าวหน้า
อย่างเห็นได้ชัด ในช่วงนี้เกิดสื่อรูปแบบใหม่ๆ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งกลุ่มเจนเนอร์เรช่ันวายเป็นคนท่ีมีลักษณะ
ต้องการความเป็นอิสระ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง กล้าแสดงทางด้านความคิด การพูด การแต่งกาย เป็นต้น แต่กลุ่ มคน           
เจนเนอร์เรช่ันวายมีความอดทนค่อนข้างต่ า คนกลุ่มนี้ชอบความเปลี่ยนแปลง คุ้นเคยกับเทคโนโลยี มีความกระตือรือร้น            
มองโลกในแง่ดี ชอบความสะดวกสบาย และมีไอเดียใหม่ๆ อยู่เสมอ 
 

วิธีด าเนนิการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายที่สนใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 24 – 41 ปี ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายที่สนใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีอายุ 24 – 41 ปี ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (Taro Yamane) โดยก าหนดค่าความผิดพลาด             
ไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค านวนเท่ากับ 385 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างเพิ่มเติม              
15 ตัวอย่าง รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยถือเอาความสะดวกหรือความง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะท า
การเลือกสอบถามเฉพาะผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จนครบจ านวน 400 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะภาษาง่ายแก่
ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างและผู้วิจัย โดยแบ่งเนื้อหาแบบสอบถามเป็น 4 ส่วนดังนี้ ส่วน
ที1่ เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์มี 5 ข้อค าถาม ส่วนที่2 เป็นค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต โดย
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น จ านวน 12 ข้อ ส่วนที่3 เป็นค าถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วนบุคคล จ านวน 24 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิ เคราะห์ โดยใช้สถิ ติ เชิ งพรรณ นา (Descriptive Statistic) เพื่ อ ให้ทราบข้อมูลด้ านลักษณ ะ

ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม รูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ และการตัดสินใจใช้
บริการซื้อสินค้าจากแกรบ็มาร์ท ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถวิเคราะห์แบบสอบถาม ได้
ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา ใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้าน
ความคิดเห็น ใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) 
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ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งการส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วนบุคคล 
ใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) 
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 
2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent Sample t-test) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 เฉพาะตัวแปรเพศ 
2.2 สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of Variance: One-Way ANOVA) ใช้ทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ประกอบด้วย อายุ อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา 

2.3 สถิติวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรตามที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระหลายตัว โดยตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กันเอง แต่จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัว
แปรตาม (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560) ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้าน
ความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร และทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งการส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วน
บุคคล มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 258 คน คิด

เป็นร้อยละ 64.5 มีอายุ 36 – 41 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 มีอาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 167 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.8 มีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยด้านกิจกรรม ด้าน
ความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีระดับความคิดเห็นรูปแบบการด าเนินชีวิตภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 รองลงมา
ได้แก่ ด้านความสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และด้านความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ตามล าดับ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการ
ให้บริการส่วนบุคคล  มีระดับความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านการให้บริการส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 รองลงมาได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ตามล าดับ 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้าน
การรับรู้ความตอ้งการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจใช้บรกิาร และด้านพฤติกรรมภายหลงั
การใช้บริการ มีระดับความคิดเห็นการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ทภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.28 เมื่อพิจารณาเปน็รายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านการรับรู้ความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 
รองลงมาได้แก่ ด้านการประเมินทางเลือก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ด้านการค้นหาข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ด้านการ
ตัดสินใจใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และด้านพฤติกรรมภายหลังการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคลประกอบ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษาที่

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท แตกต่างกัน พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีเพศ อาชีพรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
ผู้บริโภคที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ด้านการตัดสิ นใจใช้บริการ ไม่

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
สมมติฐานข้อที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิด มีผลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  
รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม(X1) ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ของผู้บริโภคเจน

เนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจใช้บริการ (Y1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ(X2) มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ของผู้บริโภคเจน
เนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจใช้บริการ (Y1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้  

รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิด(X3) มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ของผู้บริโภคเจน
เนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจใช้บริการ (Y1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้  

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ทของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์(X1) มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท 
ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจใช้บริการ (Y1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านราคา(X2) ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท 
ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจใช้บริการ (Y1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย(X3) ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้า
จากแกร็บมาร์ท ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจใช้บริการ (Y1) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านส่งเสริมการตลาด (X4) มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจาก
แกร็บมาร์ท ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจใช้บริการ (Y1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึง่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (X5) ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อ
สินค้าจากแกร็บมาร์ท ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจใช้บริการ (Y1) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านการให้บริการส่วนบุคคล (X6) มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้า
จากแกร็บมาร์ท ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจใช้บริการ (Y1) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ทของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคลประกอบ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับ

การศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท แตกต่างกัน พบว่า 
1.1 เพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ด้านการตัดสินใจใช้บริการ 

แตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะมีการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท มากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงชอบซื้อ
สินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้ว และเมื่อแกร็บได้จับมือกับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด ซึ่งเป็นผู้น าธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต
ของประเทศไทย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้ออาหาร รวมถึงสินค้าที่จ าเป็นผ่านแกร็บมาร์ทได้ ท าให้ผู้บริโภคเพศหญิงไม่ต้อง
ไปซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านสะดวกซื้อเองจึงท าให้เพศหญิงตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจาแกร็บมาร์ทได้มากกว่าเพศชาย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ลภัส วิมลโนธ และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ และรูปแบบการด าเนินชีวิตต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือ กใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2 อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ด้านการตัดสินใจใช้บริการ 
แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 36 – 41 ปี จะมีการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท มากท่ีสุด เนื่องจากผู้บริโภค
ที่มีอายุ 36 – 41 ปี ชอบพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อท าให้ตนเองประหยัดแรงงานและเวลาได้สั้นที่สุด โดยเฉพาะสินค้าน้ าอัดลม  
ขนมขบเคี้ยว น้ าดื่ม น้ าแข็ง และอาหารพร้อมทานที่ใช้รับประทานระหว่างท างานได้ง่าย ส่วนผู้บริโภคอายุ 28 – 31 ปี และ              
32 – 35 ปี จะมีการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ทเนื่องจากมีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้นตามอายุ เช่น              
มีครอบครัวที่ต้องดูแล มีต าแหน่งงานที่สูงต้องดูแลน้องๆในทีม จึงมีเวลาว่างน้อยในการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้า น 
หรือนอกที่ท างาน และเป็นช่วงอายุท่ีมีรายได้มากพอท่ีจะใช้จ่ายเพื่อซื้อความสะดวกสบายในการบริโภค  สอดคล้องกับแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ ภาวิณี กาญจนาภา (2559) ผลการวิจัยพบว่า อายุเป็นตัวแปรส าคัญที่
สามารถใช้อธิบายถึงพฤติกรรมทางด้านวัฒนธรรม และระเบียบแบบแผนทางทัศนคติของกลุ่มบุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน อายุ
ส่งผลกระทบต่อแนวคิดเกี่ยวกับตนเองและวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล 

1.3 อาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ด้านการตัดสินใจใช้
บริการ ไม่แตกต่างกัน  เนื่องจากผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพที่แตกต่างกันออกไป จะต้องการที่จะใช้แอพพลิเคช่ันเพื่ออ านวย
ความรวดเร็วและสดวกสบายเหมือนๆกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพแตกต่างกันออกไป                
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ที่ผู้บริโภคมีความต้องการประหยัดเวลาในการไปเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเอง สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของ นฤธร ศรีโรจนากูร (2560) ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามที่มีความ           
แตกต่างกัน ผู้บริโภคเหล่านั้นล้วนมีการยอมรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นท่ีไม่แตกต่างกัน 

1.4  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บ
มาร์ท ด้านการตัดสินใจใช้บริการ แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001- 45,000 บาท จะมีการตัดสินใจใช้
บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท มากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001- 45,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีก าลัง
ซื้อสามารถยอมรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาได้ โดยแลกกับความสะดวกสบายและเวลาที่เพิ่มมากขึ้น  สอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล (2557) ผลการวิจัยพบว่า ระดับรายได้ มีความสัมพันธ์
รวมไปถึงความต้องการ ความนิยม อัตราการใช้สินค้าและบริการ ท่ีเป็นตัวก าหนดถึงพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละ
บุคคล 

1.5 ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ด้าน
การตัดสินใจใช้บริการ แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จะมีการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บ
มาร์ท มากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีหน้าท่ีการงานท่ีต้องรับผิดชอบจึงทราบถึงประโยชน์ของการ
ประหยัดเวลาได้ดี ส่งผลให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มักใช้เงินในการซื้อเวลาเพื่อแลกกับความสะดวกสบายที่ตนเองจะได้รับ สอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2558) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่
มีระดับการศึกษาสูงจะเลือกซื้อสินค้าที่แท้จริงจากรูปแบบการด ารงชีวิต   

