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การศึกษาวิจยัในครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยี  และพฤติกรรมที่มีต่อการ

ตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสุ่มตวัอย่างกลุ่มเจเนอ
เรชั่น C ผูท้ี่เคยใชบ้ริการ application grab ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการยอมรบัเทคโนโลยีในภาพรวม ดา้นการ
รบัรูถ้ึงประโยชน ์และดา้นความง่ายในการใชง้าน อยู่ในระดบัมากทัง้หมด นอกจากนี ้กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรม
การใชบ้รกิารในภาพรวม ดา้นการบอกต่อ ดา้นความสะดวกสบาย ดา้นการเชื่อมต่อ ดา้นความสรา้งสรรค ์และ
ดา้นการอยู่เป็นกลุ่ม อยู่ในระดับมากทั้งหมด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั จะมีการตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์ และดา้น
ความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดยตัวแปร
ดงักล่าวมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ รอ้ยละ 48.2 นอกจากนี ้พฤติกรรมการใชบ้รกิาร ดา้นการบอกต่อ ดา้น
ความสะดวกสบาย ดา้นการเชื่อมต่อ และดา้นความสรา้งสรรค ์มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิาร อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยตวัแปรดงักล่าวมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิาร รอ้ยละ 88.7 ประโยชนท์ี่ไดจ้ากการวิจยั
นี ้ผูบ้ริหารฝ่ายการตลาดของทาง Grab ควรเพิ่มบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถ เขา้ใจในระบบการท างาน
ของ  Application Grab สามารถใหข้อ้มลูค าแนะต่างๆ กับผูบ้ริโภคทางส่ือ Social ได ้ไม่ว่าจะเป็น Facebook 
Line IG เป็นตน้ เพราะช่องทางส่ือออนไลนใ์นปัจจุบันถือเป็นกระบอกเสียงที่ไว เพื่อช่วยใหผู้บ้ริโภคกลุ่มนีเ้กิด
ความพึงพอใจและมั่นใจเพิ่มยิ่งขึน้ในการตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ซ า้ต่อไปเรื่อยๆ  
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This research study aims to study technology acceptance and behavior affecting 

decision-making towards using the Grab application for Generation C in Bangkok. From a random 
sampling of Generation C, 400 people used the Grab application in Bangkok by using a 
questionnaire as a tool to collect data. The results showed that the sample group accepted the 
overview of technology included perceived usefulness and ease of use at a high level. Moreover, the 
sample group had overall service usage behavior including curation, convenience, connection, 
creative and community at high levels. The hypothesis testing results showed that the sample group 
were different in terms of gender, age, status, education and the average income per month. There 
will be different decisions to use the Grab application service at a statistically significant level of 0.05. 
Technology acceptance included perceived usefulness and ease of use affecting decisions to use 
the service. The statistical significance was at a 0.05 level. The aforementioned variables affected the 
decision to use the service by 48.2%. In addition, the behavior included curation, convenience, 
connection and creativity affected decisions to use the service. The statistical significance was at a 
level of 0.05, with the aforementioned variables affecting decisions to use the service by 88.7%. The 
Grab marketing executives should also add talent, to understand the system of the Grab application 
may provide advice to consumers via social media, whether Facebook, Line, IG, etc., because the 
current online media channels are considered to be the fastest method of communication and to help 
this group of consumers become more satisfied and confident in their decisions to continue using the 
Grab application. 
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สารนิพนธฉ์บบันีไ้ดส้  าเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก
รองศาสตราจารยส์พุาดา สิริกุตตา อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์ ที่ไดใ้หค้วามกรุณาสละเวลาอนัมีค่า
ยิ่ง ในการใหค้วามอนุเคราะหใ์หค้ าปรึกษา ใหค้วามรู ้ขอ้เสนอแนะและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
ตลอดจนตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องในจุดต่าง ๆ เพื่อใหส้ารนิพนธฉ์บบันีม้ีความสมบูรณ์ และส าเร็จ
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นี ้
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ณรงค ์ที่กรุณาตรวจแบบสอบถาม และใหค้ าแนะน าอนัเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งแก่ผูว้ิจยั 
ขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นโครงการบริหารธุรกิจทุกท่าน  ที่ไดก้รุณาอบรม สั่งสอนประ

สิทธิประสาทวิชาความรู ้อบรมสั่งสอนในทางทฤษฎี จนสามารถประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริงได้ 
ขอบคณุโครงการบริหารธุรกิจที่สนบัสนุนทุนการท าวิจยั และขอขอบคณุผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน 
ที่ไดก้รุณาสละเวลาใหค้วามช่วยเหลือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีส่วนท าใหก้ารวิจัยส าเร็จลุล่วง
ดว้ยดี 

สุดท้ายนีผู้ ้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อ คุณแม่ และทุกคนในครอบครวัที่คอยเป็น
ก าลงัใจใหเ้สมอมา ตลอดระยะเวลาในการศึกษา จนถึงการท าสารนิพนธใ์นครัง้นี ้นอกจากนัน้ผูว้ิจยั 
ขอขอบคุณเพื่อนนิสิต หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานที่เป็นก าลังใจให้ความช่วยเหลือ  และให้
ค าแนะน าในการศกึษาตลอดจนการท าสารนิพนธน์ี ้
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ปัจจุบันผูใ้ชบ้ริการรถสาธารณะมักจะเจอปัญหาที่เกิดจากการใชบ้ริการรถโดยสาร

สาธารณะ โดยเฉพาะการใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ โดยปัญหาใหญ่ที่พบคือ การปฏิเสธ
ผูโ้ดยสาร จากขอ้มูลสถิติในการรบัเรื่องรอ้งเรียนของศูนยค์ุม้ครองผูโ้ดยสารสาธารณะกรมการ
ขนสง่ในช่วงไตรมาสแรกของปีพ.ศ. 2560 พบว่ารถแท็กซี่ยงัคงถกูรอ้งเรียนสงูสดุเป็นอนัดบัหนึ่งถึง 
12,900 เรื่อง และด าเนินการแลว้ 90.69% (กรมการขนส่งทางบก.2560) สอดคลอ้งกับผลส ารวจ
ของนิดา้โพล ในปีพ.ศ. 2560 เรื่องความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบั “เสียงสะทอ้นของประชาชน 
กรณีรถแท็กซี่”จากกลุม่ตวัอย่างที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 1,250 คนพบว่า คน
สว่นใหญ่ 78.08% เคยใชบ้ริการแท็กซี่สาธารณะทั่วไป โดยกลุ่มส ารวจส่วนใหญ่ 75.51% เคยพบ
ปัญหาการใชบ้ริการ และส่วนมากปัญหาที่พบเมื่อใช้บริการรถแท็กซี่คือ การปฏิเสธผู้โดยสาร 
รองลงมาเป็นปัญหาเรื่องสภาพรถเก่า แอรไ์ม่เย็น มีกลิ่นเหม็น (มารเ์ก็ตติง้อุ๊ป, 2560) 

ตาราง 1 ตารางแสดงขอ้มลูการรบัเรื่องรอ้งเรียนผ่านศนูยค์ุม้ครองผูโ้ดยสารรถสาธารณะ 

 

ที่มา: กรมการขนสง่ทางบก. สืบคน้จาก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php 

1 6,976          11             3              97                              17               7,104               

2 560             73             16            28                              16,394       17,071            

3 3,833          40             33            432                            94               4,432               

4 3,195          36             63            384                            511             4,189               

5 54                -            -          205                            3,458          3,717               

6 1,516          8                10            73                              7                  1,614               

7 1,591          2                2              26                              5                  1,626               

8 1,002          1                2              8                                 3                  1,016               

9 1,102          1                -          1                                 -              1,104               

10 769             31             11            411                            41               1,263               

11 643             3                4              27                              2                  679                  

12 789             51             26            33                              224             1,123               

13 316             9                5              41                              6                  377                  

14 44                2                2              10                              -              58                    

15 72                -            6              9                                 11               98                    

16 40                -            1              4                                 -              45                    

17 2,832          76             19            527                            7,728          11,182            

25,334        344           203          2,316                         28,501       56,698            รวม

จ ำนวนกำรรับเร่ืองร้องเรียนผ่ำนศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรรถสำธำรณะ โทร . 1584

จ ำแนกตำมข้อหำร้องเรียนรถตำมกฏหมำยว่ำด้วยรถยนต์ ปีงบประมำณ 2563 (ตุลำคม 2562 - เมษำยน 2563)

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์

สูบบหุร่ีก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผูโ้ดยสาร

เจตนาลกัทรัพย์

อ่ืนๆ

จอดรถขวางทางจราจร, ขวางป้ายหยดุรถ

แต่งกายไมถู่กตอ้งตามท่ีกฏหมายก าหนด

กระท าการอนัควรขายหน้า หรือกระท าการลามกอยา่งอ่ืน

ลืมสมัภาระ

เรียกเกบ็คา่โดยสารเกินอตัราท่ีทางราชการก าหนด

มาตรคา่โดยสารผิดปกติ

ไมส่่งผูโ้ดยสารตามสถานท่ีท่ีตกลงกนั

ไมใ่ช้มาตรคา่โดยสาร

พาผูโ้ดยสารไปเสน้ทางท่ีออ้มเกินควร

แสดงกิริยาวาจาไมสุ่ภาพ

ขบัรถประมาทน่าหวาดเสียว

ใช้รถผิดประเภท (รถป้ายด า)

ปฏิเสธไมรั่บผูโ้ดยสาร

รถมีอุปกรณ์ส่วนควบไมค่รบถว้นถูกตอ้ง

อ่ืนๆ
รวม 

ส่วนกลำง

ส่วนกลำง

แทก็ซ่ี
สามลอ้
รับจา้ง

ส่ีลอ้เลก็
รับจา้ง

รถจกัรยานยนต์
รับจา้ง

ล ำดบั ข้อหำร้องเรียน

             

https://web.dlt.go.th/statistics/index.php
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จากขอ้มูลสถิติขอ้มูลการรบัเรื่องรอ้งเรียนผ่านศูนยค์ุม้ครองผูโ้ดยสารรถสาธารณะ 
โทร. 1584 จ าแนกตามข้อหาร้องเรียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ปีงบประมาณ 2563 
(ตลุาคม 2562 - เมษายน 2563) ตามตาราง 1 แสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาที่ผูใ้ชบ้ริการรถสาธารณะได้
พบเจอ จึงท าใหปั้จจบุนัผูใ้ชบ้รกิารหันมาใชบ้รกิารเรียกรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชนัต่างๆ ซึ่งถือ
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผูใ้ชบ้รกิารรถสาธารณะ เช่น Application Grab  

Grab Taxi คือ ระบบการใหบ้ริการเรียกรถแท็กซี่รูปแบบใหม่จากศูนยบ์ริการแท็กซี่
ทั่วไปส าหรบัผูโ้ดยสารรวมถึงบริการกระจายงานการเรียกรถแท็กซี่ ไปยังคนขบัผ่านระบบสมารท์
โฟน โดยมีวิสยัทศันท์ี่เพียงจะยกระดบัการบริการโดยสารรถแท็กซี่ เพื่อการเดินทางที่ปลอดภยัและ
มีประสิทธิภาพมากขึ ้นไม่ต้องเจอปัญหาการปฏิเสธลูกค้าเลือกรับเฉพาะผู้โดยสารที่ เป็น
ชาวต่างชาติ การโก่งราคาค่าโดยสารไปจนถึงการก่ออาชญากรรม และเพื่อความรวดเร็วในการใช้
บริการมีการแสดงต าแหน่งของรถแท็กซี่ใกล้เคียง ณ เวลาปัจจุบัน สามารถระบุขอ้มูลเพิ่มเติม
เพื่อใหค้นขับมารบัไดถู้กที่ และยงัสามารถดูขอ้มูลประวติัรายละเอียดขอ้มูลและลกัษณะหนา้ตา
ของผูใ้หบ้ริการขับขี่แสดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพในการใหบ้ริการอย่างแทจ้ริง  นอกจากนีย้ังสามารถ
ติดต่อสื่อสารกบัผูใ้หบ้รกิารขบัขี่ผ่านโทรศพัทม์ือถือไดอี้กดว้ย (กมลกานต ์โกศลกาญจน,์ 2557)  

และ Grab Taxi เป็นเทคโนโลยีในการสื่อสารใหผู้บ้ริโภคใชไ้ด ้จึงมีความจ าเป็นตอ้ง
รบัรูแ้ละเรียนรูก้ารใชง้านของ application รวมทัง้พฤติกรรมการใชบ้ริการว่ามีขัน้ตอนการใชง้าน
อย่างไร และในการวิจัยครัง้นี ้ ผู ้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง เจเนอเรชั่น C เพื่อเป็นตัวแทนของ
ประชากร เนื่องจากกลุ่ม เจเนอเรชั่น C เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ต (Internet) ผ่าน
สมารท์โฟน (Smartphone) เพื่อเชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์ (Social Media) และเคยใช้บริการ 
application grab ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจัยจึงมองเห็นโอกาสในการศึกษาเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยี และพฤติกรรมที่มี
ต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
บริษัท Grab หรือ ผูป้ระกอบการอ่ืนน าแนวทางไปประยุกตใ์ชก้บักิจการ แกไ้ขจุดบกพร่อง และให้
ผูบ้รโิภคหนัมาใชบ้รกิารมากยิ่งขึน้  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้จดุประสงคไ์วด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจใชบ้รกิาร application grab ของกลุ่มเจเนอเรชั่น C ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย  เพศ อายุ ของกลุ่ม 
เจเนอเรชั่น C สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได ้
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2. เพื่อศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่น C ที่มีต่อการตัดสินใจใช้
บรกิาร application grab ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการ application grab ของกลุ่ม 
เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของงานวิจัย  
1. ผูบ้ริหารบรษิัท Application Grab สามารถใชข้อ้มลูทางการวิจยัเพื่อน าไปพฒันา

และปรบัการใชง้านแอปพลิเคชนัใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดดี้ยิ่งขึน้  
2. ผูบ้ริหารบริษัท Application Grab สามารถใชข้อ้มูลทางการวิจัยเพื่อขยายฐาน

ของผูใ้ชบ้รกิาร และต่อยอดธุรกิจการใชบ้รกิารรถรบัจา้งสาธารณะ  
3. เพื่อใหผู้ด้  าเนินธุรกิจบริการถยนตร์บัจา้งสาธารณะรายอ่ืน ทราบถึงปัญหาในการ

ใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ โดยสามารถน าขอ้มูลทางการวิจัยดา้นการยอมรบัเทคโนโลยีและการ
ตดัสินใจใชบ้รกิารมาปรบัใชใ้หเ้ป็นประโยชนต่์อธุรกิจ 

ขอบเขตของงานวิจัย 
ขอบเขตของเนือ้หา 

การวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยมีความมุ่งหมายที่จะศึกษา  การยอมรับเทคโนโลยี และ
พฤ ติกรรมที่ มี ต่ อการตัดสิ น ใจใช้บ ริก าร Application Grab ของเจ เนอ เรชั่ น  C ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

ประชากร 
ประชากรคือ กลุ่ม เจเนอเรชั่ น  C ผู้ที่ เคยใช้บริการ application grab ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถระบจุ านวนประชากรที่แน่นอนได ้
กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่ กลุ่มเจเนอเรชั่น  C ผู้ที่ เคยใช้บริการ 
application grab ในเขตกรุงเทพมหานคร และเนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้
การก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการค านวณจากสูตรที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน เพื่อให้เป็นตัว
แทนที่ดีของประชากร (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2546) ผูว้ิจัยไดท้ าการเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 15 
ตวัอย่างรวมกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน โดยใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างตามขัน้ตอน ดงันี ้
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ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดย
แบ่งตามเขตการปกครอง 6 กลุ่ม ตามระบบการบริหารของกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย กลุ่ม
รตันโกสินทร ์กลุ่มบูรพา กลุ่มศรีนครินทร ์กลุ่มเจา้พระยา กลุ่มกรุงธนใต ้และกลุ่มกรุงธนเหนือ 
จากนัน้ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากเลือกเขตใด
เขตหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มการปกครอง ไดแ้ก่ เขตสายไหม เขตคันนายาว เขตหนองแขม 
เขตปทมุวนั เขตบางกอกนอ้ย และเขตดินแดง 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยท าการแจก
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างที่ก าหนดไวใ้นขัน้ตอนที่ 1 โดยแบ่งเขตละเท่าๆ กนั จ านวน 66 ชุด 
และ 67 ชดุ ใหค้รบตามแบบสอบถามจ านวน 400 ชดุ ดงันี ้ 

1. เขตสายไหม  จ านวน 67 ชดุ 
2. เขตคนันายาว จ านวน 67 ชดุ 
3. เขตหนองแขม จ านวน 67 ชดุ 
4. เขตปทมุวนั  จ านวน 67 ชดุ 
5. เขตบางกอกนอ้ย จ านวน 66 ชดุ 
6. เขตดินแดง  จ านวน 66 ชดุ 
   รวมทัง้สิน้ 400 ชดุ 

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจง
แจกแบบสอบถามที่หา้งสรรพสินคา้ หรือสถานบนัเทิง ในเขตที่จบัฉลากฉลากได ้เนื่องจากสถานที่
ดงักลา่วมีผูค้นสญัจรไปมาเป็นจ านวนมาก  

ขั้นตอนที่ 4 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยท าการ
แจกแบบสอบถาม ใหก้บักลุม่ตวัอย่างที่เคยใชบ้รกิาร application grab ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
อาศยัอยู่ใน 6 เขต ในขัน้ตอนที่ 1 และขัน้ตอนที่ 2 จนครบตามจ านวน 400 ตวัอย่าง 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
ตวัแปรที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตวัแปรอิสระ ( Independent 

Variables) และตวัแปรตาม (Dependent Variable) ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก ่

1. ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์
1.1 เพศ  

 1.1.1 ชาย 
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 1.1.2 หญิง 
1.2 อายขุองเจเนอเรชั่น C 

 1.2.1 อาย ุ18-24 ปี 
 1.2.2 อาย ุ25-34 ปี 
 1.2.3 อาย ุ35-44 ปี 

1.3 สถานภาพ  
 1.3.1 โสด  
 1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
 1.3.3 หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

1.4 ระดบัการศกึษา  
 1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
 1.4.2 ปรญิญาตรี 
 1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตรี  

1.5 อาชีพ  
 1.5.1 นิสิต/นกัศกึษา  
 1.5.2 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ  
 1.5.3 พนกังานบรษิัทเอกชน/หา้งรา้น  
 1.5.4 คา้ขาย/ประกอบธุรกิจสว่นตวั  
 1.5.5 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ……………………………  

1.6 รายได ้ 
 1.6.1 ไม่เกิน 10,000 บาท 
 1.6.2 10,001-20,000 บาท 
 1.6.3 20,001-30,000 บาท 
 1.6.4 30,001-40,000 บาท 
 1.6.5 40,001 บาทขึน้ไป  

2. การยอมรบัเทคโนโลยีของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 
 2.1 การรบัรูถ้ึงประโยชน ์
 2.2 ความง่ายในการใชง้าน   

3. พฤติกรรมการใชบ้รกิาร 5C’s ประกอบดว้ย 
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3.1 การเชื่อมต่อ (Connection) 
3.2 ความสะดวกสบาย (Convenience) 
3.3 ความสรา้งสรรค ์(Creation) 
3.4 การบอกต่อ (Curation) 
3.5 การอยู่เป็นกลุม่ (Community) 

ตัวแปรตาม  (Dependent Variable)  ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการ Application 
Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. Application Grab หมายถึง ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพทม์ือถือที่ใหบ้ริการเรียก

รถแท็กซี่ รถยนตส์่วนบุคคล และรถมอเตอรไ์ซค ์ทัง้ในส่วนของมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง และการขนส่ง
สิ่งของหรือเอกสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. กลุ่ม Generation C หมายถึง ผูท้ี่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีช่วงอายุ
ตั้งแต่ 18-44 ปี และมีพฤติกรรมการใช้อินเทอรเ์น็ต (Internet) ผ่านสมารท์โฟน (Smartphone) 
เพื่อเชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์ (Social Media) และเคยใช้บริการ application grab ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) หมายถึง การท าความ
เข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีและการให้บริการของ Application Grab รวมทั้งน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุและสง่ผลใหเ้กิดการยอมรบัใน Application Grab 

3.1 การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) หมายถึง ความเชื่อของ
ผู้บริโภคต่อการใช้บริการของ Application Grab โดยเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มความสะดวกและ
รวดเรว็เก่ียวกบับรกิารผ่านการใชง้านบนโทรศพัทม์ือถือ 

3.2 การรับรู้ความง่ายต่อการใช้ (Perceive ease of use: PEOU) หมายถึง 
ผูบ้ริโภคคาดหวังกับ Application Grab ในดา้นการใชง้านที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน สามารถท า
ความเขา้ใจไดอ้ย่างรวดเรว็ผ่านการใชง้านบนโทรศพัทม์ือถือ 

4. พฤติกรรมการใช้บริการ (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมของกลุ่ม
เจเนอเรชั่น C ที่ใชบ้รกิาร Application Grab ประกอบดว้ย 5C ดงันี ้

4.1 ด้านการเชื่อมต่อ (Connection) หมายถึง พฤติกรรมของกลุ่มเจเนอเรชั่น C ที่
ใชบ้รกิาร Application Grab อย่างต่อเนื่องหรือใชเ้ป็นกิจกรรมหลกัในชีวิตประจ าวนั  
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4.2 ด้านบอกต่อ (Curation) หมายถึง พฤติกรรมของกลุ่มเจเนอเรชั่น C ที่มีการ
บอกต่อหรือแชรค์วามรูเ้ก่ียวกบัใชบ้รกิาร Application Grab บนสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ 

4.3 ด้านการอยู่เป็นกลุ่ม (Community) หมายถึง พฤติกรรมของกลุ่มเจเนอเรชั่น C 
ที่มักรวมกลุ่มกันบนสื่อสงัคมออนไลนเ์พื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเก่ียวกับ  Application 
Grab 

4.4 ด้านความสร้างสรรค ์(Creation) หมายถึง พฤติกรรมของกลุ่มเจเนอเรชั่น C ที่
มีแนวคิดสรา้งสรรคเ์ก่ียวกบัใชง้าน Application Grab  

4.5 ด้านความสะดวกสบาย (Convenience) หมายถึง พฤติกรรมของกลุ่ม 
เจเนอเรชั่น C ที่ใชบ้ริการ Application Grab เพื่ออ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั 

5. การตัดสินใจใช้บริการ Application Grab หมายถึง การตัดสินใจใชบ้ริการรถ
รบัจา้งสาธารณะผ่านแอปพลิเคชนั Grab จากแอปพลิเคชนัอ่ืนๆ ที่ไดพ้ิจารณาหรือประเมินอย่างดี
แลว้ว่าสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดส้งูสดุ  
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กรอบแนวคิดของงานการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การยอมรบัเทคโนโลยี และพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจใช้