สมมติฐานข้อที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า 

2.1 ด้านกิจกรรมไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริโภคมักจะสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจาก
แกร็บมาร์ท ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานครจึงไม่รู้สึกตื่นเต้นกับประสบการณ์ซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท
เท่าที่ควร ด้านกิจกรรมจึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การตัดสินใจของ  Kotler Philip (2003) ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ 
บุลลิกภาพ และทัศนคติ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการ และตระหนักว่ามีสินค้าให้เลือกมากมาย หากกิจกรรมที่ผู้บริโภค
เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นไม่สอดคล้องกับความต้องการสุดท้ายคือการประเมินค่าไม่ตัดสินใจของทางเลือกเหล่านั้น 

2.2 ด้านความสนใจ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริโภคมีความสนใจทดลองและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ และต้องการประหยัดเวลาใน
การเดินเลือกซื้อสินค้า จึงมีความความสนใจตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวกร อมร
นิมิต (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การท าการตลาดตามรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอรี่อาหารแบบ
บริการถึงบ้านผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอรี่อาหารแบบบริการถึงบ้านผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.3 ด้านความคิดเห็น มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริโภคคิดเห็นว่ารายการสินค้าในแกร็บมาร์ทมีสินค้าให้เลือกหลายหลาย และตรงตาม                 
ความต้องการของผู้บริโภค จึงท าให้ผู้บริโภคการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท สอดคล้องกับงานวิจัยของ              
ชวกร อมรนิมิต (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การท าการตลาดตามรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอรี่
อาหารแบบบริการถึงบ้านผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานครผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น  มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้ธุรกิจเดลิเวอรี่อาหารแบบบริการถึงบ้านผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญท างสถิติ             
ที่ระดับ 0.05 
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สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ทของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ทของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริโภคใช้งานซื้อสินคา้จากแกรบ็มาร์ทแลว้พบว่าแกรบ็มาร์ทใช้งานง่ายไม่ซบัซ้อน สินค้ามีคุณภาพ
ดี และการสั่งซื้อสินค้าผ่านแกร็บมาร์ท มีความรวดเร็ว และจัดส่งตรงตามเวลาที่ก าหนด  จึงท าให้การตัดสินใจใช้บริการซื้อ
สินค้าจากแกร็บมาร์ทได้โดยไม่ลังเล สอดคล้องกับงานวิจัยของ กีรดิต พจน์สมพงส์ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้ใช้งานในจังหวัดสมุทรสาคร 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน 

3.2 ด้านราคา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ทของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริโภคเห็นว่าค่าบริการในการจัดส่งสินค้า ผ่านแกร็บมาร์ทเมื่อบวกรวมกับค่าสินค้านั้น ยังมีราคา
แพงอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับแอพพลิเคช่ันอื่นๆ เช่น ไลน์แมนมาร์ท ฟู๊ดแพนด้ามาร์ท หรือ 7-11 เดลิเวอรี่ เป็นต้น ผู้บริโภค            
จึงรู้สึกถูกเอาเปรียบ และยังไม่พอใจในการใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท สอดคล้องกับงานวิจัยของ เปรมกมล หงส์ยนต์ 
(2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้ บริโภคยุค
ดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านราคา ไม่มีอิทธิพลต่อตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์           
(ลาซาด้า) 

3.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลตอ่การตดัสนิใจใช้บริการซื้อสนิค้าจากแกร็บมาร์ทของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น
วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริโภคเห็นว่าบางพื้นที่ผู้ให้บริการแกร็บมาร์ทยังไม่ครอบคลุมสถานที่ในการจัดส่งที่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงท าให้ผู้บริโภคเกิดความหงุดหงิดในการใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ               
เปรมกมล หงส์ยนต์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์ (ลาซาด้า) 
ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีอิทธิพลต่อตัดสินใจซื้อสินคา้ผ่าน
ทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลาซาด้า) 

3.4 ด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ทของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริโภคเห็นว่าแกร็บมาร์ทมีกิจกรรมร่วมกับบัตรเครดิตต่าง ๆ ในการมอบส่วนลดพิเศษต่างๆ 
ให้กับผู้บริโภคมากมาย เช่น การสะสมแต้ม เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้า ในครั้งถัดไป ส่วนลดของสินค้า และส่วนลด
ในการจัดส่งสินค้า ท าให้การส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ท สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กีรดิต พจน์สมพงส์ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้ใช้งานในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจ
ใช้แอปพลิเคชันสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน 