บรกิาร Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวคิดในการศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงันี ้

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม  
  (Independent Variables)              (Dependent Variables) 
 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของงานการวิจยั 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab ของ 
เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูถ้ึงประโยชน ์และ ความง่ายในการใช้
งาน มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. พฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ประกอบดว้ย การเชื่อมต่อ การบอกต่อ การอยู่เป็น
กลุ่ม ความสรา้งสรรค์ และความสะดวกสบาย มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab 
ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

การศึกษา “การยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงันี ้

1. แนวคิดและความหมายของประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดเก่ียวกบั Generation C 
3. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้รกิาร 5C’s ของเจเนอเรชั่น C 
4. แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 
5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

แนวคิดและความหมายของประชากรศาสตร ์
1.1 แนวคิดด้านประชากรศาสตร ์

แนวคิดดา้นประชากรศาสตรน์ี ้เชื่อว่าคนที่มีลกัษณะประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั ท า
ใหม้ีพฤติกรรมไม่เหมือนกัน ซึ่งการสื่อสารเป็นพฤติกรรมหนึ่งของคน นักสื่อสารบางคน เชื่อว่า
พฤติกรรมการสื่อสารของคนที่มีลกัษณะไม่เหมือนกนั พฤติกรรมการสื่อสารก็จะไม่เหมือนกนัดว้ย 
เพราะในแต่ละกลุ่มของประชากรจะมีการใช้เวลาว่าง รูปแบบชีวิต ที่ไม่เหมือนกัน (DeFleur, 
1970, pp. 122-124 อา้งถึงใน อรทัย ศรีสันติสุข, 2529, น. 20) ซึ่งสิ่งที่ท าใหค้นท าและคิดอะไร
เหมือนๆ กนั ไดแ้ก่  

1. เพศ (Sex) งานวิจัยหลายเรื่อง กล่าวว่า หญิงกบัชายนัน้มีความไม่เหมือนกัน
อย่างสิน้เชิง เช่น ความรูส้กึ การนึกคิด และทศันคติ อาจเป็นเพราะสิ่งแวดลอ้มรอบกาย ไดก้ าหนด
หนา้ที่ของแต่ละเพศไวต่้างกนั (ปรมะ สตะเวทิน, 2553) เพศจึงมีความสมัพนัธ ์กบับุคลิกลกัษณะ 
จิตใจ และอารมณข์องบคุคล ซึ่งเพศหญิงมกัเป็นเพศที่มีอารมณอ่์อนไหว มีความละเอียด ละเมียด
ละไม ส่วนเพศชายนัน้จะมีความเป็นผูน้  า ใจคอหนักแน่น ไม่อ่อนไหวกับสิ่งต่างๆ ง่ายๆ และไม่ลง
รายละเอียด (กิติมา สรุสนธิ, 2544, น. 19)  

2. อายุ (Age) เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญต่อพฤติกรรมของคน เพราะอายุ
อาจจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสบการณ์ งานวิจัยหลายเรื่อง พูดถึงตัวแปรดา้นอายุว่า คนที่อายุ
นอ้ยจะมีความคิดที่อิสระมากกว่าคนที่อายุมาก ใจรอ้นกว่า หรือมองโลกในแง่ดีมากกว่า ส่วนคน
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อายุมาก จะมองโลกในแง่รา้ย และไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ดงันัน้ คนอายุนอ้ยมกัถูกชกัจูงไดง้่าย
กว่าคนที่มีอายุมาก ส าหรบัคนวัยท างานก็จะมีความเสาะแสวงหาความเจริญกา้วหนา้ในหน้าที่
การงานมากกว่าวัยสูงอายุ ที่ส่วนใหญ่เกษียณจากหนา้ที่การงาน ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง (ยุบล 
เบ็ญจรงคก์ิจ, 2534, น. 69)  

3. การศึกษา (Education) เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญต่อคนรับสาร คนที่มี
การศึกษา ระบบการศึกษา และจบสาขาต่างกนั อาจจะท าใหม้ีความรูส้ึกนึกคิด หรือมีอดุมการณ ์
ที่ไม่เหมือนกัน (ประภาพรรณ ป้อมหิน, 2550, น. 32) ซึ่งคนที่จบสูงจะเล่นกับสื่อมากกว่า และ
มกัจะรูเ้ยอะกว่าคนที่จบการศึกษาต ่า (Rivers, Peterson and Jensen, 1971, pp. 283 อา้งถึงใน 
(ปรมะ สตะเวทิน, 2553) สว่นพฤติกรรมการรบัสาร ว่าดว้ยการแบ่งเวลาในแต่ละวนั คนที่จบสงูจะ
มีวิธีการท างานอย่างเป็นขัน้เป็นตอนมากกว่าคนที่จบการศึกษาต ่ากว่า (ยบุล เบ็ญจรงคก์ิจ, 2534, 
น. 68) และคนที่จบสงูจะเปิดรบัฟังข่าวสาร ในภาพกวา้งหรือสาธารณะ และมีการเลือกเนือ้หาที่มี
การโต้แยง้ เพื่อน ามาตั้งข้อสงสัยมากกว่าคนที่จบการศึกษาต ่า  (กาญจนา แก้วเทพ , 2542, น. 
182)  

4. สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ (Economic and Socio Status) ประกอบ
ไปดว้ย อาชีพ รายได ้เชือ้ชาติ และพืน้ฐานทางครอบครวั เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบติัตวัของผู้
พูด และผูฟั้ง ซึ่งสถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ ท าใหเ้กิดความแตกต่างในวัฒนธรรม เช่น 
ความคิด ทศันคติ ประสบการณ ์เป้าหมาย และค่านิยม (ประภาพรรณ ป้อมหิน, 2550, น. 33) สิ่ง
เหล่านีม้ีหนา้ที่ก าหนดใหผู้ฟั้งรบัสาร และยังเป็นตัวก าหนดการรบัเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับความคิด 
ความเชื่อ ค่านิยม อาชีพ รวมถึงกลุม่ที่ผูฟั้งสงักดัอยู่ (วิราศิณี มีประถม, 2549, น. 22) ดงันี ้

4.1 อาชีพ (Occupation) คนที่มีอาชีพแตกต่างกนั ย่อมมีแนวคิด อดุมการณ ์
การมองโลกที่แตกต่างกัน อาทิ คนที่ท างานธุรกิจเอกชน อาจค านึงถึงปัจจัยด้านรายได้ และ
ภาพลกัษณม์ากกว่าคนที่รบัจา้งทั่วไป เป็นตน้  

4.2 รายได ้(Income) รายไดจ้ะเป็นสิ่งที่ก าหนดความตอ้งการ และพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค โดยคนที่มีรายไดส้งู จะเลือกรบัสารในภาพกวา้งหรือสาธารณะ ซึ่งจะไม่สนใจเนือ้หา
บนัเทิง ผูท้ี่มีอิสรภาพทางการเงินและเรียนจบสงู จะเลือกรบัฟังเนือ้หาที่มีสาระ ในทางตรงกนัขา้ม 
คนที่มีการศกึษาและรายไดต้ ่ากว่า จะเลือกรบัสารที่ไม่หนกัเกินไป ไม่ตอ้งใชท้กัษะการอ่าน ไม่ตอ้ง
เรียนรูอ้ะไรเพิ่มเติม (ยบุล เบ็ญจรงคก์ิจ, 2534, น. 65-71) 

(อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2542) ไดใ้หแ้นวคิดดา้นลักษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ครอบครวั การศึกษา รายได้  ซึ่งสิ่งดังกล่าวมีความส าคัญมากต่อนักการตลาดเพราะจะ



  12 

เก่ียวขอ้งกบัอปุสงค ์(Demand) ซึ่งขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถึงและมีอิทธิพลต่อ
การก าหนด กลุม่ลกูคา้เปา้หมาย ตลาดเปา้หมาย โดยมตีวัแปรดงันี ้

1. อายุ (Age) โดยนักการตลาดสามารถใชป้ระโยชนจ์ากอายุเป็นตัวแบ่งส่วน
ตลาดไดเ้นื่องจากสินคา้ต่างๆ จะตอบโจทยผ์ูซ้ือ้ที่มีอายไุม่เท่ากนั   

2. เพศ (Sex) ถือว่าเป็นตัวแปรที่ ส  าคัญ เช่น เดียวกัน เช่น ผู้หญิ งจะเป็น
กลุ่มเป้าหมายและเป็นกลุ่มลูกคา้ซือ้เยอะ ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ประเภทใดก็ตาม เช่น สินคา้ส าหรบั
ผูช้ายหรือเด็กก็มกัจะสงัเกตเห็นไดว้่าผูท้ี่ตดัสินใจซือ้มกัเป็นผูห้ญิง 

3. สถานภาพครอบครัว (Marital Status) เป็นสิ่งที่ส  าคัญที่นักการตลาดต้อง
ค านึงถึง โดยนกัการตลาดสามารถใหค้วามสนใจกบัจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครอบครวัที่
ใชส้ินคา้ เพื่อใชใ้นการก าหนดกลยทุธใ์หต้รงกบักลุม่ลกูคา้เปา้หมาย  

4. รายได้ การศึกษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) โดย
นกัการตลาดมกัจะสนใจผูบ้รโิภคที่มีอ  านาจซือ้สงู แต่ส  าหรบักลุม่ที่มีรายไดป้านกลางถึงต ่า จะเป็น
กลุ่มที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจจะมีความสามารถในการซือ้ก็ได ้และปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต 
รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ ก็อาจจะเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจที่ส  าคัญได ้
นอกเหนือจากปัจจัยด้านรายได้การศึกษาและอาชีพ โดยอาชีพและรายได้จะมีแนวโน้ม
ความสัมพันธ์กันอย่างใกลช้ิดในเชิงเหตุและผล เช่น บุคคลที่มีการศึกษาต ่า โอกาสที่จะหางาน
ระดบัสงูยาก จึงท าใหม้ีรายไดต้ ่า เป็นตน้ 

(ปรมะ สตะเวทิน , 2553) กล่าวว่าคนที่มีลักษณะประชากรศาสตรต่์างกัน จะมี
ลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั โดยสามารถวิเคราะหจ์ากปัจจยัต่างๆ ไดด้งันี ้  

1. เพศ ความแตกต่างของเพศท าใหก้ารติดต่อสื่อสารแตกต่างกนั เช่น เพศหญิงอาจ
มีความตอ้งการที่จะส่งและรับสารมากกว่าเพศชาย นอกจากนีเ้พศหญิงและเพศชายมีความคิด 
ค่านิยม และทศันคติ ที่แตกต่างกนั เนื่องจากสงัคมจะก าหนดบทบาทของแต่ละเพศไวด้ว้ยกนั 

2. อายุ ท าใหบุ้คคลมีความแตกต่างกัน ในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม เช่น คน
ที่อายุน้อยมักจะมีความคิดที่อิสระ มองโลกในแง่ดี มากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมาก
มักจะมีความคิดที่ยึดถือการปฏิบติั ระมัดระวังโลกในแง่รา้ยหรือเป็นนักอนุรกัษ์นิยม เพราะผ่าน
ประสบการณช์ีวิตมามากกว่า 

3. การศึกษา ท าใหค้นมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน เช่น 
คนที่มีการศึกษาสงูจะไดเ้ปรียบในการเป็นผูร้บัสารที่ดีเพราะเป็นผูม้ีความรูก้วา้งขวาง สามารถท า
ความเข้าใจสารได้ดีจะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ หากปราศจากหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ 
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ในขณะที่คนมีการศึกษาต ่ามกัจะใชส้ื่อวิทยุ โทรทศัน ์ภาพยนตร ์หากมีเวลาจ ากดัก็มกัจะแสวงหา
ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพม์ากกว่าสื่อประเภทอ่ืน 

4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายไดแ้ละสถานภาพทางสงัคม 
ย่อมมีอิทธิพลอย่างมากต่อปฏิกิริยาของผูร้บัสารที่มีต่อผูส้่งสารเพราะแต่ละคนมีประสบการณ ์
ทศันคติ ค่านิยมวฒันธรรมและเปา้หมายที่แตกต่างกนั 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , 2560) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบดว้ย เพศ รายได ้อาชีพ การศึกษา ศาสนา ยุคสมยั อายุ ขัน้ตอนในวฏัจกัรชีวิตครอบครวั 
เป็นเกณฑ์ที่ ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร ์(Demographic Segmentation) 
(Armstrong & Kotler, 2015) หรือเป็นการแบ่งส่วนตลาดตามขนาด โครงสรา้งและการกระจาย
ของประชากร การแบ่งส่วนตลาดตามปัจจัยทางประชากรศาสตรท์ี่นิยมใชก้ันอย่างแพร่หลาย 
ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาด ครอบครวั รายได ้การศึกษา และอาชีพ ซึ่งใชใ้นการแบ่งแยกความแตกต่าง
ของกลุ่มลูกค้า จากเกณฑ์ความตอ้งการของลูกคา้ และพฤติกรรมการใชส้ินคา้และบริก าร ซึ่ง
มกัจะมีความสมัพนัธก์บัตวัแปรทางประชากรศาสตร ์ดงันี ้

1. อายุ (Age) ความชอบและความสามารถของลูกคา้จะเปลี่ยนแปลงไปตามอาย ุ
แต่ตัวแปรชนิดนีอ้าจเป็นตัวแปรลวงก็ได ้เช่น การขายสินคา้ที่มีกลุ่มคนวัยรุ่นเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
แต่กลบัมีผูส้งูอายมุาซือ้แทน ทัง้นี ้มีสาเหตมุาจากตลาดเป้าหมายนัน้ไม่ไดเ้ป็นกลุ่มที่มีอายตุ่างกนั
ตามปีเกิด แต่เกิดจากจิตวิทยาภายในของคนเราที่คิดว่าตวัเองยงัเป็นวยัรุ่นอยู่ 

2. วงจรชีวิต (Life-cycle) บุคคลที่มีวงจรชีวิตเหมือนกัน อาจมีความตอ้งการและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกนั โดยแต่ละขัน้ของวงจรชีวิตจะอธิบายถึงพฤติกรรม และความตอ้งการของ
บุคคลต่างๆ เช่น หย่ารา้ง วยักลางคน ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะสรา้งโอกาสใหก้บันักการตลาดในการ
เสนอสินคา้และบรกิาร ที่ตอบสนองความตอ้งการไดต้รงจดุ 

3. เพศ (Gender) เพศหญิงและเพศชาย มกัจะมีทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน 
เนื่องจากเพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อน และจะคน้หาขอ้มูลต่างๆ ก่อนตัดสินใจ ส่วนเพศชาย
มกัจะมีความเชื่อมั่นในตวัเองสงู และจะท าทกุทางที่จะช่วยใหเ้ปา้หมายส าเรจ็ ดงันัน้ นกัการตลาด
จึงไดน้ าความแตกต่างทางเพศมาประยุกตใ์ชก้บัผลิตภณัฑบ์างประเภท เช่น การออกแบบเสือ้ผา้ 
ทรงผม เครื่องส าอาง และนิตยสาร ซึ่งสินคา้บางชนิดไดม้ีการวางต าแหน่งลกัษณะของความเป็น
หญิงหรือความเป็นชายอย่างชดัเจน  
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4. รายได ้(Income) เป็นเกณฑก์ารแบ่งส่วนตลาดที่ใชก้ันมานานแลว้ส าหรบัสินคา้
และบริการ อย่างไรก็ตาม รายได้อาจไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็นลูกค้าที่ ดีที่สุดส าหรับ
ผลิตภณัฑน์ัน้ ๆ 

5. ยุคสมัยของคน (Generation) คนแต่ละรุ่นจะไดร้บัอิทธิพลจากเวลาที่เปลี่ยนไป 
ท าใหม้ีความสนใจที่แตกต่างกนั เช่น ดนตรี ภาพยนตร ์หรือการเมือง ณ ช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด ซึ่ง
นกัประชากรศาสตร ์เรียกกลุ่มเหล่านีว้่า กลุ่มคนที่มีประสบการณใ์นเรื่องต่างๆ ร่วมกัน มีมุมมอง 
และความนิยมเหมือนกนั นกัการตลาดมกัน าสญัลกัษณแ์ละรูปภาพที่เก่ียวขอ้งกบัประสบการณท์ี่
ส  าคัญของกลุ่มคนเหล่านีม้าใชใ้นการโฆษณา ซึ่งจะสามารถแบ่งกลุ่มออกไดเ้ป็น 7 กลุ่ม คือ 1.
กลุ่มคนในยุคเศรษฐกิจถดถอย (Depression) 2.กลุ่มคนในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 (World war 
II) 3.กลุ่มคนหลงัสงครามโลก (Postwar) 4.กลุ่มคนในช่วงตน้ก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 2 (Leading 
– Edge baby boomer) 5.กลุ่มคนในช่วงท้ายของสงครามโลกครัง้ที่ 2 (Trailing – Edge baby 
boomer) 6.กลุม่คน Generation X 7.กลุม่คน Generation Y  

1.2 ความหมายของประชากรศาสตร ์
(ราชบัณฑิตยสถาน , 2557) ได้ระบุค าว่าประชากรตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า 

population ซึ่งหมายถึงสิ่งมีชีวิตพวกเดียวกันที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ใดพื ้นที่หนึ่ง สิ่งมีชีวิตที่ เป็น
ประชากรจะเป็นคน สตัว ์หรือพืชก็ได ้

(ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2548) กล่าวว่าประชากรศาสตร ์(Demographic Factor) 
คือ ลกัษณะของประชากร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา รายได ้ประสบการณ์ เชือ้ชาติ 
สญัชาติ และขนาดครอบครวั 

ชิ ฟ แมน และกานั ค  (Schiffman & Kanuk, 1987 ) ก ล่ า วว่ า  ลั กษณ ะท าง
ประชากรศาสตร ์เป็นขอ้มูลของบุคคล ประกอบดว้ย อายุ การศึกษา เพศ รายได ้อาชีพ เชือ้ชาติ
และศาสนา ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซึ่งเป็นพืน้ฐานที่นักการตลาดจะน ามาพิจารณาใน
การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยการเชื่อมโยงกบัความตอ้งการ และรสนิยมของ
ผูบ้รโิภค เป็นตน้ 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัดา้นลกัษณะดา้นประชากรศาสตร  ์ที่กล่าวมาขา้งตน้
สรุปไดว้่า ประชากรศาสตร ์หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่บ่งบอกถึงบุคคลนั้นๆ ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาด
ครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชีพ การศึกษา ขอ้มลูเหล่านีม้ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภค ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด และช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย โดยใน
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัจึงน าแนวคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตรข์อง (ศิรวิรรณ เสรีรตันแ์ละคณะ, 
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2560) มาอา้งอิงในการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเก่ียวกับลักษณะปัจจัยส่วน
บคุคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน เนื่องจากความแตกต่างเหลา่นีม้ีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น
ประโยชนใ์นการก าหนดตลาดเป้าหมายของ การใชบ้รกิาร Application Grab ไดอ้ย่างถกูตอ้งและ
เหมาะสม 

แนวคิดเกี่ยวกับ Generation C 
เจเนอเรชั่น (Generation) หรือที่เรียกกนัอีกชื่อหนึ่งว่า Gen มีรากศัพทม์าจากภาษา

ลาติน Generare ความหมายว่า “ก่อใหเ้กิด” หรือ “ก าเนิดแก่” ความหมายนัน้มีความส าคัญเป็น
อย่างมากเพราะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคิดของนักสงัคมวิทยาที่เชื่อว่า Generation ของคนในแต่
ละยุคนัน้เป็นปัจจยัที่ส  าคัญเป็นการหลอมรวมใหค้นหนึ่งคนในยุคนัน้ มีการเปลี่ยนแปลงทางการ
แสดงออกความคิด ตลอดจนถึงเรื่องของทศันคติจากคนอีกรุน่หนึ่ง จนไม่สามารถเขา้ไปคิดแทนคน
ในแต่ละ Generation ได้เลย ตัวอย่างเช่น คนใน Generation X มักบ่นว่าเด็กๆ ที่ เล่นสมารท์
โฟนหรือแท็บเล็ต โดยไม่รูเ้ลยว่าคนในกลุ่มของ Generation Y หรือ Generation Z เหล่านีก้  าลัง
ส ารวจโลกและหาความรูใ้นแบบของเขา โดยที่คนใน Gen X อาจเปิดหนังสือเพื่อศึกษาหาความรู ้
แต่คนในกลุ่มของ Gen Y หรือ Gen Z เขาเปิดแท็บเล็ต และคน้หาค าส าคัญที่เขาตอ้งการ (“รูจ้ัก 
Gen C นิยามใหม่ของผูบ้รโิภคยคุดิจิตอล”, 2557)  

Generation ในโลกสมยัใหม่นัน้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ เนื่องจากโลกท่ีขอ้มลู
ข่าวสารรวมทัง้เทคโนโลยีมีความกา้วหนา้ โดยใชอิ้นเตอรเ์น็ตความเรว็สงู การวางต าแหน่งแห่งที่
ของ Generation ในแบบเก่าๆ จึงลา้สมยัไปไดอ้ย่างรวดเร็ว 

การเกิดของ Generation C นัน้จะว่าไปแลว้ถือเป็นสิ่งที่ผิดกบัรูปแบบ Generation 
ก่อนๆ ที่แบ่งเจนเนอชั่นต่างๆ ดว้ยช่วงอายเุป็นส าคญั แต่ Generation C มาจากค าว่า 
“Connected หรือ Content” จากการมองดว้ยเรื่องเทคโนโลยีและการคมนาคม (Technology & 
Infrastructure) และแบ่งตามลกัษณะการด าเนินชีวิตหรือพฤติกรรมเป็นส าคญั มีอตัราการเติบโต
ของสมารท์โฟน (Smart phone) อินเทอรเ์น็ต (Internet) และสื่อสงัคมออนไลน ์(Social Media) 
มาเป็นตวัแปรที่ส  าคญัในการด ารงชีวิต เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่เกิดมาในยุคของอินเทอรเ์น็ตที่
สามารถแสวงหาความรูไ้ดอ้ย่างกวา้งขวาง ถือไดว้่าเป็นจุดเปลี่ยนของแนวความคิดเรื่อง 
Generation แบบเดิมๆ 

คน Generation C มีคณุสมบติัน่าสนใจหลายสิ่ง เช่น จากการสงัเกตจะพบว่าคนใน
Generation C นัน้จะมีลกัษณะการด าเนินชีวิตแบบเรง่รีบ รีบทัง้การเดินทาง รีบทัง้เสน้ทางสู่
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ความส าเรจ็ คน Generation C จึงไม่ยอมเสียเวลาใหก้บัสิ่งไรส้าระและไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน ์เช่น 
การเสียเวลาบนทอ้งถนน การนั่งอยู่บนรถที่รอคอยรถติดบนทอ้งถนน หรือการท ากิจกรรมต่างๆ ที่
ตอ้งผ่านขัน้ตอนที่มีความวุ่นวายและเชื่องชา้ เป็นตน้ 

ประเภทของ Generation C 
Generation C สามารถแบ่งเป็นกลุม่อายไุดถ้ึง 3 กลุม่ย่อย ดงันี ้

1. Baby Gen C มีช่วงอายตุัง้แต่ 18 - 24 ปี เป็นช่วงวยัรุน่ ที่เริ่มเขา้เรียนในระดบั
มหาวิทยาลยัตลอดจนถึงชีวิตในการเริ่มท างานใหม่ๆ 

2. Bachelor Gen C มีช่วงอายุตั้งแต่ 25 - 34 ปี เป็นช่วงวัยท างาน ในระดับ
พนกังานทั่วไปจนถึงระดบัของผูบ้รหิาร มีลกัษณะการใชช้ีวิตแบบตวัคนเดียว 

3. Marriage Gen C มีช่วงอายุ 35 - 44 ปี เป็นช่วงที่มีครอบครัวและมองหา
ความมั่นคงในดา้นต่างๆ เช่น การเงิน ต าแหน่งหนา้ที่  เป็นตน้ รวมถึงมองหาค าตอบส าหรบัการมี
บตุร (คืนเวลาใหก้บัชีวิต’ IDEO ตอบโจทยค์วามตอ้งการใหก้บัคนยคุ GEN C, 2557) 
 

 

ภาพประกอบ 2 ภาพแสดงขอ้มลู The C Generation. 

ที่มา: มาส ารวจตวัเองกนั ว่าคุณเป็นคน Generation C หรือเปล่า?. (2557). สืบคน้จาก
http://www.yokekungworld.com/2014/07/ideo-the-c-generation 
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แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ของเจเนอเรชั่น C 
เจเนอเรชั่นเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ในแวดวงเทคโนโลยีและระบบ

ดิจิทัล จากการส ารวจล่าสุดโดยบริษัทวิจัยของมูลด้านการตลาดของนีลสัน (Nielsen) ระบุว่า 
ประชากรกลุ่มใหม่อาจไม่ไดอ้า้งอิงตามปีเกิดอีกต่อไป แต่จะนิยามความกระตือรือรน้ในการรบั
ขอ้มูลข่าวสารหรือเป็นกลุ่มคนยุคดิจิทัล อาทิ พกเครื่องมือสื่อสารหลายประเภทติดตัว และใช้
อินเทอรเ์น็ตมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์ชอบที่จะพิมพ์ขอ้ความมากกว่าสนทนาทางโทรศัพท ์
เป็นสมาชิกสงัคมเครือข่ายออนไลน ์และคุน้เคยส าหรบัการใชง้านในทุกรูปแบบ โดยเรียกว่ากลุ่ม 
“เจเนอเรชั่นซี” (Generation C) (เจาะเทรนด์โลก 2015, Thailand Creative & Design Center, 
น.195) คนกลุ่มนีม้ีความรู ้มีอ านาจในการตดัสินใจ และรูจ้ักเปรียบเทียบมากขึน้ก่อนตดัสินใจซือ้
สินคา้ พฤติกรรมของกลุ่มเจเนอเรชั่นซีไม่เหมือนเจเนอเรชั่นอ่ืน ๆ เพราะกลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มนีอ้ยู่บน
สงัคมออนไลน ์ซึ่งสามารถเขา้ถึงสื่อต่าง ๆ ไดง้่าย ทัง้เนือ้หา ขอ้ความ รูปภาพ และวีดีโอ ไดทุ้กที่
ทกุเวลา 

กลุ่มเจเนอเรชั่นซี คือกลุ่มที่เทคโนโลยีน าไปสู่การเติบโตของประชากรที่มีความ
ตอ้งการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต ส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรม 5C’s ของคนเจเนอเรชั่นซี ดงันี ้(เจาะลกึ Gen 
C กบัพฤติกรรมการซือ้ของออนไลน,์ Zocial inc., 2558, หนา้ 2) 

1. ดา้นการเชื่อมต่อ (Connection) หมายถึง พฤติกรรมที่ชอบ “การเชื่อมต่อ” อยู่
ตลอดเวลา โดยใช ้Social Media ต่างๆ ในการท ากิจกรรมหลกัในชีวิตประจ าวนั  

2. ดา้นบอกต่อ (Curation) หมายถึง พฤติกรรมที่ชอบ “บอกต่อ” สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัว และบอกต่อในสิ่งที่ตนเห็นว่ามีคุณค่าแก่ผูอ่ื้น เช่น การบอกเล่าถึงเรื่องราว หรือ การแชร์
ขอ้มลูต่างๆ 

3. ดา้นการอยู่เป็นกลุ่ม (Community) หมายถึง พฤติกรรมที่ชอบ “การอยู่เป็น
กลุ่ม” และการรวมตวัของผูท้ี่มีความชื่นชอบเหมือนๆ กนับนโลกออนไลน ์เช่น ตามกลุ่มในโซเชียล
ต่างๆ หรือ เว็บบอรด์ เพื่อไวแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทศันคติ และบอกเลา่เรื่องราวต่างๆ 

4. ด้านความสร้างสรรค์ (Creation) หมายถึ ง พฤติกรรมที่ ชอบ  “ความ
สรา้งสรรค”์ มีความคิดเป็นของตวัเอง ชอบดใูนสิ่งที่ไม่ซ  า้ใครเพื่อการบ่งบอกความเป็นตวัตน 

5. ดา้นความสะดวกสบาย (Convenience) หมายถึง พฤติกรรมที่ชอบ “ความ
สะดวกสบาย” ในทกุสิ่งโดยเฉพาะการซือ้ขายสินคา้ที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว 



  18 

 

ภาพประกอบ 3 กิจกรรมยอดฮิตตามช่วงในโลกออนไลนข์องชาว Generation C 

ที่ ม า  : Social Media Update : Consumer 3.0  in Thailand. (2555). สื บค้นจาก
https://www.slideshare.net/navikn/social-media-update-consumer-30 

วิธีการทีจ่ะเข้าถึงกลุ่มคนในเจเนอเรชั่นซี (Generation C) 
การที่เราจะเขา้ใจถึงพฤติกรรมและความคิดของคนใน Generation C ถือเป็นสิ่งที่

จ  าเป็นและส าคัญเป็นอย่างมาก สามารถแบ่งเป็นสิ่งส าคัญในการเขา้ถึงและตอบสนองความ
ตอ้งการของคนใน Generation C 5 ประการ ไดแ้ก่  

1. การสรา้งเนือ้หาเฉพาะกลุ่ม ขอ้มูลที่มีขนาดใหญ่และไม่เฉพาะเจาะจง จะ
ไม่ใช่ประเด็นที่ส  าคญัและสรา้งความสนใจของเนือ้หาของคนใน Generation C 

2. มีการเล่าเรื่องราวอย่างเหมาะสม ในหนา้เพจหรือเว็บไซดท์ี่มีขอ้มลูกวา้งขวาง 
จะไม่สามารถดึงดูดความสนใจของคนในGeneration C ได ้ตอ้งเป็นการสรา้งเนือ้หาที่ออกแบบ
ขอ้มลูเฉพาะเจาะจง โดยไม่จ าเป็นที่จะค านึงถึงช่องทางในการสื่อสาร รวมถึงการโฆษณาอีกดว้ย 

https://www.slideshare.net/navikn/social-media-update-consumer-30
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นอกจากนี ้คนในกลุ่ม Generation C รอ้ยละ 39 ไม่มีการต่อต้านโฆษณาจากเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์แต่โฆษณานัน้จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของคนในกลุม่นี ้

3. ใชส้ื่อสังคมออนไลนใ์หถู้กตอ้งและเหมาะสม สื่อสังคมออนไลนห์รือ Social 
Media ถือเป็นเครื่องมือที่ส  าคัญเป็นอย่างมากในการเขา้ถึงกลุ่มคนใน Generation C เพราะโดย
สว่นใหญ่แลว้จะมีการเชื่อมต่อผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน ์และอาจจะมีการใชช้่องทางนีเ้พื่อสื่อสาร
และแสดงออกถึงความเป็นตวัเอง 

4. การสื่อสารด้วยตราสินค้า กลุ่มคนใน Generation C การที่มีแค่สินค้าและ
บรกิารที่ดีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ส  าคญัเสมอไปเพราะการที่จะท าใหค้นในกลุ่มนีม้ีความสนใจนัน้ ควรที่
จะสื่อสารผ่านตราสินคา้ไปพรอ้มๆ กันดว้ย เช่น การสื่อสารตราสินคา้ร่วมไปกับประเด็นที่ก าลัง
เป็นที่นิยมในขณะนัน้ เป็นตน้ 

5. เศรษฐกิจแบบผนึกก าลัง หรือ We Economy กลุ่มคนใน Generation C มี
ความคาดหวังว่า ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งมีการรบัรูแ้ละเขา้ใจในสิ่งที่คนในกลุ่มนีต้อ้งการเป็นอย่างดี 
และนอกจากนีย้ังตอ้งสามารถที่จะตอบสนองถึงความตอ้งการของคนในกลุ่มนี ้เนื่องจากคนในเจ
เนอเรชั่น ซี มีความคิดว่าตัวเองนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และยังสามารถที่จะแสดงความ
คิดเห็นแทนคนอ่ืนๆ ในสงัคมไดอี้กดว้ย ดงันัน้ สิ่งที่เป็นเรื่องที่ส  าคญัที่สดุ คือตอ้งเขา้ใจและสื่อสาร
สื่อสารกบัคนในกลุม่นี ้โดยที่ตอ้งมองว่าเขาเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม 

 

ภาพประกอบ 4 ภาพแสดงขอ้มลู Social Media กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ไดข้องคน Gen C 

ที่มา: เปิดต ารา "โซเชียลคอมเมิรซ์" เจาะไลฟ์สไตล ์เขา้ถึงขุมทรพัย ์Gen-C. (2560). 
สืบคน้จาก https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1445489089 
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จะเห็นไดว้่ากลุ่มเจเนอเรชั่นซี เป็นกลุ่มที่น าเทคโนโลยีดา้นการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต
มาใชม้ากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จะถูกกระท าผ่านสมารท์โฟนหรืออุปกรณ์
พกพาต่าง ๆ ที่อ  านวยความสะดวกรวดเร็วไดเ้ป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การเรียกรถสาธารณะ การ
จองหรือซือ้ตั๋วโดยสาร การจองโรงแรม ดูหนัง ฟังเพลง เป็นตน้ เทคโนโลยีจะเขา้มามีบทบาทกับ
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากยิ่งขึน้ โดยในการวิจัยครัง้นี ้ ผู ้วิจัยได้น าแนวคิดของ ของนีลสัน 
(Nielsen) เนื่องจาก กลุ่มเจเนอเรชั่น C จะมีพฤติกรรมกระตือรือรน้ในการรบัขอ้มูลข่าวสารหรือ
เป็นกลุม่คนยุคดิจิทลั อาทิ พกเครื่องมือสื่อสารหลายประเภทติดตวั และใชอิ้นเทอรเ์น็ตมากกว่า 6 
ชั่วโมงต่อสปัดาห ์ชอบที่จะพิมพข์อ้ความมากกว่าสนทนาทางโทรศพัท ์เป็นสมาชิกสงัคมเครือข่าย
ออนไลน์ และคุ้นเคยส าหรบัการใชง้านในทุกรูปแบบ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการใช้
บรกิาร และการตดัดสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ไดม้ากยิ่งขึน้ 

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 
การยอมรับเทคโนโลยี  (Technology Acceptance Model : TAM) ก าหนดโดย 

Davis (1989) เป็นทฤษฎีที่ไดพ้ัฒนาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (TRA) ของ Ajzen และ 
(Fishbein & Ajzen, 1975) โดยจุดประสงคข์องแบบจ าลอง คือ การท านายหรืออธิบายลกัษณะ
การใชค้อมพิวเตอรข์องผูใ้ช ้(end-user) ดังนัน้ แบบจ าลองนี ้จึงเป็นตน้แบบที่มีความน่าเชื่อถือ
ส าหรบัการท านายความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยี (Technology) ของผูบ้รโิภค (Argwal & Prasad 
;1997) ซึ่ง Phuangthong และ Malisawan (2005) กล่าวว่า แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี
(TAM) ได้ถู กน ามาปรับ ใช้กับผู้ ใช้  (end-user) ใน เทคโน โลยีที่ แตก ต่างกัน  เช่ น  อี เมล 
(Davis,1989) , ป ระม วลผลค า (word processors)(Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989 ) , 
groupware (Taylor & Todde, 1995), excel sheets (Mathieson, 1991) แ ล ะ  www. โ ด ย
แบบจ าลองนี ้ไดใ้ชท้ฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (TRA) เป็นแนวคิดพืน้ฐานส าหรบัการอธิบาย
ความเชื่อมโยงกนัระหว่างปัจจยัในโครงสรา้งของแบบจ าลอง ซึ่งไดแ้ก่ 

การรับรู้ประโยชน ์(Perceived Usefulness: PU) เป็นระดบัความเชื่อของคนว่าถา้
ใชร้ะบบหรือเทคโนโลยีนัน้ๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได ้ 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceive ease of use: PEOU) เป็นสิ่งที่
ผูใ้ช ้(end-user) เชื่อว่าไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการใชง้านระบบ เพราะหากระบบใชง้านง่าย ไม่
ซบัซอ้น ผูใ้ชก้็จะมีทศันคติที่ดีจากการใชง้าน หรือกลา่วไดว้่า การใชร้ะบบไม่ตอ้งใชค้วามพยายาม 
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ภาพประกอบ 5 ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัตามแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยีของ (TAM) 

ที่มา : Davis et al,1989 

จากภาพประกอบ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยีของ (TAM) Davis ไดใ้ชแ้บบจ าลองตามภาพในการเรียนรูเ้พื่อวดัความตัง้ใจที่จะใชง้าน
ระบบ ซึ่งสามารถสรุปผลการเรียนรูไ้ดว้่า ความตั้งใจที่จะใชง้านระบบมีความสมัพันธ์กับการน า
เทคโนโลยีมาใชง้านจริง ซึ่งการรบัรูถ้ึงประโยชนส์่งผลต่อความตัง้ใจที่จะใชง้านระบบ ส าหรบัการ
รบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้านส่งผลต่อความตัง้ใจที่จะใชง้านระบบอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ แต่
นอ้ยกว่าการรบัรูถ้ึงประโยชน ์ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปผูใ้ชง้านระบบจะมีความตัง้ใจใชง้านระบบลดลง 

ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (The unified theory of acceptance and 
use of technology - UTAUT)  

Venkatesh, Davis and Morris (2003) ไดเ้สนอทฤษฎีที่สรา้งขึน้จากงานวิจัยต่างๆ 
ที่ผ่านมาเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี ซึ่งมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ห็นถึงภาพรวมในการยอมรบัของ
ผูใ้ชง้านระบบ ซึ่งทฤษฎีนีอ้ธิบายถึงการยอมรบัเทคโนโลยีและการใชเ้ทคโนโลยีของผูใ้ช้ โดยเป็น
ทฤษฎีที่พฒันามาจากทฤษฎีดา้นพฤติกรรมจ านวน 8 ทฤษฎี ดงันี ้ 

1. ทฤษฎีที่ใชใ้นการเชื่อมโยงความเชื่อและทศันคติที่มีต่อพฤติกรรม (Theory of 
Reasoned Action: TRA)  

2. ทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยีของผูใ้ชง้าน เพื่อใชเ้ป็นสิ่งวดัความส าเรจ็ของการ
พฒันาการใชเ้ทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)  

3. ทฤษฎีที่ใชส้  าหรบัการวิจยัดา้นจิตวิทยา เพื่อใชส้นบัสนุนแรงจูงใจที่ใชอ้ธิบาย
ถึงการแสดงพฤติกรรม (Motivational Model: MM)  
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4. ทฤษฎีที่ศึกษาพฤติกรรม ที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มเติมจากทฤษฎี TRA 
(Theory of Planned Behavior: TPB)  

5. ทฤษฎีที่ผสมผสานกันระหว่าง TAM กับ TPB ใช้ในการทดสอบการวิจัยที่
เก่ียวขอ้งกบัการใชง้านระบบ ว่ามผีลต่อการปรบัปรุงและการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่  

6. ทฤษฎีที่ใชว้ดัการใชง้านจริงในเทคโนโลยี และใชท้ านายดา้นการยอมรบัและ
การใชเ้ทคโนโลยีของแต่ละบคุคล (Model of PC Utilization: MPCU)  

7. ทฤษฎีพืน้ฐานทางสังคม ใชศ้ึกษาความหลากหลายของปัจจัย ที่ใชอ้ธิบาย
นวตักรรมและใชเ้ป็นเครื่องมือที่เก่ียวขอ้งกับนวัตกรรมในองคก์ร (Innovation Diffusion Theory: 
IDT) หรือ (Diffusion of Innovations: DOI)  

8. ทฤษฎีดา้นพฤติกรรมมนษุย ์ที่พบว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยน์ัน้
เกิดจากอิทธิพลจากสิ่งแวดลอ้มปัจจัยส่วนบุคคล และคุณสมบัติดา้นพฤติกรรมส่วนตัว (Social 
Cognitive Theory: SCT)  

สรุปได้ว่า การยอมรับเทคโนโลยี เป็นความเชื่อ และความคาดหวังต่อระบบ
สารสนเทศที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพท างานนั้นใหดี้ขึน้ ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี ้ผูว้ิจัยไดน้ า
ทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) ของ Davis (1989) ซึ่ง
เป็นทฤษฎีที่ไดพ้ฒันาขยายองคค์วามรูต่้อจากทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตผุล ประกอบดว้ย การรบัรู ้
ประโยชน ์และ การรบัรูค้วามง่ายต่อการใช ้เพื่อใชเ้ป็นตวัก าหนดความเชื่อ และความคาดหวงัของ
ผูบ้รโิภคที่มีต่อการใชบ้รกิาร Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
การตัดสินใจ (Decision Making) คือ ขั้นตอนการเลือกทางเลือกจากทางเลือกที่มี 

ซึ่งด้พิจารณาอย่างดีแล้วว่า เป็นทางเลือกที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ การ
ตัดสินใจได้มีการศึกษามานาน นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกัน คือ บารน์ารด์ 
(Barnard, 1938) กล่าวว่า การตัดสินใจ คือ "เทคนิคในการที่จะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ใหเ้หลือ
ทางเลือกเดียว" ไซมอน (Simon) กล่าวว่า การตัดสินใจ เป็นกระบวนการของการหาโอกาสที่จะ
ตัดสินใจ การหาทางเลือกที่พอเป็นไปได้ และทางเลือกจากงานต่างๆ ที่มีอยู่  แพทเทอรส์ัน 
(1980:107) กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึง การที่บุคคลเขา้ไปสูค่วามเสี่ยง โดยมีการรวบรวมและ
ประเมินขอ้มลู มีทางเลือกหลายทางและมีสิ่งประกอบอ่ืนๆ ที่ส  าคญัน าไปสูก่ารตดัสินใจเลือก 

(วิเชียร วิทยอุดม, 2555) กระบวนการตัดสินใจซื ้อ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่ง
เก่ียวกับผูบ้ริโภคโดยตรง โดยที่ผูบ้ริโภคนัน้จะตอ้งตัดสินใจเก่ียวกับ เราจะซือ้หาอะไร และจะซือ้
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เมื่อใด จากไหน และจะจ่ายอย่างไร แต่การซือ้ของผูบ้ริโภคจะถูกจ ากัดดว้ยเรื่องเงินหรือเวลา ท า
ให้รูปแบบการจัดซื ้อเปลี่ยนไปจากความตั้งใจเดิม กระบวนการตัดสิน ใจซื ้อ  ทั้ง 5 ด้าน 
ประกอบดว้ย 1. ดา้นผลการรบัรูถ้ึงปัญหา 2. ดา้นการคน้หาขอ้มูลข่าวสาร 3. ดา้นการประเมิน
ทางเลือก 4. ดา้นการซือ้หา 5. ดา้นการประเมินภายหลงัการซือ้  

(อาภสัรา โสวะภาพ, 2560) กล่าวว่า กระบวนการการตดัสินใจซือ้ ว่าการที่ผูบ้ริโภค 
หรือ บุคคลมีตอ้งการที่อยากซือ้หรืออยากใชบ้ริการ สินคา้อย่างใดอย่างหนึ่งผูบ้ริโภคตอ้งมีการ
ตดัสินใจโดยผ่านกระบวนการ 5 ขัน้ตอน ซึ่งไดแ้ก่ การรบัรูปั้ญหา การแสวงหาขอ้มลู การพิจารณา
ทางเลือกการตัดสินใจซื ้อ และ พฤติกรรมหลังการซื ้อ ซึ่ งในการซื ้อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดต้องผ่าน
กระบวนการนีเ้สมอ 

นิเวศน ์ธรรมมะ และคณะ (การจัดการการตลาด : 43) กล่าวว่า ภายใตพ้ฤติกรรม
การซือ้ของผูบ้ริโภค บางครัง้ผูบ้ริโภคอาจคิดไม่ตรงกับการกระท าเสมอไป ดังนั้น การวิเคราะห์
กระบวนการการตดัสินใจของผูบ้รโิภคจึงเริ่มขึน้ ขัน้ตอนที่ผูซ้ือ้ไดท้ าการเลือกผลิตภณัฑห์รือบรกิาร
ที่ต้องการซือ้ คือ กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ( Purchase Decision Process ) ซึ่งมี 5 
ขั้นตอน คือ 1.การตระหนักถึงปัญหา 2.การแสวงหาความรู ้3.การพิจารณาทางเลือก 4.การ
ตดัสินใจซือ้ 5.พฤติกรรมหลงัการซือ้  

(ฉัตยาพร เสมอใจ , 2550) กล่าวว่า  การตัดสินใจ (Decision Making) เป็น
กระบวนการในการเลือก ที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากทางเลือกที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภค จะต้องท าการ
ตดัสินใจในทางเลือกต่างๆ ของสินคา้และบริการอยู่ตลอด โดยท าการเลือกสินคา้หรือบริการตาม
ขอ้มลูที่ไดร้บั และขอ้จ ากดัที่มี การตดัสินใจจึงเป็นสิ่งที่ส  าคญัและอยู่ภายในจิตส านึกของผูบ้รโิภค 