3.5 ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ทของผู้บริโภคเจนเนอ
เรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริโภคเห็นว่าการบริการของแกร็บมาร์ทควรต้องได้รับอนุญาตในการเข้าถึงพิกัด
จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ก่อนใช้งานของผู้บริโภคก่อน และควรมีระบบการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีการช าระเงินเพื่อความ
ปลอดภัยในการช าระเงิน ผู้บริโภคถึงจะรู้เชื่อมั่นในการการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ทมากขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เปรมกมล หงส์ยนต์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ัน
ออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวไม่มีอิทธิพล
ต่อตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลาซาด้า) 
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3.6 ด้านการให้บริการส่วนบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ทของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน
วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริโภคเห็นว่าแกร็บมาร์ทมีช่องทางการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภค
ได้รวดเร็ว กรณีเกิดข้อผิดพลาด เช่น การสั่งซื้อสินค้าผิด หรือต้องการยกเลิกค าสั่งซื้อ ท าให้ผู้บริโภคพึงพอใจในการใช้บริการ
ซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ทเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของ 
Wongnitchakul (2012) ผลการวิจัยพบว่า ด้านการให้บริการส่วนบุคคล คือ การให้บริการแบบโต้ตอบร่วมกันที่เกิดขึ้น
ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อผู้ประกอบการจะน าเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ บริโภคผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ทของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จาการวิจัยดังนี้ 
1. ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ เพศเพศหญิง อายุ 36 – 41 ปี อาชีพพนักงานเอกชน 

รายได้ 30,001 – 45,000 บาท และระดับการศึกษาปริญญาตรี ฉะนั้น เมื่อท าการสื่อสารทางการตลาดควรมุ่งไปที่
กลุ่มเป้าหมายนี้เป็นหลัก อาทิเช่นมีการท าสื่อออนไลน์โดยจ ากัดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพศหญิงวัยท างานที่มีความสนใจ
เกี่ยวกับเพจอาหาร แฟช่ัน และชอบช้อปปิ้งออนไลน์ หรือ ท าการตลาดแบบไวรัล เช่น การผลิตสื่อวีดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ท่ี
ผู้บริโภคก าลังสนใจ เช่น TikTok YouTube เป็นการสร้างกระแสให้ผู้บริโภคสนใจ เป็นต้น 

2. ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต พบว่าแกร็บมาร์ทควรสร้างประสบการณ์การใช้บริการซื้อสินค้าจากแกร็บมาร์ทท่ีน่า
ตื่นเต้นมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคสนุกกับบริการต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้ง บริการพื้นฐานต่างๆ ความบันเทิงและอื่นๆ 
อีกมากมาย หรือแม้กระทั่งการให้ข่าวสารที่มีการปรับให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น การ
น าเสนอให้ผู้บริโภคสามารถอ่านรีวิวร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้าท่ีก าลังเดินทางไป หรือแม้กระทั่งดูหนังสั้นจากโปรดิวเซอร์
ท้องถิ่นและเล่นเกมส์ ทั้งนี้เนื้อหาจะต้องได้รับการปรับอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะกับช่วงเวลานั้นๆ เช่น เวลาที่ควรรับประทาน
อาหารเช้าในช่วงรอมฎอน หรือควรจะใช้บริการรถหรือจักรยานในวันนั้นๆ ในช่วงฤดูฝน ซึ่งการสร้างประสบการณ์การใช้
บริการนี้จะเป็นการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของผู้บริโภคมากท่ีสุด  

3. ด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ พบว่าแกร็บมาร์ทมีค่าบริการเมื่อบวกรวมกับค่าสินค้ายังแพงอยู่เมื่อ
เปรียบเทียบกับแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ เช่น ไลน์แมนมาร์ท ฟู๊ดแพนด้ามาร์ท หรือ 7-11 เดลิเวอรี่ ผู้บริโภคจึงรู้สึกถูกเอาเปรียบจาก
การใช้บริการ นอกจากกนั้นแกร็บมาร์ทยังควรมีผู้ให้บริการที่ครอบคลุมทุกสถานที่ เพราะว่าผู้ให้บริการชอบอยู่ให้บริการ ใน
ชุมชนเมือง และร้านท่ีขายดี ท าให้ผู้ใช้บริการที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถหาแกร็บมาจัดส่งในจุดที่ต้องการได้ ดังนั้นแกร็บมาร์ทจึง
ควรมีผู้ให้บริการแกร็บที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกพ้ืนท่ีด้วย 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังถัดไป 
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแกร็บมาร์ท เช่น การสร้างประสบการณ์การใช้

บริการ ความคุ้มค่าการใช้บริการ เพื่อน ามาใช้ประกอบการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
2. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากช่องทางอื่นๆ นอกจากการกระจายแบบสอบถาม โดยเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้บรโิภคมากที่สุดและจะท าให้ผลวิจัย
มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  
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