(วฒุิชยั จ านงค,์ 2523) กล่าวว่า การตดัสินใจ เป็นการจดัการที่เลี่ยงไม่ได้ ทัง้ยงัเป็น
หวัใจในการท างานในทุกๆ อย่าง เพื่อใหส้  าเร็จตามวตัถุประสงค ์ซึ่งจะมีเครื่องมือที่ช่วยพิจารณา 
และมีอารมณ์ ความชอบเข้ามาเก่ียวข้อง และเป็นกระบวนการที่รวมหลายๆ ขั้นตอนต่าง ๆ 
ต่อเนื่องกนั ดงันี ้

1. การก าหนดปัญหา (Problem identification) เป็นขั้นแรกของการตัดสินใจ ที่
จะตอ้งคน้หา และท าความความเขา้ใจกับปัญหาจริงๆ เพราะกระบวนการตัดสินใจจะเริ่มตน้ที่
ขั้นตอนนีก้่อน เมื่อเรารูส้ึกว่าเกิดปัญหาขึน้มา จะเกิดความรูส้ึกที่ว่ามีบางสิ่ง บางอย่างที่ไม่ได้
เป็นไปตามที่เราคิด  
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2. การค้นหาข้อมูล (Information search) การค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่ เก่ียวข้องกับ
ปัญหา คือ การคน้หาสาเหตุ หรือสิ่งที่เป็นตน้เหตุที่ท าใหเ้กิดปัญหาขึน้มา ซึ่งอาจจะไม่ใช่สาเหตุ
โดยตรงก็ได ้

3. การประเมินข้อมูล (Evaluation of information) การประเมินข้อมูลข่าวสาร มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อใหเ้ราทราบว่าขอ้มูลที่ไดร้บัมานัน้ถูกตอ้ง ตรงกับสิ่งที่เราอยากได้ และ
สามารถใชว้ิเคราะหปั์ญหาไดห้รือไม่ 

4. การก าหนดทางเลือก (Listing alternative) เป็นขั้นตอนที่ส  าคัญในการตัดสินใจ 
คือ จะตอ้งก าหนดทางเลือกมากที่สดุเท่าที่จะท าได ้เพราะจะท าใหค้รอบคลมุการแกปั้ญหาไดม้าก
ที่สุด สิ่งส าคัญคือหากมีข้อมูลที่ เพียงพอ จะท าให้ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาได้ย่าง
เหมาะสม และครอบคลมุ  

5. การเลือกทางเลือก (Selection of alternative) จะท าต่อจากการก าหนดและ
จัดล าดับความส าคัญของทางเลือกในการใช้แก้ปัญหา การเลือกทางเลือกที่จะท าต่อไป 
(Selection of a course of action) และขัน้ตอนนีถื้อเป็นการตดัสินใจอย่างแทจ้รงิ 

6. การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implement of decision) เมื่อทางเลือกไดถู้กเลือก
เขา้มาแลว้ ก็เป็นการปฏิบติัตามผลของการตดัสินใจหรือทางเลือก 

(สมาน อศัวภมูิ, 2551) กลา่วว่า กระบวนการตดัสินใจไวม้ปีระการ ดงันี ้
1. การก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการตดัสินใจ 
2. การระบปัุญหาที่ตอ้งตดัสินใจ 
3. การก าหนดเกณฑท์ี่ตอ้งตดัสินใจ 
4. การพฒันาและก าหนดทางเลือก 
5. การประเมินทางเลือก 
6. การเลือกทางเลือก 
7. การใชท้างเลือกและการประเมินผล 
ปณิศา มีจินดา (2553) กล่าวว่า ลกูคา้จะซือ้สินคา้เมื่อมีความตอ้งการ กระบวนการ

ตดัสินใจซือ้ ถือเป็นขัน้ตอนของการตดัสินใจของผูซ้ือ้ มี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ขัน้ก่อนการซือ้ เป็นขัน้ตอนตัง้แต่การจัดหาสินคา้ ซึ่งผูซ้ือ้มีความตอ้งการสินคา้ ก็

จะท าการค้นหาข้อมูลสินค้า หลังจากนั้น จึงจะวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อท าการตัดสินใจ แบ่ง
ออกเป็น 
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1.1 ขั้นที่ 1 การทราบปัญหา ผูซ้ือ้จะนึกสิ่งของที่มีกับสิ่งของที่ไม่มี ซึ่งอาจเป็น
เพราะจิตใจ อารมณ ์ความรูส้กึ สภาพแวดลอ้ม สงัคม และวฒันธรรม 

1.2 ขัน้ที่ 2 การคน้หาขอ้มลู ผูซ้ือ้จะคน้หาขอ้มลูสินคา้เพื่อตอบโจทยใ์หก้บัตวัเอง 
ซึ่งจะท าการหาขอ้มูลและวิเคราะหข์อ้มูลจากแหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ การอา้งอิงจากบุคคล เว็บไซต ์
รา้นคา้หรือหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ  

1.3 ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือก ผูซ้ือ้จะประเมินทางเลือกต่างๆ หลังจากได้
คน้หาขอ้มูลแลว้ ก็จะวิเคราะหค์วามเสี่ยงที่สามารถเกิดขึน้ได ้เพื่อเปรียบเทียบกบัความพึงพอใจ
ของตนเองที่มีต่อสินคา้ 

2. ขัน้ตอนซือ้ หรือขัน้ที่ 4 ผูซ้ือ้จะท าการตดัสินใจซือ้หลงัจากที่ทราบความตอ้งการที่
แทจ้ริง ซึ่งจะตอ้งผ่านขัน้ตอนดงักล่าวขัน้ตน้มาจึงจะท าการซือ้ และจะซือ้สิ่งที่ชอบมากที่สุด บาง
คนอาจจะตัง้ค าถามว่าจะซือ้ดีหรือไม่ ซือ้ไปท าไม จ าเป็นหรือไม่ จะซือ้แบรนดไ์หน เป็นตน้ 

3. ขัน้ตอนหลงัการซือ้ แบ่งออกเป็น  
3.1 ขัน้ที่ 5 การใช้งาน เป็นขัน้ตอนที่ผูซ้ือ้ใชง้านสินคา้ที่ไดซ้ือ้มา ไดแ้ก่ ขัน้ตอน

การใช ้จะใชเ้ท่าไร จะใชอ้ย่างไร รวมถึงความรูส้กึตอนใชส้ินคา้และบรกิารดว้ย  
3.2 ขั้นที่ 6 พฤติกรรมหลังการซือ้ เป็นประสบการณ์ของผู้ซือ้ว่าพอใจหรือไม่

พอใจในการใชส้ินคา้ หากผูซ้ือ้พอใจก็จะเกิด brand loyalty และบอกต่อใหผู้อ่ื้น รวมไปถึงการซือ้
ซ  า้ในอนาคต จนกลายเป็นลกูคา้ประจ าอีกดว้ย 

สรุปได้ว่า การตัดสินใจของผู้ซือ้ คือ การกระบวนการเลือกทางใดทางหนึ่ง เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ือ้ กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ือ้ มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

  1. การตระหนักถึงปัญหา คือ ผู้ซือ้มีความตอ้งการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ 
ซึ่งอาจเกิดจากปัจจยัปัญหาภายนอก หรือปัจจยัปัญหาภายใน 

  2. การแสวงหาความรู ้ คือ ผู้ซือ้ ศึกษา คน้หาขอ้มูลสินคา้จากแหล่งต่างๆ และ
น ามาประมวลผลเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  

  3. การพิจารณาทางเลือก คือ การประมวลผลจากการคน้หาขอ้มูล ผู้ซือ้จะมีการ
ประเมินความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึน้ได ้การประเมินความสมัพนัธก์บัผลประโยชนแ์ละการประเมิน
ความตอ้งการความพงึพอใจ 

  4. การตัดสินใจซือ้ คือ ผู้ซือ้จะตัดสินใจซือ้สินค้าที่ตนเองชอบมากที่สุด เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ ความพึงพอใจ โดยเลือกว่าจะซือ้ดีหรือไม่ ซือ้ไปท าไม จ าเป็นหรือไม่ จะ
ซือ้แบรนดไ์หน เป็นตน้ 
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  5. พฤติกรรมหลงัการซือ้ คือ ผูซ้ือ้จะประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในตัว
สินค้า ซึ่งถ้าหากผู้ซือ้พอใจก็จะเกิด brand loyalty และบอกต่อให้ผู้อ่ืน รวมไปถึงการซือ้ซ  า้ใน
อนาคต จนกลายเป็นลกูคา้ประจ าอีกดว้ย 

คอตเลอร์ (Kotler Philip, 2018, p. 181; Philip, 2018) กล่ าวว่า  กระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคนั้น ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การรบัรูปั้ญหา การคน้หา
ขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซือ้ และ พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ดังแสดงใน
ภาพประกอบ ซึ่งบางครัง้ผูบ้ริโภคอาจจะขา้มขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งไป หรือไม่ไดเ้รียงล าดบัตาม
กระบวนการกเ็ป็นได ้

 
ภาพประกอบ 6 โมเดล 5 ขัน้ตอนของกระบวนการตดัสินใจซือ้ 

ที่มา: Kotler Philip (2018, p. 181) 

1. การรบัรูถ้ึงความตอ้งการ หรือ การตระหนักถึงปัญหา (Need Recognition or 
Problem Recognition) การรบัรูถ้ึงสิ่งที่ผูบ้ริโภคตอ้งการ ซึ่งก่อใหเ้กิดเป็นกระบวนการตัดสินใจ 
หรืออาจหมายถึง ภาวะความแตกต่างระหว่างภาวะความต้องการที่แท้จริงกับความตอ้งการที่
ผูบ้รโิภคปรารถนา   

2. การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร (Search for Information) คือ การคน้หาขอ้มูลก่อน
การซือ้ (Pre-Purchase Search) เป็นขั้นที่ผู ้บริโภคค้นหาข้อมูลลักษณะของสินค้า ที่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้โดยอาศยัแหลง่ขอ้มลูที่ส  าคญั 2 แหลง่ ดงันี ้

2.1 แหล่งขอ้มลูภายใน (Internal Search) คือ แหล่งขอ้มูลจากขอบเขตดา้น
จิตวิทยา 

2.2 แหล่งขอ้มลูภายนอก (External Search) คือ แหล่งขอ้มลูจากสื่อมวลชน 
พนกังานขาย หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบ้ริโภคไดข้อ้มูล
แลว้ ผูบ้ริโภคจะประมวลผลขอ้มูลในเชิงเปรียบเทียบจากขอ้มูลที่มีความซบัซอ้นและหลากหลาย 
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กระบวนการประเมินผลของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพืน้ฐานอยู่บนทฤษฎีการเรียนรู ้ซึ่งพิจารณาว่า
ผูบ้รโิภคท าการตดัสินใจซือ้สินคา้โดยอาศยัความตอ้งการและใชเ้หตผุลสนบัสนนุ   

4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) การตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคจะท าให้
ผูบ้ริโภคเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ เช่น สินคา้นัน้จะมีความคุม้ค่า เหมาะสมกบัราคาที่จ่าย
ไปหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าใหผู้บ้รโิภคเคยชินและคุน้เคยกบัการซือ้สินคา้เดิมอยู่เสมอ 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Post Purchase Feeling) กระบวนการนีจ้ะเกดิขึน้
หลังจากที่ผูบ้ริโภคได้ซือ้สินคา้แลว้ ซึ่งจะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดเป็นความพอใจ (Satisfaction) และ
ความไม่พอใจ (Un-Satisfaction) ในการใชส้ินคา้นัน้ๆ 

จากแนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซือ้ และกระบวนการตัดสินใจ ที่กล่าวมาขา้งตน้
สรุปไดว้่าการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกหรือ
กระบวนการต่างๆ เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดส้ิ่งที่ตอ้งการ รวมไปถึงการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคในการ
ตดัสินใจเลือกซือ้สินคา้และบริการ โดยในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการ
ตดัสินใจซือ้ของ คอตเลอร ์(Kotler Philip, 2018) มาอา้งอิงในการวิจยั เพื่อใชใ้นการศึกษาทฤษฎี
การตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจ 

(กมล สการะเศรณี, 2557) ศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจใชบ้ริการแท็กซี่ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใชบ้ริการแท็กซี่ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการที่ เคยใช้บ ริการแท็ กซี่ ผ่ าน โมบายแอพพลิ เคชั่ น ใน เขต
กรุงเทพมหานคร มีเครื่องมือทางสถิติที่ใชใ้นการน าเสนอและวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี รอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-Way ANOVA โดยผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใชบ้ริการของ แกร็บ-แท็กซี่ กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจใชบ้ริการเพราะมีความ
สะดวกรวดเร็วในการเรียกแท็กซี่ ไดร้บัแหล่งขอ้มูลข่าวสารจากสังคมออนไลน/์เว็บไซต ์เลือกใช้
บริการในวันหยุดสุดสัปดาห ์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะใชบ้ริการในช่วงเวลา 16.01 – 22.00 น. 
บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากที่สุดคือ ตนเอง จะเรียกใช้บริการที่ศูนย์การคา้/สถานที่
ท่องเที่ยว จ านวนครัง้ในการใช้บริการ 1 - 7 ครัง้ต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการมากกว่า 
100-200 บาทต่อครัง้ และมีระยะเวลาในการรอคอยการใชบ้ริการอยู่ที่ 5 - 10 นาที ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน สาเหตุส  าคัญที่ใช้บริการ เวลาที่
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เลือกใชบ้รกิาร และค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารต่อครัง้ ที่แตกต่างกนัมีการตดัสินใจบรกิารแท็กซี่ผ่าน
โมบายแอพพลิเคชั่นแตกต่างกนั 

(กิตติคุณ จงมานัสเจริญ, 2560) ศึกษาเก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรม การประเมิน
คณุภาพ และการยอมรบัในการใชแ้อพพลิเคชั่นเรียกรถรบัจา้งสาธารณะ(แท็กซี่)ผ่านสมารท์โฟน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า เพศหญิงมีการเลือกใชม้ากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่เป็น
พนกังานบรษิัทเอกชน ช่วงอายุจะอยู่ระหว่าง 21 - 40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นพืน้ฐาน 
และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 30,000 บาท พบว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกใชบ้ริการในช่วงวัน
จนัทร-์วนัศกุร ์จะใชบ้ริการเวลา 20.01 – 24.00 น. แอพพลิเคชั่นที่เลือกใชม้ากที่สดุคือ Grab Taxi 
รองลงมาคือ Uber และ All Thai Taxi ปัจจัยด้านการประเมินคุณภาพแอพพลิเคชั่นกับการใช้
แอพพลิเคชั่นเรียกรถรบัจา้งสาธารณะผ่านสมารท์โฟน ดา้นการท างานของแอพพลิเคชั่น ด้าน
ความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่น ดา้นการบ ารุงรกัษา ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นดว้ยมาก
ที่สุด และดา้นการใชง้าน ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความสามารถในการใชง้านกับระบบอ่ืนร่วมกัน 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก ปัจจยัดา้นแนวคิดเบือ้งตน้เก่ียวกบัการยอมรบัการใช้
แอพพลิเคชั่นเรียกรถรบัจ้างสาธารณะ ผ่านสมารท์โฟน ด้านการรบัรูถ้ึงประโยชน์ที่ได้รบัจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นดว้ยมากที่สุด ดา้นการรบัรูว้่าเป็นระบบที่
ง่ายต่อการใชง้าน ดา้นทศันคติต่อการใชง้าน ในภาพรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก ผลจาก
การวิจัยครั้งนี ้มีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบในอนาคตจากด้านการประเมินคุณภาพ 
แอพพลิเคชั่นควรจะมีการท างานที่ไม่ซบัซอ้น มีความปลอดภยัในการสง่ขอ้มลู แอพพลิเคชั่นเขา้ใจ
ง่าย สามารถดูขอ้มูลยอ้นหลงัได ้เมื่อพบปัญหาสามารถติดต่อสอบถามได ้มีการพัฒนาเวอรช์ัน
อย่างสม ่าเสมอ และสามารถใชง้านรวมกันไดใ้นทุกระบบ ดา้นการยอมรบัการใชง้าน ควรจะมี
ระบบการใหบ้ริการที่รวดเร็วขึน้ สามารถดูขอ้มูลต่างๆ ระหว่างที่ใชใ้นการเดินทางได ้เมื่อใชง้าน
ควรจะไดร้บัประโยชนแ์ละความปลอดภยั 

(พงศกร ง่วนส าอาง , 2560) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผูโ้ดยสารต่อการใชแ้อพพลิเคชั่นแท็กซี่ มีวตัถุประสงคด์ังนี ้1) เพื่อศึกษาการใชแ้อพพลิเคชั่นของ
ผู้โดยสารต่อการใช้แอพพลิเคชั่นแท็กซี่ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้
แอพพลิเคชั่นแท็กซี่ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมารท์โฟนส าหรบั
บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถตู้ รถเมล ์รถขนส่งมวลชน หรือยานพาหนะอ่ืนๆ เช่น 
จกัรยานยนตร์บัจา้ง เรือยนต ์รถไฟ ในจงัหวดัต่างๆ ไดใ้นประเทศไทย โดยส ารวจจากกลุม่ตวัอย่าง
จ านวน 400 คน ภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถาม 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test, F-test ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็นมี
ความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจการใชบ้ริการแอพพลิเคชั่น โดยรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความ
คิดเห็นมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจการใชบ้ริการแอพพลิเคชั่นในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
ท างานของแอพพลิเคชั่น ดา้นความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่นดา้นการใชง้าน ดา้นประสิทธิภาพ 
ดา้นการบ ารุงรกัษา และดา้นความสามารถในการใชง้านกบัระบบอ่ืนรว่มกนั ที่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 

ด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
(กุลปริยา นกดี, 2558) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของ 

บริษัท พี.ที.ทรานส ์เอ็กซเ์พรส จ ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนีคื้อ กลุ่มข้อมูลจาก 
ผูบ้ริหาร พนกังานตรวจสอบเสน้ทางการเดินรถ และพนักงานขบัรถของบริษัท พี.ที. ทรานส ์เอ็กซ์
เพรส จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท พี.ที. 
ทรานส ์เอ็กซเ์พรส จ ากัด ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหาร พนักงานตรวจสอบเสน้ทางการ
เดินรถ และพนักงานขับรถของบริษัท พี.ที. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด จ านวน 155 คน และ
วิเคราะหข์อ้มลู โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่น
ใหญ่เป็นเพศ ชาย มีอายรุะหว่าง 36 – 40 ปี จบการศกึษาระดบัมธัยม/ปวช มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
ต ่ากว่า 15,000 บาท และส่วนใหญ่มีประสบการณ ์5 - 10 ปี ในการท างานที่ ปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
ยอมรบัพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท พี.ที. ทรานส ์เอ็กซ์
เพรส จ ากดั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ การรบัรูถ้ึงความง่ายต่อการใชง้าน และ
คุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นการเขา้ถึงการใหบ้ริการ โดยร่วมกันพยากรณ์การยอมรบัเทคโนโลยี 
GPS Tracking ของบริษัท พี.ที. ทรานส ์เอ็กซเ์พรส จ ากัด ไดร้อ้ยละ 57 ในขณะที่ปัจจัยดา้นการ
รบัรูถ้ึงประโยชน์ที่ได้รบัจากเทคโนโลยี ทัศนคติต่อเทคโนโลยี คุณภาพการให้บริการด้านการ
ตอบสนองความตอ้งการความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยไม่ส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยี 
GPS Tracking ของบรษิัท พี.ที. ทรานส ์เอ็กซเ์พรส จ ากดั 

(สุวิภา รกัษ์วงศต์ระกูล, 2560) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการเรียกรถ
โดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab โดย
เรียงล าดับตามอิทธิพลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นราคา ความ
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รวดเร็ว และความเพียงพอต่อการใหบ้ริการ ปัจจัยดา้นกระบวนการ ปัจจัยดา้นช่องทางการจัด
จ าหน่าย และปัจจยัดา้นบคุลากรและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  

ส าหรบัในส่วนของลกัษณะประชากรศาสตร ์พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่าง จะสง่ผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้รกิารเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 
โดยกลุ่มตวัอย่างที่มีการศกึษาระดบัปรญิญาโท หรือสงูกว่า จะมีความพงึพอใจมากกว่าในกลุม่อื่น 
ในขณะที่ลักษณะประชากรศาสตร ์ด้านอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ที่แตกต่างกันไม่
สง่ผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร 

(โชติมา ชูกุล , 2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นเรียกรถยนตโ์ดยสารของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยั
พบว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชั่นเรียกรถยนตโ์ดยสารของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี 2 ปัจจัย ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นกระบวนการบริการ และปัจจัยดา้น
ผลิตภัณฑ์แอพพลิเคชั่น ตามล าดับ ในส่วนของลักษณะทางประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกัน
ทางดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการแอพพลิเคชั่นต่างกันหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่าการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชั่น
รถยนตโ์ดยสาร โดยรวมไม่แตกต่างกนัในปัจจัยดา้นเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน มีเพียงปัจจัยดา้นอายุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชั่นต่างกัน โดย
กลุ่มคนที่อายุนอ้ยกว่า 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยระดับการใชบ้ริการแอพพลิเคชั่นเรียกรถยนตโ์ดยสาร
มากกว่ากลุม่คนที่มีอาย ุ30 ปีขึน้ไป 

(ธนดล แก้วนคร, 2559) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของเทคโนโลยี ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการและภาพลกัษณ ์ท าใหเ้กิดการตัดสินใจใชบ้ริการ Grab Taxi การศึกษาฉบบันีม้ี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาด บริการและภาพลกัษณ์
ท าใหเ้กิดการตดัสินใจใชบ้รกิาร Grab Taxi  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 222 คน มีอายุอยู่ในช่วง
ระหว่าง 18-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท และประกอบ
อาชีพพนักงานเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้รกิาร Grab Taxi ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิาร 
Grab Taxi และ ภาพลกัษณม์ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ Grab Taxi อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ 0.05 
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่า ผูว้ิจัยไดน้ าแนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ์พฤติกรรม 5C’s ของ Generation C การยอมรบั
เทคโนโลยี และแนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจมาใชใ้นการศึกษาเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยี และ
พฤติกรรมการใชบ้ริการที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดต่อไป 

 
 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษา “การยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research Method) และใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจัยได้
ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ กลุ่มเจเนอเรชั่น C ผูท้ี่เคยใชบ้ริการ application 
grab ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถระบจุ านวนประชากรที่แน่นอนได ้

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ กลุ่ม เจเนอเรชั่ น  C ผู้ที่ เคยใช้บริการ 

application grab ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใชก้าร
ก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ไม่ทราบขนาดของประชากรของ 
W.C. Cochran (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2546) โดยก าหนดความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่
เกิน 5% ซึ่งจากการค านวณจะไดก้ลุม่ตวัอย่าง 385 คน และเพิ่มจ านวนตวัอย่างไว ้4% คิดเป็น 15 
คน เพื่อเป็นตวัแทนที่ดีของประชากร รวมขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้หมดเป็น 400 คน 

ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรการ
หาขนาดตวัอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของ (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2560) ดงันี ้

 
 

 



  33 

เมื่อ  n = นาดข ของ อกลุม่ตวั ย่าง 
 p = ค่าเปอรเ์ซ็นตท์ี่ตอ้งการจะสุม่จากประชากรทัง้หมดเท่ากบั 0.5 
 q = 1-p 
 e = ระดบัของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเ้กิดขึน้ไดเ้ท่ากบั 0.05 
 Z = ค่าปกติมาตรฐานที่ไดจ้ากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐานได้

    ค่า 1.96 
ส าหรบัการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจยัก าหนดค่าเปอรเ์ซ็นตท์ี่ตอ้งการสุ่มจากประชากรทัง้หมด

เท่ากับ 50% หรือ 0.5 ค่าปกติมาตรฐานที่ไดจ้ากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐานเท่ากับ 1.96 
และตอ้งการระดบัความเชื่อมั่น 95% นั่นคือยอมใหค้ลาดเคลื่อนได ้5% ดงันัน้จึงแทนค่าได ้ดงันี ้
 

n =  

 

 = 385 ตวัอย่าง 
ดงันัน้จากการค านวณจ านวนกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีเ้ท่ากบั 385 คน และเพิ่ม

ตวัอย่างไวอี้ก 15 คน รวมทัง้สิน้จ านวนกลุม่ตวัอย่างคือ 400 คน โดยมีวิธีการสุม่ตวัอย่างดงันี ้
 

วิธีสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดย

การแบ่งเขตการปกครอง 6 กลุ่มเขตการปกครอง ตามระบบการบริหารและการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร จากนัน้ใชว้ิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับ
ฉลากเลือกเขตใดเขตหนึ่งเป็นตวัแทนของแต่ละกลุ่มการปกครองจาก 6 กลุ่มเขตการปกครอง คือ 
กลุ่มรตันโกสินทรก์ลุม่บรูพา กลุม่ศรีนครนิทร ์กลุ่มเจา้พระยา กลุ่มกรุงธนใต ้และกลุม่กรุงธนเหนือ 
ไดแ้ก่ (1) เขตสายไหม (2) เขตคนันายาว (3) เขตหนองแขม (4) เขตปทุมวนั  (5) เขตบางกอกนอ้ย 
และ (6) เขตดินแดง 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ซึ่งท าการแจก
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างที่ก าหนดไวใ้นขัน้ที่ 1 โดยแบ่งเขตละเท่าๆ กนั จ านวน 66 ชดุ และ 
67 ชดุ ใหค้รบตามแบบสอบถามจ านวน 400 ชดุ ดงันี ้ ดงัตาราง 2 

 
 

(1.96)2(0.5)(1-0.5) 
(0.05)2 
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ตาราง 2 รายละเอียดสถานที่และกลุม่ตวัอย่างที่ท าการส ารวจ 

ล าดับที ่ รายชื่อเขต กลุ่มตัวอย่าง สถานที่ส ารวจ จ านวน 
1 เขตดอนเมือง เขตหลกัสี่ เขต

สายไหม เขตบางเขน เขต
จตจุกัร เขตลาดพรา้ว เขตบงึกุ่ม 
เขตบางกะปิ และเขตวงั
ทองหลาง 

เขตสายไหม หา้งเทสโกโ้ลตสั สาขา
บางเขน 

67 

2 เขตสะพานสงู เขตมีนบรุี เขต
คลองสามวา เขตหนองจอก เขต
ลาดกระบงั เขตประเวศ เขต
สวนหลวงและเขตคนันายาว 

เขตคนันายาว หา้งสรรพสินคา้แฟชั่น
ไอสแ์ลนด ์

67 

3 เขตบางขนุเทยีน  
เขตบางบอน  เขตจอมทอง  
เขตราษฎรบ์รูณะ เขตทุง่ครุ 
เขตธนบรุี เขตคลองสาร และ
เขตบางแค 

เขตหนองแขม หา้งสรรพสินคา้เดอะ
มอลล ์บางแค 

67 

4 เขตบางซื่อ เขตพญาไท  
เขตราชเทวี เขตปทมุวนั 
เขตพระนคร เขตป้อมปราบศตัรู
พ่าย เขตสมัพนัธวงศ ์ 
เขตบางรกั และเขตดสิุต 

เขตปทมุวนั ศนูยก์ารคา้ 
มาบญุครอง 

67 

5 เขตบางพลดั เขตตล่ิงชนั เขต
บางกอกนอ้ย เขตบางกอกใหญ่ 
เขตภาษีเจรญิ เขตหนองแขม 
และเขตทววีฒันา 

เขตบางกอกนอ้ย หา้งสรรพสินคา้
เซ็นทรลั สาขาป่ิน

เกลา้ 

67 

6 เขตดินแดง เขตหว้ยขวาง เขต
วฒันา เขตคลองเตย เขตบางนา 
เขตพระโขนง เขตสาทร เขตบาง
คอแหลม และเขตยานนาวา 

เขตดินแดง หา้งเทสโกโ้ลตสั สาขา
ฟอรจ์นู 

67 

รวมทัง้สิน้ 400 
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ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไป
ที่ห้างสรรพสินค้า หรือสถานบันเทิง ที่อยู่ในเขตทั้ง 6 เขตที่ได้รบัการสุ่มในขั้นตอนที่  1 และ 2 
เนื่องจากสถานที่ดงักลา่วมีผูค้นสญัจรไปมาเป็นจ านวนมาก  

ขั้นตอนที่ 4 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างผูท้ี่เคยใชบ้ริการ application grab ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร แหล่งชุมชน อาคารส านกังาน ตามเขตที่สุ่มได ้โดยขอความร่วมมือจากผูบ้ริโภค
ที่อยู่ตามเขตดงักลา่วตอบแบบสอบถาม จนครบจ านวนกลุม่ตวัอย่างในแต่ละเขตที่ก าหนดจนครบ 
400 ตวัอย่าง 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มลู แนวคิดและทฤษฎีรวมถึงงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับ การยอมรบั

เทคโนโลยี และพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าขอ้มลูดงักลา่วมาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดว้ยลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
การยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมที่มี ต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของ 
เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสรา้งแบบสอบถามใหม้ีความสอดคลอ้งกนั  

3. ด าเนินการสรา้งแบบสอบถาม โดยอาศยักรอบแนวความคิด เพื่อใหแ้บบสอบถาม
ที่สรา้งขึน้มามีความสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของการวิจยั ขอบเขตของการวิจยัและนิยามศพัท ์ 

4. สรา้งแบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น 4 สว่น โดยมีรายละเอียดดงันี ้
สว่นที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไปของผูใ้ชบ้รกิาร 
สว่นที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี 
สว่นที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ของเจเนอเรชั่น C 
ส่วนที่  4 แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ในเขต

กรุงเทพมหานคร  
น าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้ให้อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ

เนือ้หารวมถึงขอค าแนะน าเพิ่มเติม เพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณก์่อนน าไปทดลองใช ้ 
5. น าแบบสอบถามที่ไดป้รบัปรุงแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ ไปหาคณุภาพของแบบสอบถาม 

โดยการน าไปทดลองใช ้(Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ชุด แลว้น ามาหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใชสู้ตรสมัประสิทธิ์อลัฟ่า (Coefficient Alpha) โดยวิธีการค านวณของครอนบาช 
(Cronbach’s Alpha) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) โดยโปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS/PC เพื่อใหไ้ดค่้า
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ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งจะมีค่าระหว่าง 0< α <1 โดยค่าที่ใกลเ้คียง 1 มากแสดงว่ามี
ความเชื่อมั่นสูง ทั้งนีค่้าความเชื่อมั่นที่ยอมรบัได้จะต้องมีค่าเกิน 0.70 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2546) โดยไดค่้าความเชื่อมั่น ดงันี ้

 
การรบัรูถ้ึงประโยชน ์ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากบั 0.755 
ความง่ายในการใชง้าน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากบั 0.805 
ดา้นการเชื่อมต่อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากบั 0.861 
ดา้นการบอกต่อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากบั 0.755 
ดา้นการอยู่เป็นกลุม่ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากบั 0.932 
ดา้นความสรา้งสรรค ์ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากบั 0.912 
ดา้นความสะดวกสบาย มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากบั 0.808 
การตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากบั 0.749 

 
6. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณไ์ปเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 400 คน 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ เป็นการใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) แบบค าถามปลายปิด (Close-Ended Questions) ซึ่งประกอบไปด้วยค าถาม
ปลายปิด (Close-Ended Questions) แบบมีตวัเลือกค าตอบ (Choice Question) โดยแบ่งเนือ้หา
ออกเป็น 4 สว่นดงัต่อไปนี ้

ส่วนที่  1 เป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  เป็นค าถามมีค าตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous Question) ประกอบด้วย
ค าถามเก่ียวกับ เพศ ส่วนค าถามแบบตัวเลือกตอบหลายตัวเลือก (Multiple – Choice) แต่ให้
เลือกตอบไดเ้พียงตัวเลือกเดียว  ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกับ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Questions) มีหลายค าตอบ 
(Multiple Choice Questions) ใหเ้ลือกตอบเพียงค าตอบเดียว จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่  

1. เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale)  
                                 1.1 ชาย  
                                 1.2 หญิง  
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2. อายุ เป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยมีการ
ช่วงอายุออกเป็น 3 ช่วง ดังนี ้(เจาะลึก Gen C กับพฤติกรรมการซือ้ของออนไลน์, Zocial inc., 
2558, หนา้ 2) 

                                 2.1 อาย ุ18-24 ปี 
                                 2.2 อาย ุ25-34 ปี 
                                 2.3 อาย ุ35-44 ปี 

3. สถานภาพ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale)  
                                 3.1 โสด  
                                 3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
                                 3.3 หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่  

4. ระดบัการศกึษา เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale)  
                                 4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี  
                                 4.2 ปรญิญาตรี  
                                 4.3 สงูกว่าปรญิญาตรี  

5. อาชีพ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale)  
                                 5.1 นิสิต/นกัศกึษา  
                                 5.2 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ  
                                 5.3 พนกังารบรษิัทเอกชน/หา้งรา้น  
                                 5.4 คา้ขาย/ประกอบธุรกิจสว่นตวั  
                                 5.5 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ……………………………  

6. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน เป็นการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale)  
                                 6.1 ไม่เกิน 10,000 บาท  
                                 6.2 10,001 - 20,000 บาท  
                                 6.3 20,001 - 30,000 บาท  
                                 6.4 30,001 - 40,000 บาท  
                                 6.5 40,001 บาทขึน้ไป  

ส่วนที่  2 การยอมรับเทคโนโลยีของ Application Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัด



  38 

ข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น  (Interval Scale) โดยลักษณะแบบสอบถามเป็น Rating Scale 
จ านวน 11 ขอ้ แบ่งจ านวนขอ้ค าถามแต่ละองคป์ระกอบดงันี ้

1. การรบัรูถ้ึงประโยชน ์  จ านวน 5 ขอ้ 
2. ความง่ายในการใชง้าน จ านวน 6 ขอ้  

โดยแบ่งมาตรวดัค่าเป็น 5 ระดบั คือ  
มากที่สดุ เท่ากบั     5     คะแนน 
มาก  เท่ากบั     4     คะแนน 
ปานกลาง เท่ากบั     3     คะแนน 
นอ้ย  เท่ากบั     2     คะแนน 
นอ้ยที่สดุ เท่ากบั     1     คะแนน 

การก าหนดการแปลผลคะแนน คือ ผูว้ิจัยไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลผลคะแนนการ
ยอมรบัเทคโนโลยีที่มีของ Application Grab เป็น 5 ระดับ โดยน าคะแนนสูงสุดลบคะแนนต ่าสุด
และหารดว้ยจ านวนระดับ ตามหลกัสถิติการวดัการกระจายขอ้มูลเพื่อใหไ้ดค้วามกวา้งของอนัตร
ภาคชัน้ โดยมีสตูรค านวณดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 

ช่วงความกวา้งของชัน้   =     คะแนนสงูสดุ   -   คะแนนต ่าสดุ  
                                      จ านวนชัน้ 

                                    =      5 – 1    =   0.80 
                                    5 
ดงันัน้คะแนนของค่าเฉลี่ยจึงสามารถแปลความหมายไดด้งันี ้

คะแนนเฉลี่ย    1.00 – 1.80 แปลผล การยอมรบัเทคโนโลยีอยู่ในระดับนอ้ย
ที่สดุ 

                       1.81 - 2.60 แปลผล การยอมรบัเทคโนโลยีอยู่ในระดบันอ้ย 
                       2.61 - 3.40 แปลผล การยอมรบัเทคโนโลยีอยู่ในระดับปาน

กลาง 
                       3.41 - 4.20 แปลผล การยอมรบัเทคโนโลยีอยู่ในระดบัมาก 
                       4.21 - 5.00 แปลผล การยอมรบัเทคโนโลยีอยู่ในระดบัมาก

ที่สดุ 
ส่วนที่  3 พฤติกรรมการใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรชั่ น C ในเขต

กรุงเทพมหานคร ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่ง
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เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยลักษณะแบบสอบถามเป็น 
Rating Scale จ านวน 15 ขอ้ แบ่งจ านวนขอ้ค าถามแต่ละองคป์ระกอบดงันี ้

1. ดา้นการเชื่อมต่อ  จ านวน 3 ขอ้ 
2. ดา้นการบอกต่อ จ านวน 3 ขอ้ 
3. ดา้นการอยู่เป็นกลุม่  จ านวน 3 ขอ้ 
4. ดา้นความสรา้งสรรค ์ จ านวน 3 ขอ้ 
5. ดา้นการอยู่เป็นกลุม่ จ านวน 3 ขอ้ 

โดยแบ่งมาตรวดัค่าเป็น 5 ระดบั คือ  
มากที่สดุ เท่ากบั     5     คะแนน 
มาก  เท่ากบั     4     คะแนน 
ปานกลาง เท่ากบั     3     คะแนน 
นอ้ย  เท่ากบั     2     คะแนน 
นอ้ยที่สดุ เท่ากบั     1     คะแนน 

การก าหนดการแปลผลคะแนน คือ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนน
พฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s เป็น 5 ระดับ โดยน าคะแนนสูงสุดลบคะแนนต ่าสุดและหารด้วย
จ านวนระดบั ตามหลกัสถิติการวดัการกระจายขอ้มลูเพื่อใหไ้ดค้วามกวา้งของอนัตรภาคชัน้ โดยมี
สตูรค านวณดงันี ้(กลัยา วานิชบญัชา, 2545) 

ช่วงความกวา้งของชัน้   =     คะแนนสงูสดุ   -   คะแนนต ่าสดุ           
                                      จ านวนชัน้ 

                                   =      5 – 1    =   0.80 
                                   5 
ดงันัน้คะแนนของค่าเฉลี่ยจึงสามารถแปลความหมายไดด้งันี ้
 

คะแนนเฉลี่ย    1.00 – 1.80 แปลผล มพีฤติกรรมการใชบ้รกิาร Application 
Grab อยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

                       1.81 - 2.60 แปลผล มพีฤติกรรมการใชบ้รกิาร Application 
Grab อยู่ในระดบันอ้ย 

                       2.61 - 3.40 แปลผล มพีฤติกรรมการใชบ้รกิาร Application 
Grab อยู่ในระดบัปานกลาง 
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                       3.41 - 4.20 แปลผล มพีฤติกรรมการใชบ้รกิาร Application 
Grab อยู่ในระดบัมาก 

                       4.21 - 5.00 แปลผล มพีฤติกรรมการใชบ้รกิาร Application 
Grab อยู่ในระดบัมากที่สดุ 

ส่วนที่ 4 การตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร ลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยลักษณะแบบสอบถามเป็น Rating Scale จ านวน 6 
ขอ้ แบ่งจ านวนขอ้ค าถามแต่ละองคป์ระกอบดงันี ้

มากที่สดุ เท่ากบั     5     คะแนน 
มาก  เท่ากบั     4     คะแนน 
ปานกลาง เท่ากบั     3     คะแนน 
นอ้ย  เท่ากบั     2     คะแนน 
นอ้ยที่สดุ เท่ากบั     1     คะแนน 

การก าหนดการแปลผลคะแนน คือ ผูว้ิจัยไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลผลคะแนนการ
ตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab เป็น 5 ระดบั โดยน าคะแนนสงูสดุลบคะแนนต ่าสดุและหาร
ดว้ยจ านวนระดับ ตามหลกัสถิติการวัดการกระจายขอ้มูลเพื่อใหไ้ดค้วามกวา้งของอันตรภาคชัน้ 
โดยมีสตูรค านวณดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 

ช่วงความกวา้งของชัน้   =     คะแนนสงูสดุ   -   คะแนนต ่าสดุ  
               จ านวนชัน้ 

                                   =      5 – 1    =   0.80 
                                    5 
ดงันัน้คะแนนของค่าเฉลี่ยจึงสามารถแปลความหมายไดด้งันี ้

คะแนนเฉลี่ย    1.00 – 1.80 แปลผล มีการตัดสินใจใช้บริการ Application 
Grab อยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

                       1.81 - 2.60 แปลผล มีการตัดสินใจใช้บริการ Application 
Grab อยู่ในระดบันอ้ย       

                       2.61 - 3.40 แปลผล มีการตัดสินใจใช้บริการ Application 
Grab อยู่ในระดบัปานกลาง 
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                       3.41 - 4.20 แปลผล มีการตัดสินใจใช้บริการ Application 
Grab อยู่ในระดบัมาก 

                       4.21 - 5.00 แปลผล มีการตัดสินใจใช้บริการ Application 
Grab อยู่ในระดบัมากที่สดุ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครัง้นีท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเลือกใชส้ถานที่สะดวกในทัง้ 6 เขตที่

จบัฉลากมาได ้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1. ผูว้ิจยัเตรียมแบบสอบถามจ านวน 400 ชดุ  
2. ผู้วิจัย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ มี ความสะดวกและเต็มใจที่ จะตอบ

แบบสอบถาม 
3. น าขอ้มูลที่มีค าตอบครบถ้วนสมบูรณ์มาท าการลงรหัส เพื่อน าไปวิเคราะห ์และ

แปลผลขอ้มลูทางสถิติต่อไป  

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล  
การจัดกระท าข้อมูล  

1. การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) โดยผูว้ิจยัไดต้รวจดคูวามถูกตอ้งความสมบรูณข์อง 
แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก  

2. น าแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) และคัดลอกรหัสที่ลงเรียบรอ้ยแลว้ลง ใน
ฟอรม์การลงรหสั เพื่อน าขอ้มลูมาบนัทกึลงคอมพิวเตอร ์ 

3. การน าผลขอ้มลูมาประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS เพื่อวิเคราะหต์าม 
ลกัษณะการวดัและสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

1. การวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชใ้นการอธิบาย
ใหท้ราบถึงลกัษณะขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง โดยมีรายละเอียดคือ 

1. ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ อายุ ของเจเนอเรชั่ น  C 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและราย ได้ มาวิ เคราะห์ด้วยการแจกแจงค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าสถิติรอ้ยละ (Percentage)  
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2. ปัจจัยดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี ท าการวิเคราะหด์ว้ยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   

3. ปัจจัยดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ของเจเนอเรชั่น C ท าการวิเคราะห์
ดว้ยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

4. การตัดสินใจใชบ้ริการ application grab ท าการวิเคราะห์ดว้ยสถิติค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิ งอนุมาน (Inferential statistics) น ามาใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้

สมมติฐานขอ้ที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จะท าการทดสอบ
สมมติฐาน โดยจะน าขอ้มูลมาวิเคราะหท์างสถิติดว้ยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS จะใชส้ถิติ
วิเคราะหค์วามแตกต่าง t-test, One-way ANOVA 

สมมติฐานขอ้ที่ 2 การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูถ้ึงประโยชน ์และ 
ความง่ายในการใชง้าน มีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จะท าการทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบสถิติการวิเคราะหค์วามถดถอย
เชิงพหคุณู (Multiple Linear Regression) 

สมมติฐานขอ้ที่ 3 พฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ประกอบดว้ย การเชื่อมต่อ การ
บอกต่อ การอยู่เป็นกลุ่ม ความสรา้งสรรค ์และความสะดวกสบาย มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 
Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร จะท าการทดสอบสมมติฐาน โดย
การทดสอบสถิติการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคณู (Multiple Linear Regression) 

สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจยัครัง้นี ้ใชส้ถิติแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่งประกอบดว้ย 

5.1.1 การหาค่าสถิติรอ้ยละ (Percentage) ใชส้ตูรดงันี ้

P =
f × 100

n
 

เมื่อ  P แทน ค่ารอ้ยละ หรือ เปอรเ์ซ็นต ์
   F แทน ความถ่ีของคะแนน 



  43 

n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
5.1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545:39) ใชส้ตูรดงันี ้

x̅ =
∑ x

n
 

เมื่อ  x̅ แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย           
∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

 n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
5.1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชย์

บญัชา. 2548:49) ใชส้ตูรดงันี ้

s = √
∑ x1−x

n
i=1

𝐧 − 1
 

เมื่อ  x     แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่าง 

xi     แทน ค่าของขอ้มลูหน่วยที่ i 
    n     แทน ค่าขนาดตวัอย่าง 
    s     แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง 

x     แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 
n     แทน จ านวนสมาชิกในกลุม่ตวัอย่าง 
n-1     แทน จ านวนตวัแปรอิสระ 

(∑ 2𝑥)   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
∑ 2𝑥      แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

5.2 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (Reliability of the test) โดยใชว้ิธีหาค่า
สมัประสิทธิ์ของครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2550:35) 

∝=
 k Covariance/Variance

1 + (k − 1)Covariance/Variance
 

เมื่อ  ∝      แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
K      แทน จ านวนค าถาม 

 Covariance แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนร่วม
ระหว่างค าถามต่างๆ 
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Variance  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวน 
ของค าถาม 

5.3 สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) ซึ่งประกอบดว้ย 
5.3.1 ค่าสถิติ t-test 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ในกรณี
ทราบค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกนั เพื่อใชท้ดสอบสมมติฐาน
จ านวน 1 ขอ้ ในดา้นเพศ (ชศูรี วงศร์ตันะ. 2541:165) 

กรณีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนัหรือไม่เท่ากนั s1 ≠ 
2 s2

2 

t =  
x1−x2 

√(
1

n1
+

1

n2
)
 

 
เมื่อ  t           แทน  ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา t – distribution 

x1 x2   แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 และกลุม่ที่ 2 

s1,
2 s2

2    แทน  ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตวัอย่างที่ 1 
และกลุม่ที่ 2  

 n1,n2  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 1 และกลุม่ 2 
 

กรณีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัหรือเท่ากนั s1
2 = s2

2 
 

t = 
x1−x2 

√(
1

n1
+

1

n2
)
 

 

สถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ df = n1+n2 − 2 
เมื่อ  t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา t-distribution 

1n
n
s

1n
n
s

n
s

n
s

2

2

2

2
2

1

2

1

2
1

2

2

2
2

1

2
1

df

−










+
−


















+

=
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   x1 x2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 และกลุม่ที่ 2 

   SP2 แทน ค่าความแปรปรวนรวม 

   n1,n2 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 1 และกลุม่ 2 
5.3.2 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: 

ANOVA) โดยการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ซึ่งดูค่า
ความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances ซึ่งจะไดใ้ช้สถิติวิเคราะหจ์ากสถิติ (F) 
หรือค่า Brown-Forsythe (B) เพื่ อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สูตรนี ้ (กัลยา วานิชย์บัญชา. 
2550:113) 

F   =    
MSa

MSw
 

 
เมื่อ  F แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา F-distribution 

MSa แทน ค่ าความแป รปรวน ระหว่ า งกลุ่ ม  (Mean 
square between groups) 

MSw แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
(Mean square within groups) 

Df แทน ชั้นแห่งความอิสระ ได้แก่ระหว่างกลุ่ม (k-1), 
ภายในกลุม่ (n-k) 

ใชสู้ตรการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว Brown-forsythe (B) ใชใ้นกรณีที่
แตกต่างกนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545:141)  

F   =    
MSB

MSw
 

 

โดยค่า  MSw =  ∑ (1 −
n1

N
)k

i=1 si
2 

 
เมื่อ  B แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา Brown-forsythe 

MSB แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 

MSw แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มส าหรับสถิติ 
Brown-forsythe 

K แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
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n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
N แทน ขนาดประชากร 

si
2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 

กรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และจะท าการตรวจสอบความ
แตกต่างแบบเป็นรายคู่ที่ระดบันยัส าคญัสถิติ 0.05 โดยใชส้ตูรตามวิธี ดงันี ้

สูต รวิ ธี ท ดสอบความแตก ต่ าง ค่ า เฉลี่ ย รายคู่  Fisher Least Significant 
Difference:LSD (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2549:161) 

 

LSD  =    t1−∝/2: n − k√MSE [
1 

ni
+

1

nj
] 

 

โดยที่ 𝑛𝑖≠𝑛𝑗  
เมื่อ  LSD   แทน ผลต่างนัยส าคญัที่ค  านวณได้

ส าหรบัประชากรกลุม่ที่ i และ j 

t1−∝/2: n − k แทน ค่าที่ใช้พิจารณาในการแจก
แจงแบบ t-distribution ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% และชัน้แห่งความเป็นอิสระภายใน กลุม่ = n-k 

MSE   แทน ค่าความแปรปรวนภายใน

กลุม่ (MSw)                 
N   แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ i 

n1   แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ j      

    ∝   แทน ค่าความคลาดเคลื่อน 
สตูรการวิเคราะหผ์ลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Dunnett T3 (Keppel. 1982: 153-155) 

 
ฃ 
 

เมื่อ  dD
̅̅̅̅  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Dunnett Test 

      qD แทน ค่าจากตาราง Critical Values of the Dunnett 
Test 

   MSSIAแทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 
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      S แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
5.3.3 การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Linear Regression) 

จากสมการแสดงการความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตาม (Y) และตวัแปรอิสระ

(X) ของประชากรจะเห็นว่า กลุ่มตวัแปรอิสระ (α + β1X1 + β2X2 + …+ βkXk ) สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงค่าของตวัแปรตามไดส้่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอธิบาย

ไดน้ีเ้รียกว่า ค่าความคาดเคลื่อนในการพยากรณ ์(Error : ε) การวิเคราะหเ์ชิงถดถอยแบบพหุคณู

จะเป็นการพยากรณห์าค่าสมัประสิทธิ์ α และ β1 จากค่าสถิติ a และ b ที่ไดจ้ากการค านวณโดย
กลุม่ตวัอย่าง โดยหลกัการวิเคราะห ์คือ ค่าสมัประสิทธิ์ท่ีค  านวณได ้จะตอ้งเป็นค่าสมัประสิทธิ์ท่ีท า
ให้สมการดังกล่าว มีค่าความคาดเคลื่อนก าลังสองรวมกันน้อยที่สุด (Ordinary Least Square 
:OLS) 

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร 

Y = α + β1X1 + β2X2 + …+ βk X k+ + ε 
สมการถดถอยเชิงพหคุณูของกลุม่ตวัอย่าง 
Y = a + b1X1 + b2X2 + …+ bkXk 
โดยที่ X คือ ตวัแปรอิสระ 
  Y คือ ตวัแปรตาม 
  K คือ จ านวนตวัแปรอิสระ 

เมื่อ α และ a เป็นจุดตดัแกน Y ของสมการถดถอย หรือ ค่าของ Y เมื่อใหต้วั

แปรอิสระทั้งหมดมีค่าเท่ากับศูนย ์ส่วน β และ b เป็นสัมประสิทธิ์ถดถอย (Partial regression 
coefficient) ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั ซึ่งหมายถึง อตัราการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรตาม (Y) เมื่อ
ตวัแปรอิสระนัน้ เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยตวัแปรอิสระตวัอ่ืนมีค่าคงที่ 

โดยท่ีค่าสมัประสิทธิ์ a และ b สามารถค านวณไดจ้ากสตูรดงันี ้
a = Y-b1X1 - b2X2 - …- bkXk 

 
การวิเคราะหเ์ชิงถดถอยเชิงพหคุณูมีเงื่อนไขที่ส  าคญั คือ 
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1. ความผิดพลาด (error) ต้องเป็นตัวแปรสุ่ม และมีการแจกแจงแบบโค้ง
ปกติ 

2. ความแปรปรวนของตวัแปรตาม (Y) ในทุกค่าของตวัแปรอิสระ (X) จะตอ้ง
เท่ากนั 

3. ค่าความผิดพลาดของตวัแปรตาม (Y) แต่ละค่าเป็นอิสระต่อกนั 
4. ตวัแปรอิสระที่น ามาวิเคราะหจ์ะตอ้งเป็นอิสระต่อกนั  



  
 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครัง้นีศ้ึกษา “การยอมรบัเทคโนโลยี และพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจใช้
บริการ Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร” ในการวิเคราะหแ์ละแปล
ความหมายของขอ้มลู ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อเพื่อใหเ้ขา้ใจและสื่อความหมายได้
ตรงกนั ดงันี ้

H0  แทน สมมติฐานหลกั (Null hypothesis) 
H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 
n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
t  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา t – Distribution 
f  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
p-value แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติจากการทดสอบที่โปรแกรม 
   คอมพิวเตอรส์  าเรจ็รูปค านวนเพื่อใชใ้นการสรุปผล 
   การทดสอบสมมติฐาน  
*  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดย
แจกแจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที ่1 การวิเคราะหข์้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์
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ขอ้มูลลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ 
อายุของเจเนอเรชั่น C สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะหโ์ดย
การหาค่ารอ้ยละ ดงัแสดงในตาราง 

ตาราง 3 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายขุองเจ
เนอเรชั่น C สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

เพศ    

ชาย 168 42.00 
หญิง 232 58.00 

รวม 400 100.00 
อายุของเจเนอเรชั่น C   

18 – 24 ปี 45 11.25 
25 – 34 ปี 217 54.25 
35 - 44 ปี 138 34.50 

รวม 400 100.00 

สถานภาพสมรส   

โสด 260 65.00 
สมรส / อยู่ดว้ยกนั  134 33.50 
หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่  6 1.50 

รวม 400 100.00 

ระดับการศึกษา  
 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 14 3.50 

ปรญิญาตรี 197 49.25 

สงูกว่าปรญิญาตรี 189 47.25 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
อาชีพ   

นิสิต / นกัศกึษา 18 4.50 
ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 156 39.00 
พนกังานบรษิัทเอกชน / หา้งรา้น 196 49.00 
คา้ขาย / ประกอบธุรกิจสว่นตวั 26 6.50 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ช่าง เจา้หนา้ที่รฐั เซลลค์ลินิกศลัยกรรม 4 1.00 
รวม 400 100.00 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
ไม่เกิน 10,000 บาท 7 1.75 
10,001 - 20,000 บาท 85 21.25 
20,001 - 30,000 บาท 128 32.00 
30,001 - 40,000 บาท 39 9.75 
40,001 บาทขึน้ไป 141 35.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่  3 สามารถสรุปข้อมูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้บริโภคที่ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 400 คนไดด้งันี ้
ดา้นเพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ าแนวน 232 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 58.00 และเพศชายจ านวน 168 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.00 
ดา้นอาย ุผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีช่วงอายรุะหว่าง 25 - 34 ปี จ านวน 217 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 54.25 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 35 - 44 ปี จ านวน 138 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
34.50 และช่วงอายรุะหว่าง 18 - 25 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.25 

ดา้นสถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 260 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 65.00  รองลงมามีสถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 134 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.50 
และสถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.50 



 52 
 

ดา้นระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 197 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.25 รองลงมาคือ การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 
189 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.25 และการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 3.50 

ดา้นอาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน/หา้ง
รา้น จ านวน 196 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.00 รองลงมาคือประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ จ านวน 156 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.00 ประกอบอาชีพคา้ขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.50 ประกอบอาชีพนิสิต/นักศึกษา จ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
4.50 และประกอบอาชีพอ่ืนๆ 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1 

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
40,001 บาทขึน้ไป จ านวน 141 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.25 รองลงมาคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท จ านวน 128 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 
20,000 บาท จ านวน 85 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.25 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท
จ านวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.75 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 7 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 1.75 

เนื่องจากพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามดา้นสถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีจ านวนความถ่ีค่อนขา้งนอ้ยในบางกลุ่ม ผูว้ิจัยจึงไดท้ าการยุบ
รวมกลุ่ม แสดงขอ้มูลจ านวน (ความถ่ี) และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการทดสอบ
สมมติฐานต่อไปดงันี ้

ตาราง 4 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  

ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
สถานภาพ   

โสด 260 65.00 
สมรส / อยู่ดว้ยกนั /หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 140 35.00 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ระดับการศึกษา   

ต ่ากว่าหรือเท่ากบัปรญิญาตรี 211 52.75 
สงูกว่าปรญิญาตรี 189 47.25 
รวม 400 100.00 
อาชีพ   
นิสิต / นกัศกึษา / ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 174 43.50 
พนกังานบรษิัทเอกชน / หา้งรา้น 196 49.00 
คา้ขาย / ประกอบธุรกิจสว่นตวั /  
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ช่าง เจา้หนา้ที่รฐั เซลลค์ลินิกศลัยกรรม 

30 7.50 

รวม 400 100.00 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
ไม่เกิน 10,000 - 20,000 บาท 92 23.00 
20,001 - 30,000 บาท 128 32.00 
30,001 - 40,000 บาท 39 9.75 
40,001 บาทขึน้ไป 141 35.25 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่  4 สามารถสรุปข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถาม

จ านวน 400 คนไดด้งันี ้
ดา้นสถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 260 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 65.00 และมีสถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกัน/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ านวน 140 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 35.00  

ดา้นระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต ่ากว่าหรือ
เทียบเท่าปริญญาตรี จ านวน 211 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.75 และการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญา
ตรี จ านวน 189 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.25  
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ดา้นอาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน /หา้ง
รา้น จ านวน 196 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.00 รองลงมาคือประกอบอาชีพนิสิต/นกัศึกษา/ขา้ราชการ/
พนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 174 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.50 และประกอบอาชีพคา้ขาย/ประกอบ
ธุรกิจสว่นตวั/อ่ืนๆ จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.50  

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
40,001 บาทขึน้ไป จ านวน 141 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.25 รองลงมาคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท จ านวน 128 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.00 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 
- 20,000 บาท จ านวน 92 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.00 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท 
จ านวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.75  

ตอนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลการยอมรับเทคโนโลยี 

ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัเทคโนโลยี 

การยอมรบัเทคโนโลยี  S.D. แปลผล 
1. การรบัรูถ้ึงประโยชน ์ 4.20 0.60 มาก 

2. ความง่ายในการใชง้าน 4.14 0.60 มาก 

รวม 4.16 0.58 มาก 

 
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับการยอมรบัเทคโนโลยี  พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความเห็นต่อการยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อการรบัรูถ้ึงประโยชน ์
และความง่ายในการใชง้านในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 และ 4.14 ตามล าดบั  
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ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึง
ประโยชน ์

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์  S.D. แปลผล 
1. ท่านเห็นว่าแอปพลิเคชนั Grab มีลกัษณะและรูปแบบ
การใชง้านคลา้ยคลงึ กบัแอปพลิเคชนัอ่ืนที่ท่านเคยใช ้ท าให้
สะดวกต่อการใชง้าน 

4.21 0.68 มากที่สดุ 

2. ท่านคิดว่าแอปพลิเคชนั Grab สามารถใชง้านไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยแอปพลิเคชนัตอบสนองการใชง้านได้
อย่างรวดเรว็กบัโทรศพัทเ์คลื่อนที่ทกุรุน่ 

4.24 0.68 มากที่สดุ 

3. ท่านคิดว่าจะทดลองใชง้านแอปพลิเคชนัใหม่ๆ อยู่เสมอ 
เพราะสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านได ้

4.07 0.81 มาก 

4. แอปพลิเคชนั Grab สามารถช่วยใหท้่านใชบ้รกิารเรียกรถ
โดยสารสว่นบคุคลไดส้ะดวกสบายมากขึน้ 

4.18 0.66 มาก 

5. โดยรวมแลว้ท่านคิดว่าแอปพลิเคชนั Grab มีประโยชน์
และมีความจ าเป็นต่อการใชง้านในการเดินทางของท่าน 

4.28 0.75 มากที่สดุ 

รวม 4.20 0.60 มาก 

 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับการยอมรบัเทคโนโลยี พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามมีความเห็นต่อการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรู ้ถึงประโยชน ์โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่า
แอปพลิเคชัน Grab มีประโยชน์และมีความจ าเป็นต่อการใชง้านในการเดินทางของท่าน แอป
พลิเคชัน Grab สามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยแอปพลิเคชันตอบสนองการใชง้านได้
อย่างรวดเร็วกบัโทรศพัทเ์คลื่อนที่ทุกรุน่ และแอปพลิเคชนั Grab มีลกัษณะและรูปแบบการใชง้าน
คลา้ยคลึงกบัแอปพลิเคชนัอ่ืนที่ท่านเคยใช ้ท าใหส้ะดวกต่อการใชง้าน อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 4.24 4.21 ตามล าดบั แอปพลิเคชนั Grab สามารถช่วยใหท้่านใชบ้ริการเรียก
รถโดยสารส่วนบุคคลไดส้ะดวกสบายมากขึน้ และจะทดลองใชง้านแอปพลิเคชันใหม่ๆ อยู่เสมอ 
เพราะสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านได้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 
และ 4.07 ตามล าดบั 
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ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความง่ายใน
การใชง้าน 

ดา้นความง่ายในการใชง้าน  S.D. แปลผล 
1. ท่านคิดว่าแอปพลิเคชนั Grab ใชง้านไดง้่ายโดยไม่ตอ้งมี
ความรูใ้นดา้นเทคโนโลยีมากนกั 

4.07 0.74 มาก 

2. ท่านสามารถใชง้านแอปพลิเคชนั Grab ไดต้ัง้แต่การใช้
งานครัง้แรกโดยไม่ตอ้งใหผู้อ่ื้นสอน 

4.27 0.71 มากที่สดุ 

3. ท่านคิดว่าแอปพลิเคชนั Grab สามารถเรียนรูว้ิธีการใช้
งานจากคู่มือไดง้่าย 

4.12 0.69 มาก 

4. เมื่อท่านเห็นแอปพลิเคชนั Grab ท่านรูส้ึกว่าแอปพลิเค
ชนัออกแบบน่าใชง้านและเกิดแรงจงูใจที่อยากจะใชง้าน 

4.03 0.71 มาก 

5. เมื่อแอปพลิเคชนั Grab มีการอพัเดตปรบัปรุงโปรแกรม 
ท่านสามารถปรบัตวัและเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ของแอปพลิเคชนัได้
อย่างรวดเรว็ 

4.12 0.64 มาก 

6.ท่านคิดว่าขัน้ตอนการใชบ้รกิารผ่านแอปพลิเคชนั Grab มี
ความง่าย ไม่ซบัซอ้น 

4.20 0.69 มาก 

รวม 4.14 0.60 มาก 

 
จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับการยอมรบัเทคโนโลยี พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามมีความเห็นต่อการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความง่ายในการใชง้าน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นว่าสามารถใชง้านแอปพลิเคชนั Grab ไดต้ัง้แต่การใชง้านครัง้แรกโดยไม่ตอ้งใหผู้อ่ื้นสอน 
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ขัน้ตอนการใชบ้ริการผ่านแอปพลิเคชัน Grab มี
ความง่าย ไม่ซบัซอ้น เมื่อแอปพลิเคชนั Grab มีการอพัเดตปรบัปรุงโปรแกรม ท่านสามารถปรบัตวั
และเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ของแอปพลิเคชนัไดอ้ย่างรวดเรว็ แอปพลิเคชนั Grab สามารถเรียนรูว้ิธีการใช้
งานจากคู่มือไดง้่าย แอปพลิเคชนั Grab ใชง้านไดง้่ายโดยไม่ตอ้งมีความรูใ้นดา้นเทคโนโลยีมาก
นกั และท่านรูส้กึว่าแอปพลิเคชนัออกแบบน่าใชง้านและเกิดแรงจูงใจที่อยากจะใชง้าน อยู่ในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 4.12 4.12 4.07 และ 4.03 ตามล าดบั 
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ตอนที ่3 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ของ 
เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชบ้รกิาร 5C’s ของ 
เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมการใชบ้รกิาร 5C’s ของเจเนอเรชั่น C  S.D. แปลผล 
1. ดา้นการเชื่อมต่อ 3.82 1.05 มาก 

2. ดา้นการบอกต่อ 3.99 0.85 มาก 

3. ดา้นการอยู่เป็นกลุม่ 3.59 1.15 มาก 

4. ดา้นความสรา้งสรรค ์ 3.74 1.01 มาก 

5. ดา้นความสะดวกสบาย 3.97 0.87 มาก 

รวม 3.82 0.90 มาก 

 
จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ของ 

เจเนอเรชั่น C พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อพฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ของ 
เจเนอเรชั่น C โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อด้านการบอกต่อ ด้านความสะดวกสบาย ด้านการ
เชื่อมต่อ ดา้นความสรา้งสรรค์ และด้านการอยู่เป็นกลุ่ม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 3.97 3.82 
3.74 และ 3.59 ตามล าดบั 

ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชบ้รกิาร 5C’s ของ 
เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการเชื่อมต่อ 

ดา้นการเชื่อมต่อ  S.D. แปลผล 
1. ท่านใชง้านแอปพลิเคชนั Grab ผ่านโทรศพัทม์ือถืออยู่
เสมอ 

4.08 1.05 มาก 

2. ท่านใชง้าน Grab ผ่านอปุกรณก์ารสื่อสารอ่ืนๆ  
ที่นอกเหนือจากโทรศพัทเ์คลื่อนที่ เช่น แทปเล็ต 

3.54 1.33 มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ดา้นการเชื่อมต่อ  S.D. แปลผล 
3. ท่านมีการใชบ้รกิารผ่านแอปพลิเคชนั Grab มากกว่าการ
โบกเรียกรถโดยสารสาธารณะ 

3.84 1.16 มาก 

รวม 3.82 1.05 มาก 

 
จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ของ 

เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการเชื่อมต่อ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อ
พฤติกรรมการใชบ้รกิาร 5C’s ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการเชื่อมต่อ โดยรวม
อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเห็นว่าจะใชง้านแอปพลิเคชัน Grab ผ่านโทรศัพทม์ือถืออยู่เสมอ มีการใชบ้ริการผ่านแอป
พลิเคชัน Grab มากกว่าการโบกเรียกรถโดยสารสาธารณะ และใชง้าน Grab ผ่านอุปกรณ์การ
สื่อสารอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากโทรศพัทเ์คลื่อนที่ เช่น แทปเล็ต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 3.84 และ 
3.54 ตามล าดบั 

ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชบ้รกิาร 5C’s ของ 
เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการบอกต่อ 

ดา้นการบอกต่อ  S.D. แปลผล 
1. ท่านตอ้งการบอกต่อผูอ่ื้นเก่ียวกบัการใชง้านแอปพลิเคชนั 
Grab เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการที่
หลากหลาย 

4.06 0.82 มาก 

2. ท่านมีการบอกต่อหรือแชรป์ระสบการณท์ี่ไดร้บัจากแอป
พลิเคชนั ใหเ้พื่อนๆ ไดร้บัรูผ้่าน กลุม่ Line กลุม่Facebook 
กลุม่ Instagram และ กลุม่ Twitter เป็นตน้ 

3.91 1.00 มาก 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ดา้นการบอกต่อ  S.D. แปลผล 
3. ท่านบอกต่อหรือแชรป์ระสบการณท์ี่ไดร้บัจากแอปพลิเค
ชนั Grab ใหก้บัครอบครวั ญาติพี่นอ้ง ที่มีความแตกต่าง
ดา้นวยักบัท่าน 

4.00 0.88 มาก 

รวม 3.99 0.85 มาก 

 
จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ของ 

เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการบอกต่อ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการบอกต่อ โดยรวม
อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเห็นว่าต้องการบอกต่อผู้อ่ืนเก่ียวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน Grab เนื่องจากสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการที่หลากหลาย มีการบอกต่อหรือแชรป์ระสบการณ์ที่ไดร้บัจากแอป
พลิเคชัน Grab ใหก้ับครอบครวั ญาติพี่น้อง ที่มีความแตกต่างดา้นวัยกับท่าน และมีการบอกต่อ
หรือแชรป์ระสบการณ์ที่ไดร้บัจากแอปพลิเคชัน ใหเ้พื่อนๆ ไดร้บัรูผ้่าน กลุ่ม Line กลุ่มFacebook 
กลุม่ Instagram และ กลุม่ Twitter เป็นตน้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 4.00 และ 3.91 ตามล าดบั 

ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชบ้รกิาร 5C’s ของ 
เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการอยู่เป็นกลุ่ม 

ดา้นการอยู่เป็นกลุม่  S.D. แปลผล 
1. ท่านมกัมีขอ้เสนอแนะการใชง้าน แอปพลิเคชนั Grab 
โดยตัง้กระทูไ้วใ้นโซเชียลมีเดียผ่าน Facebook Line หรือ 
IG เป็นตน้ 

3.61 1.29 มาก 

2. เพื่อนในโซเชียลมีเดียของท่านมกัมีขอ้สงสยัในการใช้
บรกิารเรียกรถสาธารณะผ่าน แอปพลิเคชนั Grab อยู่เสมอ 

3.63 1.11 มาก 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ดา้นการอยู่เป็นกลุม่  S.D. แปลผล 
3. ท่านมีการแชรข์อ้มลูเก่ียวกบัโปรโมชั่นของ แอปพลิเคชนั 
Grab ใน Facebook เพื่อใหค้นอ่ืนๆ ไดร้บัขอ้มลูที่เป็น
ปัจจบุนั 

3.53 1.23 มาก 

รวม 3.59 1.15 มาก 

 
จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ของ 

เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการอยู่เป็นกลุม่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็น
ต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการอยู่เป็นกลุ่ม 
โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าเพื่อนในโซเชียลมีเดียของท่านมักมีขอ้สงสยัในการใชบ้ริการเรียกรถ
สาธารณะผ่าน แอปพลิเคชนั Grab อยู่เสมอ มีขอ้เสนอแนะการใชง้าน แอปพลิเคชนั Grab โดยตัง้
กระทู้ไว้ในโซเชียลมีเดียผ่าน Facebook Line หรือ IG เป็นต้น  และมีการแชรข์้อมูลเก่ียวกับ
โปรโมชั่นของ แอปพลิเคชัน Grab ใน Facebook เพื่อใหค้นอ่ืนๆ ไดร้บัขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนั โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.63 3.61 และ 3.53 ตามล าดบั 

ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชบ้รกิาร 5C’s ของ 
เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสรา้งสรรค ์

ดา้นความสรา้งสรรค ์  S.D. แปลผล 
1. ท่านคิดว่าการใชบ้รกิารผ่านแอปพลิเคชนั Grab มีราคา
ค่าบริการท่ีเหมาะสมกบัคณุภาพและการบรกิาร 

3.82 1.02 มาก 

2. หากใหต้ดัสินใจยอ้นกลบัไป ท่านจะยงัคงใชบ้ริการเรียก
รถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชนั Grab 

3.93 1.01 มาก 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ดา้นความสรา้งสรรค ์  S.D. แปลผล 
3. ท่านมีการรอ้งเรียนอยู่บ่อยครัง้ ผ่านโซเชียลมีเดีย 
เนื่องจากเกิดปัญหาในการใหบ้รกิารของแอปพลิเคชนั Grab 

3.47 1.27 มาก 

รวม 3.74 1.01 มาก 

 
จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ของ 

เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสรา้งสรรค ์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็น
ต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสรา้งสรรค์
โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าหากใหต้ดัสินใจยอ้นกลบัไป ท่านจะยังคงใชบ้ริการเรียกรถสาธารณะ
ผ่านแอปพลิเคชัน Grab การใชบ้ริการผ่านแอปพลิเคชัน Grab มีราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับ
คณุภาพและการบริการ และมีการรอ้งเรียนอยู่บ่อยครัง้ ผ่านโซเชียลมีเดีย เนื่องจากเกิดปัญหาใน
การใหบ้รกิารของแอปพลิเคชนั Grab โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 3.82 และ 3.47 ตามล าดบั 

ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชบ้รกิาร 5C’s ของ 
เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสะดวกสบาย 

ดา้นความสะดวกสบาย  S.D. แปลผล 
1. ท่านคิดว่าการใชบ้รกิารผ่านแอปพลิเคชนั Grab มีความ
สะดวก เนื่องจากสามารถท าไดท้กุที่ทุกเวลา 

4.00 0.90 มาก 

2. ท่านคิดว่าใชบ้ริการผ่านแอปพลิเคชนั Grab เหมาะสม
กบัวิถีชีวิตของท่านในปัจจบุนั 

3.99 0.92 มาก 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

ดา้นความสะดวกสบาย  S.D. แปลผล 
3. ท่านคิดว่าการใชบ้รกิารฟังกช์นัอ่ืนๆ ของแอปพลิเคชนั 
Grab เช่น การเดินทาง การสั่งอาหาร การซือ้สินคา้ การสง่
ของ การเรียกคนขบัรถ การจองโรงแรม และอ่ืนๆ ผ่านแอป
พลิเคชนั Grab ท าใหท้่านรูส้ึกเป็นคนยุคใหม่และมีความ
ทนัสมยั 

3.92 0.93 มาก 

รวม 3.97 0.87 มาก 

 
จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ของ 

เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความสะดวกสบาย  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความ
สะดวกสบายโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าการใชบ้ริการผ่านแอปพลิเคชนั Grab มีความสะดวก เนื่องจาก
สามารถท าไดทุ้กที่ทุกเวลา การใชบ้ริการผ่านแอปพลิเคชนั Grab เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของท่านใน
ปัจจุบัน และการใชบ้ริการฟังก์ชันอ่ืนๆ ของแอปพลิเคชัน Grab เช่น การเดินทาง การสั่งอาหาร 
การซือ้สินคา้ การส่งของ การเรียกคนขบัรถ การจองโรงแรม และอ่ืนๆ ผ่านแอปพลิเคชนั Grab ท า
ให้ท่านรู้สึกเป็นคนยุคใหม่และมีความทันสมัย  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 3.99 และ 3.92 
ตามล าดบั 
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ตอนที ่4 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจใชบ้รกิาร Application 
Grabในเขตกรุงเทพมหานคร 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab  S.D. แปลผล 
1. ในทกุ ๆ ครัง้ของการเดินทาง ท่านจะนึกถึง แอปพลิเคชนั 
Grab เป็นสิ่งแรกเสมอ 

3.91 1.06 มาก 

2. ก่อนที่ท่านจะใชบ้รกิาร แอปพลิเคชนั Grab ท่านไดม้ีการ
สอบถามขอ้มลูจากเพื่อนหรือคนรูจ้กัมาก่อนแลว้ 

3.80 1.13 มาก 

3. ก่อนที่ท่านจะใชบ้รกิาร แอปพลิเคชนั Grab ท่านไดม้ีการ
หาขอ้มลูจากเว็บไซตห์รือโซเชียลมีเดียต่างๆ มาแลว้ 

3.82 1.06 มาก 

4. ท่านไดม้ีการเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของการเดินทาง
ในรูปแบบต่าง ๆ แลว้ ก่อนที่จะเลือกใชบ้ริการ แอปพลิเคชนั 
Grab 

3.93 0.96 มาก 

5. เมื่อท่านไดเ้ปรียบเทียบขอ้ดีแลว้ขอ้เสียแลว้พบว่ามีขอ้ดี
มากกว่าขอ้เสีย ท่านไม่ลงัเลที่จะเลือกใชบ้ริการ แอปพลิเค
ชนั Grab 

3.99 0.97 มาก 

6. ท่านมีความคิดเห็นว่าในอนาคตท่านจะกลบัมาใชบ้รกิาร 
แอปพลิเคชนั Grab และแนะน าผูอ่ื้นใหม้าใชบ้ริการ แอป
พลิเคชนั Grab ดว้ย 

4.02 0.97 มาก 

รวม 3.91 0.95 มาก 

 
จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับการตัดสินใจใชบ้ริการ Application 

Grabในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการตัดสินใจใชบ้ริการ Application 
Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในระดับมาก ได้แก่ ในอนาคตจะกลับมาใชบ้ริการ แอปพลิเคชัน Grab และ
แนะน าผูอ่ื้นใหม้าใชบ้รกิาร แอปพลิเคชนั Grab ดว้ย เมื่อไดเ้ปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียแลว้พบว่า
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มีขอ้ดีมากกว่าขอ้เสีย จึงไม่ลงัเลที่จะเลือกใชบ้ริการ แอปพลิเคชัน Grab มีการเปรียบเทียบขอ้ดี
และขอ้เสียของการเดินทางในรูปแบบต่าง ๆ แลว้ ก่อนที่จะเลือกใชบ้ริการ แอปพลิเคชนั Grab ใน
ทุก ๆ ครัง้ของการเดินทาง จะนึกถึงแอปพลิเคชนั Grab เป็นสิ่งแรกเสมอ ก่อนที่จะใชบ้ริการแอป
พลิเคชัน Grab ได้มีการหาขอ้มูลจากเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ มาแลว้  และก่อนที่จะใช้
บริการแอปพลิเคชัน Grab ได้มีการสอบถามข้อมูลจากเพื่อนหรือคนรูจ้ักมาก่อนแล้ว  โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 3.99 3.93 3.91 3.82 และ 3.80 ตามล าดบั 

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้รโิภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  จ าแนกออกเป็น
สมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.1 เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนั มีการ
ตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ไม่แตกต่างกนั 

H1: เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนั มีการ
ตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชส้ถิติวิเคราะหค่์าที (Independent sample t-
test) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ เป็นอิสระจากกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง(H1)  ก็ต่อเมื่อค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
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ตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจการตดัสินใจใชบ้รกิาร 
Application Grab จ าแนกตามเพศ โดยใชก้ารทดสอบ Levene’s Test 

Levene's Test for Equality of Variances Levene’s Statistics p-value 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab 10.799* 0.001 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตารางที่ 15 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการ 

Application Grab จ าแนกตามเพศ พบว่า การตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab จ าแนกตาม
เพศ มีค่า p-value เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน จึงใชก้ารทดสอบค่า t 
กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั (Equal variances not assumed) 

ตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab จ าแนกตามเพศ 

t-test for Equality of 
Means 

เพศ  S.D. t df p-value 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร 
Application Grab 

ชาย 3.85 0.69 -1.135 391.595 0.257 

หญิง 3.95 1.10    

 
จากตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการ Application Grab 

จ าแนกตามเพศ พบว่า การตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab จ าแนกตามเพศ มีค่า p-value 
เท่ากับ 0.257 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บรกิาร Application Grab ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.2 เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนั มีการ
ตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ไม่แตกต่างกนั 

H1: เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนั มีการ
ตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab แตกต่างกนั 

สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใชก้ลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า 2 กลุม่ ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญั
ทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถา้ความ
แปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากันใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มไม่เท่ากันให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่ ซึ่งจะน าไป
เป รียบ เที ยบ เชิ งซ้อน  (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธี ทดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) หรือใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนัที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเชื่อมั่ น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
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ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจการตดัสินใจใชบ้รกิาร 
Application Grab จ าแนกตามอายุ โดยใชก้ารทดสอบ Levene’s Test 

Levene’s Test for Equality of 
Variances 

Levene Statistic df1 df2 p-value 

การตดัสินใจการตดัสินใจใชบ้รกิาร 
Application Grab 

4.050* 2 397 0.018 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจการตดัสินใจใช้
บริการ Application Grab จ าแนกตามอายุ  พบว่า  การตัดสินใจการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab จ าแนกตามอายุ มีค่า p-value เท่ากับ 0.018 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั 
จึงใชก้ารทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั (Equal variances not assumed) 

ตาราง 18 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab 
จ าแนกตามอาย ุโดยใชก้ารทดสอบ Brown-Forsythe 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 p-value 
การตดัสินใจการตดัสินใจใชบ้รกิาร 
Application Grab 

29.928* 2 339.434 <0.001 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 18 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชบ้ริการ 
Application Grab จ าแนกตามอายุ โดยใช ้Brown-Forsythe ในการทดสอบพบว่า การตัดสินใจ
ใชบ้ริการ Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า p-value น้อยกว่า 
0.001 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า เจเนอเรชั่น C ที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้รกิาร 
Application Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึง
ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่
ใดบา้งที่แตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัตารางที่ 19 
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ตาราง 19 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab 
จ าแนกตามอาย ุโดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 

อายุ x  18 – 24 ปี 25 – 34 ปี 35 – 44 ปี 
18 – 24 ปี 4.537 - 0.873* 

(<0.001) 
0.448*  

(<0.001) 
25 – 34 ปี 3.664 - - -0.425* 

(<0.001) 
35 – 44 ปี 4.089 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 19 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab จ าแนกตามอาย ุโดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบว่า 

เจเนอเรชั่ น  C ที่มีอายุ  18 - 24 ปี  มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab 
มากกว่า เจเนอเรชั่น C ที่มีอาย ุ25 – 34 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.873 

เจเนอเรชั่ น  C ที่มีอายุ  18 - 24 ปี  มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab 
มากกว่า เจเนอเรชั่น C ที่มีอาย ุ35 – 44 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.448 

เจเนอเรชั่น C ที่มีอายุ 25 - 34 ปี มีการตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab น้อย
กว่า เจเนอเรชั่น C ที่มีอาย ุ35 – 44 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.425 

สว่นคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง 
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.3 เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ไม่แตกต่างกนั 

H1: เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab แตกต่างกนั 
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สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชส้ถิติวิเคราะหค่์าที (Independent sample t-test) 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเชื่อมั่ น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง(H1)  ก็ต่อเมื่อค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจการตดัสินใจใชบ้รกิาร 
Application Grab จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชก้ารทดสอบ Levene’s Test 

Levene's Test for Equality of Variances Levene’s Statistics p-value 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab 12.420* <0.001 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตารางที่ 20 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการ 

Application Grab จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า การตัดสินใจใช้บริการ Application Grab 
จ าแนกตามสถานภาพ มี ค่า p-value น้อยกว่า 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่ นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั 
จึงใชก้ารทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั (Equal variances not assumed) 
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ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab จ าแนกตามสถานภาพ 

t-test for Equality 
of Means 

สถานภาพ x  S.D. t df p-value 

การตดัสินใจใช้
บรกิาร 
Application Grab 

โสด 3.67 1.01 -8.598* 393.395 <0.001 

สมรส / อยู่
ดว้ยกนั / หมา้ย / 

หย่ารา้ง / 
แยกกนัอยู่ 

4.36 0.61    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการ Application Grab 
จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า การตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab จ าแนกตามสถานภาพ มี
ค่า p-value น้อยกว่า 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยเจเนอเรชั่น C ที่มีสถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั / หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่  มีการตดัสินใจ
ใชบ้รกิาร Application Grab มากกว่าสถานภาพโสด โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.69 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.4 เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab แตกต่างกนั โดยสามารถเขียน
เป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนั มีการตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ไม่แตกต่างกนั 

H1: เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนั มีการตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชส้ถิติวิเคราะหค่์าที (Independent sample t-
test) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ เป็นอิสระจากกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
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การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเชื่อมั่ น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง(H1)  ก็ต่อเมื่อค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจการตดัสินใจใชบ้รกิาร 
Application Grab จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชก้ารทดสอบ Levene’s Test 

Levene's Test for Equality of Variances Levene’s Statistics p-value 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab 1.791 0.182 

 
จากตารางที่ 22 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการ 

Application Grab จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า การตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab 
จ าแนกตามระดับการศึกษา มีค่า p-value เท่ากับ 0.182 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนเท่ากัน 
จึงใชก้ารทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั (Equal variances assumed) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 72 
 

 

ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 

t-test for Equality 
of Means 

ระดบัการศึกษา  S.D. t df p-value 

การตดัสินใจใช้
บรกิาร 
Application Grab 

ต ่ากว่าหรือ
เทียบเท่า
ปรญิญาตรี 

4.26 0.77 8.602* 398.000 <0.001 

สงูกว่า 
ปรญิญาตรี 

3.51 0.97    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการ Application Grab 

จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า การตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab จ าแนกตามระดับ
การศึกษา มีค่า p-value น้อยกว่า 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยเจเนอเรชั่น C ที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี มีการ
ตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab มากกว่าระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.75 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.5 เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการ
ตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ไม่แตกต่างกนั 

H1: เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการ
ตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab แตกต่างกนั 

สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใชก้ลุ่มตัวอย่าง
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มากกว่า 2 กลุม่ ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญั
ทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถา้ความ
แปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากันใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มไม่เท่ากันให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่ ซึ่งจะน าไป
เป รียบ เที ยบ เชิ งซ้อน  (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธี ทดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) หรือใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนัที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเชื่อมั่ น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจการตดัสินใจใชบ้รกิาร 
Application Grab จ าแนกตามอาชีพ โดยใชก้ารทดสอบ Levene’s Test 

Levene’s Test for Equality of 
Variances 

Levene Statistic df1 df2 p-value 

การตดัสินใจการตดัสินใจใชบ้รกิาร 
Application Grab 

2.306 2 397 0.101 

 
จากตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจการตดัสินใจใช้

บริการ Application Grab จ าแนกตามอาชีพ  พบว่า การตัดสินใจการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab จ าแนกตามอาชีพ มี ค่า p-value เท่ากับ 0.101 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่ นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวน
ของขอ้มลูแต่ละกลุม่เท่ากนั ดงันัน้ จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 
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ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab 
จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ F-test 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F p-value 
ระหว่างกลุม่ 2 1.468 0.734 0.817 0.443 
ภายในกลุม่ 397 356.787 0.899   
รวม 399 358.255    

 
จากตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใช้บริการ 

Application Grab จ าแนกตามอาชีพ  โดยใช้สถิ ติ  F-test  พบว่า  การตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab จ าแนกตามอาชีพ  มี ค่า p-value เท่ากับ 0.443 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่ นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เจนอเรชั่น C ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ไม่แตกต่างกนั 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.6 เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab แตกต่างกัน โดยสามารถ
เขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ไม่แตกต่างกนั 

H1: เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab แตกต่างกนั 

สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใชก้ลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า 2 กลุม่ ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญั
ทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถา้ความ
แปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากันใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มไม่เท่ากันให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่ ซึ่งจะน าไป
เป รียบ เที ยบ เชิ งซ้อน  (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธี ทดสอบแบบ  Least Significant 
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Difference (LSD) หรือใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนัที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากัน 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเชื่อมั่ น 95% จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจการตดัสินใจใชบ้รกิาร 
Application Grab จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชก้ารทดสอบ Levene’s Test 

Levene’s Test for Equality of 
Variances 

Levene Statistic df1 df2 p-value 

การตดัสินใจการตดัสินใจใชบ้รกิาร 
Application Grab 

32.427* 3 396 >0.001 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจการตดัสินใจใช้
บริการ Application Grab จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า การตัดสินใจการตัดสินใจใช้
บริการ Application Grab จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีค่า p-value นอ้ยกว่า 0.001 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่า
ความแปรปรวนไม่เท่ากัน จึงใช้การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal 
variances not assumed) 
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ตาราง 27 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชก้ารทดสอบ Brown-Forsythe 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 p-value 
การตดัสินใจการตดัสินใจใชบ้รกิาร 
Application Grab 

24.269* 3 296.667 <0.001 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 27 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชบ้ริการ 
Application Grab จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  โดยใช้ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
พบว่า การตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า 
p-value นอ้ยกว่า 0.001 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า เจเนอเรชั่น C ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ดงัตารางที่ 28 
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ตาราง 28 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
x  ไม่เกิน 

10,000 - 
20,000 บาท 

20,001 - 
30,000 บาท 

30,001 - 
40,000 บาท 

40,001 บาท
ขึน้ไป 

ไม่เกิน 10,000 - 
20,000 บาท 

3.960 - 0.507* 
(0.002) 

0.067 
(0.992) 

-0.334* 
(0.003) 

20,001 - 30,000 บาท 3.453 - - -0.440* 
(0.009) 

-0.841* 
(<0.001) 

30,001 - 40,000 บาท 3.893 - - - -0.401* 
(<0.001) 

40,001 บาทขึน้ไป 4.294 - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 28 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบว่า 

เจเนอเรชั่น C ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 - 20,000 บาท มีการตัดสินใจ
ใชบ้ริการ Application Grab มากกว่า เจเนอเรชั่น C ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 
บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.507 

เจเนอเรชั่น C ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 - 20,000 บาท มีการตัดสินใจ
ใชบ้ริการ Application Grab นอ้ยกว่า เจเนอเรชั่น C ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป 
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.334 

เจเนอเรชั่น C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีการตัดสินใจใช้
บริการ Application Grab นอ้ยกว่า เจเนอเรชั่น C ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท 
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.44 
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เจเนอเรชั่น C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีการตัดสินใจใช้
บริการ Application Grab น้อยกว่า เจเนอเรชั่น C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป 
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.841 

เจเนอเรชั่น C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท มีการตัดสินใจใช้
บริการ Application Grab น้อยกว่า เจเนอเรชั่น C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป 
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.401 

สว่นคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง 
สมมติฐานข้อที่  2 การยอมรับเทคโนโลยี  ประกอบด้วย การรับรู ้ถึง

ประโยชน์ และ ความง่ายในการใชง้าน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของ 
เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0: การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูถ้ึงประโยชน ์และ ความ
ง่ายในการใชง้าน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H1: การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูถ้ึงประโยชน ์และ ความ
ง่ายในการใชง้าน มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพห ุ
(Multiple Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า p-value นอ้ยกว่า 0.05 

 
ก าหนดให ้ X1 คือ การรบัรูถ้ึงประโยชน ์
   X2 คือ ความง่ายในการใชง้าน 

Y1 คือ การตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ของ 
เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณูของการยอมรบัเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab โดยใชว้ิธีการวิเคราะห ์Linear Regression 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p-value 
Regression 173.620 2 86.810 186.659* <0.001 
Residual 184.635 397 0.465   
Total 358.255 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 29 ผลการวิเคราะหพ์บว่า การยอมรบัเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการ Application Grab มีค่า p-value น้อยกว่า 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่ นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี 
สามารถท านายการตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab ได ้และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์
เชิงเส้นตรงได้ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
สามารถค านวณหาค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้

ตาราง 30 แสดงการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหขุองการยอมรบัเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab โดยใชว้ิธีการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคณู ดว้ยวิธีการเลือกตวั
แปรโดยวิธีน าตวัแปรเขา้ทัง้หมด (Enter Regression) 

การยอมรบัเทคโนโลยี B SE Beta t p-value 
ค่าคงที่ (Constant) -0.835 0.249  -3.362* 0.001 
การรบัรูถ้ึงประโยชน ์(X1) 0.807 0.117 0.508 6.898* <0.001 
ความง่ายในการใชง้าน (X2) 0.328 0.116 0.208 2.821* 0.005 
  r = 0.696  AdjustedR2 = 0.482 
  R2= 0.485  SE = 0.682 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 30 พบว่า การยอมรบัเทคโนโลยี การรบัรูถ้ึงประโยชน ์(X1) และความง่าย
ในการใชง้าน (X2) มีค่า p-value นอ้ยกว่า 0.001 และ 0.005 ตามล าดับ ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การยอมรบัเทคโนโลยี 
การรับรู ้ถึงประโยชน์ (X1) และความง่ายในการใช้งาน  (X2) มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่  0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

จากผลการวิเคราะหพ์บว่า การยอมรบัเทคโนโลยี สามารถอธิบายการตัดสินใจใช้
บริการ Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 48.2 (Adjusted 
R2 = 0.482) โดยสามารถน าค่าสมัประสิทธิ์ของตัวแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการ
พยากรณ ์การตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab (Y) ไดด้งันี ้ 

Y = -0.835 + 0.807 (x1) + 0.328 (x2) 
จากสมการสามารถพิจารณา ถา้ไม่มีปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี จะมีการตดัสินใจ

ใชบ้รกิาร Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ลดลงเท่ากบั -0.835 หน่วย 
ดงันี ้ถา้การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์(X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท า

ใหก้ารตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab (Y) เพิ่มขึน้ 0.807 หน่วย กล่าวคือ ถา้เจเนอเรชั่น C 
พิจารณาถึง การยอมรบัเทคโนโลยี ด้านการรบัรูถ้ึงประโยชน์ จะท าให้มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บรกิาร Application Grab เพิ่มขึน้  

ถา้การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความง่ายในการใชง้าน (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้
การตัดสินใจใช้บริการ Application Grab (Y) เพิ่มขึน้ 0.328 หน่วย กล่าวคือ ถ้าเจเนอเรชั่น C 
พิจารณาถึง การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความง่ายในการใชง้าน จะท าใหม้ีผลต่อการตัดสินใจใช้
บรกิาร Application Grab เพิ่มขึน้  

สมมติฐานข้อที ่3 พฤติกรรมการใชบ้รกิาร 5C’s ประกอบดว้ย การเชื่อมต่อ 
การบอกต่อ การอยู่เป็นกลุ่ม ความสรา้งสรรค์ และความสะดวกสบาย มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บรกิาร Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0: พฤติกรรมการใชบ้รกิาร 5C’s ประกอบดว้ย การเชื่อมต่อ การบอกต่อ 
การอยู่เป็นกลุม่ ความสรา้งสรรค ์และความสะดวกสบาย ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 
Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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H1: พฤติกรรมการใชบ้รกิาร 5C’s ประกอบดว้ย การเชื่อมต่อ การบอกต่อ 
การอยู่เป็นกลุม่ ความสรา้งสรรค ์และความสะดวกสบาย มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิาร 
Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพห ุ
(Multiple Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า p-value นอ้ยกว่า 0.05  

ก าหนดให ้ X1 คือ การเชื่อมต่อ 
   X2 คือ การบอกต่อ 
   X3 คือ การอยู่เป็นกลุม่ 
   X4 คือ ความสรา้งสรรค ์
   X5 คือ ความสะดวกสบาย 

Y1 คือ การตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ของ 
เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณูของพฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ที่มีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab โดยใชว้ิธีการวิเคราะห ์Linear Regression 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p-value 
Regression 318.186 5 63.637 625.749* <0.001 
Residual 40.069 394 0.102   
Total 358.255 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 31 ผลการวิเคราะหพ์บว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ Application Grab มีค่า p-value น้อยกว่า 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พฤติกรรมการใช้
บริการ 5C’s สามารถท านายการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ได้ และสามารถสรา้ง
สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจากการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหคุณู สามารถค านวณหาค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
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ตาราง 32 แสดงการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหขุองพฤติกรรมการใชบ้รกิาร 5C’s ที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab โดยใชว้ิธีการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคณู ดว้ยวิธีการเลือกตวั
แปรโดยวิธีน าตวัแปรเขา้ทัง้หมด (Enter Regression) 

พฤติกรรมการใชบ้รกิาร 5C’s B SE Beta t p-value 
ค่าคงที่ (Constant) -0.041 0.089  -0.459 0.647 
ดา้นการเชื่อมต่อ (X1) 0.211 0.038 0.234 5.544* <0.001 
ดา้นการบอกต่อ (X2) 0.182 0.038 0.163 4.797* <0.001 
ดา้นการอยู่เป็นกลุม่ (X3) -0.050 0.036 -0.061 -1.406 0.161 
ดา้นความสรา้งสรรค ์(X4) 0.400 0.050 0.425 8.054* <0.001 
ดา้นความสะดวกสบาย (X5) 0.278 0.031 0.257 8.986* <0.001 
  r = 0.942  AdjustedR2 = 0.887 
  R2= 0.888  SE = 0.319 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 32 พบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ดา้นการเชื่อมต่อ (X1) ดา้นการ
บอกต่อ (X2) ดา้นความสรา้งสรรค ์(X4) และดา้นความสะดวกสบาย (X5) มีค่า p-value นอ้ยกว่า 
0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ดา้นการเชื่อมต่อ (X1) ด้านการบอกต่อ (X2) ด้าน
ความสร้างสรรค์ (X4) และด้านความสะดวกสบาย  (X5)  มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่  0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

จากผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s สามารถอธิบายการ
ตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 88.7 
(Adjusted R2 = 0.887) โดยสามารถน าค่าสมัประสิทธิ์ของตัวแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียน
เป็นสมการพยากรณ ์การตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab (Y) ไดด้งันี ้ 

Y = 0.400 (x4) + 0.278 (x5) + 0.211 (x1) + 0.182 (x2) 
จากสมการสามารถสรุปไดด้งันี ้ถา้พฤติกรรมการใชบ้ริการ ดา้นความสรา้งสรรค ์(X4) 

เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้การตัดสินใจใช้บริการ Application Grab (Y) เพิ่มขึน้ 0.400 หน่วย 
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กล่าวคือ ถ้าเจเนอเรชั่น C พิจารณาถึงด้านความสรา้งสรรค์ จะท าให้มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บรกิาร Application Grab เพิ่มขึน้ 

ถา้พฤติกรรมการใชบ้ริการ ดา้นความสะดวกสบาย  (X5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้
การตัดสินใจใช้บริการ Application Grab (Y) เพิ่มขึน้ 0.278 หน่วย กล่าวคือ ถ้าเจเนอเรชั่น C 
พิจารณาถึง ดา้นความสะดวกสบาย จะท าใหม้ีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab 
เพิ่มขึน้ 

ถ้าพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านการเชื่อมต่อ (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้การ
ตัดสินใจใช้บริการ Application Grab (Y) เพิ่มขึ ้น 0.211 หน่วย กล่าวคือ ถ้าเจเนอเรชั่ น  C 
พิจารณาถึง ดา้นการเชื่อมต่อ จะท าใหม้ีผลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab เพิ่มขึน้  

ถ้าพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านการบอกต่อ  (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้การ
ตัดสินใจใช้บริการ Application Grab (Y) เพิ่มขึ ้น 0.182 หน่วย กล่าวคือ ถ้าเจเนอเรชั่ น  C 
พิจารณาถึง ดา้นการบอกต่อ จะท าใหม้ีผลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab เพิ่มขึน้ 

ส่วนพฤติกรรมการใชบ้ริการ ด้านการอยู่เป็นกลุ่ม (X3) เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานขอ้ที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการ Application 
Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ตาราง 33 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

การตดัสินใจใชบ้รกิาร
Application Grab 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

เพศ อายขุอง
กลุม่ 

Gen C 

สถานภาพ ระดบั
การศึกษา 

อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือน 

    X 

หมายเหต ุ  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน  
               X หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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สมมติฐานขอ้ที่ 2 การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรบัรูถ้ึงประโยชน์ และ 
ความง่ายในการใชง้าน มีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 34 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร
Application Grab 

ดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี 
การรบัรูถ้ึงประโยชน ์ ความง่ายในการใชง้าน 

  

หมายเหต ุ  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน  
               X หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
สมมติฐานขอ้ที่ 3 พฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ประกอบดว้ย การเชื่อมต่อ การบอก

ต่อ การอยู่เป็นกลุ่ม ความสรา้งสรรค์ และความสะดวกสบาย มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 35 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดา้นพฤติกรรมการใชบ้รกิาร 5C’s 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร
Application Grab 

พฤติกรรมการใชบ้รกิาร 5C’s 

การเชื่อมต่อ การบอก
ต่อ 

การอยู่เป็น
กลุม่ 

ความ
สรา้งสรรค ์

ความ
สะดวกสบาย 

  X  

หมายเหต ุ  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน  
               X หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน



  
 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครัง้นีศ้ึกษา “การยอมรบัเทคโนโลยี และพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจใช้
บริการ Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีประเด็นส าคัญที่
น ามาสรุปอภิปรายผล และการน าเสนอได ้ดงัต่อไปนี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้จดุประสงคไ์วด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจใชบ้รกิาร application grab ของกลุ่มเจเนอเรชั่น C ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุของกลุ่ม 
เจเนอเรชั่น C สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได ้

2. เพื่อศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่น C ที่มีต่อการตัดสินใจใช้
บรกิาร application grab ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการ application grab ของกลุ่ม 
เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab ของ 
เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูถ้ึงประโยชน ์และ ความง่ายในการใช้
งาน มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. พฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ประกอบดว้ย การเชื่อมต่อ การบอกต่อ การอยู่เป็น
กลุ่ม ความสรา้งสรรค ์และความสะดวกสบาย มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab 
ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูล  
ผลการศึกษาคน้ควา้เรื่อง “การยอมรบัเทคโนโลยี และพฤติกรรมที่มีต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยกลุ่มตัวอย่างใน
การศกึษาครัง้นีจ้  านวน 400 คน สามารถสรุปไดต้ามล าดบั ดงัต่อไปนี ้

ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
ขอ้มูลลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 232 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.00 ช่วงอายุระหว่าง 25 - 34 ปี จ านวน 217 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.25 มีสถานภาพโสด 260 คน คิดเป็นรอ้ยละ 65.00 มีการศกึษาระดบัต ่ากว่า
หรือเท่ากับปริญญาตรี จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน / หา้งรา้น จ านวน 196 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.00 และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 
บาทขึน้ไป จ านวน 141 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.25 

การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกับการยอมรบัเทคโนโลยีในมุมมองของผูบ้ริโภค พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อการยอมรบัเทคโนโลยีในมุมมองของผูบ้ริโภคโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการยอมรบัเทคโนโลยี 
ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการรบัรูถ้ึงประโยชนอ์ยู่ในระดบัมากที่สดุ ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนั 
Grab มีประโยชนแ์ละมีความจ าเป็นต่อการใชง้านในการเดินทาง แอปพลิเคชนั Grab สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแอปพลิ เคชันตอบสนองการใช้งานได้อย่างรวดเร็วกับ
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ทุกรุ่น แอปพลิเคชัน Grab มีลกัษณะและรูปแบบการใชง้านคลา้ยคลึงกับแอป
พลิเคชนัอ่ืนที่ท่านเคยใช ้ท าใหส้ะดวกต่อการใชง้าน  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28, 4.24 และ 4.21 
ตามล าดับ และผูต้อบแบบสอบถามที่มีการรบัรูถ้ึงประโยชนอ์ยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ แอปพลิเคชัน 
Grab สามารถช่วยใหท้่านใชบ้รกิารเรียกรถโดยสารสว่นบคุคลไดส้ะดวกสบายมากขึน้ และท่านคิด
ว่าจะทดลองใชง้านแอปพลิเคชนัใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่าน
ได ้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 และ 4.07 ตามล าดบั 
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ด้านความง่ายในการใช้งาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการยอมรับ
เทคโนโลยี ดา้นความง่ายในการใชง้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการยอมรบัถึงความง่ายในการใชง้านใน
ระดบัมากที่สดุ ไดแ้ก่สามารถใชง้านแอปพลิเคชนั Grab ไดต้ัง้แต่การใชง้านครัง้แรกโดยไม่ตอ้งให้
ผูอ่ื้นสอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 และผูต้อบแบบสอบถามมีการยอมรบัถึงความง่ายในการใช้
งานในระดบัมาก ไดแ้ก่  ขัน้ตอนการใชบ้รกิารผ่านแอปพลิเคชนั Grab มีความง่าย ไม่ซบัซอ้น แอป
พลิเคชนั Grab มีการอพัเดตปรบัปรุงโปรแกรม สามารถปรบัตวัและเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ของแอปพลิเค
ชนัไดอ้ย่างรวดเร็ว แอปพลิเคชนั Grab สามารถเรียนรูว้ิธีการใชง้านจากคู่มือไดง้่าย แอปพลิเคชนั 
Grab ใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องมีความรูใ้นด้านเทคโนโลยีมากนัก และรู้สึกว่าแอปพลิเคชัน
ออกแบบน่าใชง้านและเกิดแรงจูงใจที่อยากจะใชง้านโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20, 4.12, 4.07 และ 
4.03 ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ของเจเนอเรชั่น C 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ของเจเนอเรชั่น C โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ดา้นการเชื่อมต่อ ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ของ 
เจเนอเรชั่น C ด้านการเชื่อมต่อ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นการเชื่อมต่อ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ใชง้านแอปพลิเคชัน Grab 
ผ่านโทรศัพท์มือถืออยู่เสมอ มีการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Grab มากกว่าการโบกเรียกรถ
โดยสารสาธารณ ะ และใช้งาน  Grab ผ่ านอุปกรณ์ การสื่ อสารอ่ืนๆ  ที่ นอก เหนื อจาก
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ เช่น แทปเล็ต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08, 3.84 และ 3.54 ตามล าดบั 

ดา้นการบอกต่อ ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ของ 
เจเนอเรชั่น C ด้านการบอกต่อ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นการบอกต่อ อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ตอ้งการบอกต่อผูอ่ื้นเก่ียวกับ
การใชง้านแอปพลิเคชัน Grab เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการที่หลากหลาย มีการ
บอกต่อหรือแชรป์ระสบการณ์ที่ไดร้บัจากแอปพลิเคชัน Grab ให้กับครอบครวั ญาติพี่น้อง ที่มี
ความแตกต่างดา้นวยักบัท่าน และมีการบอกต่อหรือแชรป์ระสบการณท์ี่ไดร้บัจากแอปพลิเคชนั ให้
เพื่อนๆ ไดร้บัรูผ้่าน กลุ่ม Line กลุ่มFacebook กลุ่ม Instagram และ กลุ่ม Twitter เป็นตน้  โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06, 4.00 และ 3.91 ตามล าดบั 
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ด้านการอยู่เป็นกลุ่ม ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s 
ของเจเนอเรชั่น C ดา้นการอยู่เป็นกลุ่ม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.59  
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นการอยู่เป็นกลุ่ม อยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ เพื่อนในโซเชียลมีเดีย
ของท่านมักมีขอ้สงสัยในการใชบ้ริการเรียกรถสาธารณะผ่าน แอปพลิเคชัน Grab อยู่เสมอ มี
ขอ้เสนอแนะการใชง้านแอปพลิเคชัน Grab โดยตัง้กระทูไ้วใ้นโซเชียลมีเดียผ่าน Facebook Line 
หรือ IG เป็นต้น และมีการแชรข์อ้มูลเก่ียวกับโปรโมชั่นของ แอปพลิเคชัน Grab ใน Facebook 
เพื่อใหค้นอ่ืนๆ ไดร้บัขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.63, 3.61 และ 3.53 ตามล าดบั 

ดา้นความสรา้งสรรค ์ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใช้บริการ  5C’s 
ของเจเนอเรชั่น C ดา้นความสรา้งสรรค ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านความสรา้งสรรค์ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ หากให้ตัดสินใจ
ยอ้นกลบัไป ท่านจะยังคงใชบ้ริการเรียกรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน Grab การใชบ้ริการผ่าน
แอปพลิเคชนั Grab มีราคาค่าบรกิารที่เหมาะสมกบัคณุภาพและการบริการ และมีการรอ้งเรียนอยู่
บ่อยครัง้ ผ่านโซเชียลมีเดีย เนื่องจากเกิดปัญหาในการใหบ้ริการของแอปพลิเคชัน Grab โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93, 3.82 และ 3.47 ตามล าดบั 

ดา้นความสะดวกสบาย ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s 
ของเจเนอเรชั่น C ดา้นความสะดวกสบาย ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นความสะดวกสบาย อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การใชบ้ริการผ่าน
แอปพลิเคชัน Grab มีความสะดวก เนื่องจากสามารถท าไดทุ้กที่ทุกเวลา การใชบ้ริการผ่านแอป
พลิเคชัน Grab เหมาะสมกับวิถีชีวิตของท่านในปัจจุบัน และการใชบ้ริการฟังกช์ันอ่ืนๆ ของแอป
พลิเคชัน Grab เช่น การเดินทาง การสั่งอาหาร การซือ้สินคา้ การส่งของ การเรียกคนขับรถ การ
จองโรงแรม และอ่ืนๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Grab ท าใหท้่านรูส้ึกเป็นคนยุคใหม่และมีความทันสมัย 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00, 3.99 และ 3.92 ตามล าดบั 

การวิเคราะหก์ารตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก 
ได้แก่ ในอนาคตจะกลับมาใชบ้ริการ แอปพลิเคชัน Grab และแนะน าผูอ่ื้นใหม้าใชบ้ริการ แอป
พลิเคชนั Grab ดว้ย เมื่อไดเ้ปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียแลว้พบว่ามีขอ้ดีมากกว่าขอ้เสีย จึงไม่ลงัเล
ที่จะเลือกใช้บริการ แอปพลิเคชัน Grab มีการเปรียบเทียบขอ้ดีและข้อเสียของการเดินทางใน
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รูปแบบต่าง ๆ แลว้ ก่อนที่จะเลือกใชบ้ริการ แอปพลิเคชนั Grab ในทุก ๆ ครัง้ของการเดินทาง จะ
นึกถึงแอปพลิเคชัน Grab เป็นสิ่งแรกเสมอ ก่อนที่จะใช้บริการแอปพลิเคชัน Grab ได้มีการหา
ขอ้มูลจากเว็บไซตห์รือโซเชียลมีเดียต่างๆ มาแลว้ และก่อนที่จะใชบ้ริการแอปพลิเคชนั Grab ไดม้ี
การสอบถามข้อมูลจากเพื่อนหรือคนรูจ้ักมาก่อนแล้ว โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.02, 3.99, 3.93, 
3.91, 3.80 และ 3.82 ตามล าดบั 

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานขอ้ที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการ Application 
Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั โดยผลการวิจยัพบว่า 

1.1 เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้
บริการ Application Grab แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยที่เพศหญิง จะมีการตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab มากกว่าเพศชาย 

1.2 เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี อายุ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้
บริการ Application Grab แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยที่ เจเนอเรชั่น C ที่มีอายุ 18 – 24 ปี จะมีการตดัสินใจใชบ้รกิาร Application 
Grab มากกว่าเจเนอเรชั่น C ในช่วงอายุ 25 – 34 ปี และในช่วงอายุ 35 – 44 ปี และเจเนอเรชั่น C 
ที่มีอายุ 35 – 44 ปี จะมีการตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab มากกว่าเจเนอเรชั่น C ในช่วง
อาย ุ25 - 34 ปี 

1.3 เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจใช้บริการ Application Grab แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยที่ เจเนอเรชั่น C ที่มีสถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกัน / หมา้ย / 
หย่ารา้ง / แยกกันอยู่ จะมีการตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab มากกว่าเจเนอเรชั่น C ที่มี
สถานภาพโสด  

1.4 เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการ
ตัดสินใจใช้บริการ Application Grab แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยที่ เจเนอเรชั่น C ที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี จะมีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab มากกว่าเจเนอเรชั่น C ที่มีระดับ
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี  
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1.5 เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ใช้บริการ Application Grab ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

1.6 เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มี
การตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยที่  เจเนอเรชั่น C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 - 
20,000 บาท มีการตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab มากกว่าเจเนอเรชั่น C ที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และเจเนอเรชั่น C ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท 
มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab มากกว่าเจเนอเรชั่น C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท และ เจเนอเรชั่น C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป มีการ
ตัดสินใจใช้บริการ Application Grab มากกว่าเจเนอเรชั่น C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 
10,000 - 20,000 บาท, 20,001 - 30,000 บาท และ 30,001 - 40,000 บาท  

สมมติฐานขอ้ที่ 2 การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรบัรูถ้ึงประโยชน์ และ 
ความง่ายในการใชง้าน มีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรูถ้ึง
ประโยชน์ และ ความง่ายในการใชง้าน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของ 
เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไวไ้ดร้อ้ยละ 48.2 

สมมติฐานขอ้ที่ 3 พฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ประกอบดว้ย การเชื่อมต่อ การบอก
ต่อ การอยู่เป็นกลุ่ม ความสรา้งสรรค์ และความสะดวกสบาย มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการ
ใช้บริการ 5C’s ด้านการเชื่อมต่อ การบอกต่อ การอยู่เป็นกลุ่ม ความสรา้งสรรค์ และความ
สะดวกสบาย มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรชั่ น C ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ไดร้อ้ย
ละ 88.7 
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อภปิรายผล 
จากผลการศกึษาวิจยัเรื่อง “การยอมรบัเทคโนโลยี และพฤติกรรมที่มีต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการ Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถน ามาอภิปราย
ผลสรุปได ้ดงันี ้

1. ปัจจยัดา้นลกัษณะขอ้มลูส่วนบุคคล ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab พบว่า  

1.1 เพศ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เนื่องจากทัศนคติและ
รสนิยมของเพศมีความแตกต่างกัน โดยเพศชายจะมีการตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab 
นอ้ยกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศหญิงมักจะมีความละเอียดอ่อน และตอ้งการคน้หาขอ้มูลต่างๆ 
ก่อนท าการตัดสินใจอยู่เสมอ ตลอดจนจะมีรสนิยมในด้านความสะดวกสบายจึงท าให้มีการ
เลือกใชบ้รกิารผ่าน Application Grab เพื่อไม่ใหเ้สียเวลารอในการเดินทาง สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ กิตติคุณ จงมานัสเจริญ และ โกวิท รพีพิศาล (2560) ไดศ้ึกษาเรื่อง พฤติกรรม การประเมิน
คณุภาพ และการยอมรบัในการใชแ้อพพลิเคชั่นเรียกรถรบัจา้งสาธารณะ(แท็กซี่) ผ่านสมารท์โฟน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยั พบว่า เพศหญิงมีการเลือกใชแ้อพพลิเคชั่นเรียกรถรบัจา้ง
สาธารณะ(แท็กซี่) ผ่านสมารท์โฟนมากกว่าเพศชาย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

1.2 อายุ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยกลุ่มเจเนอเรชั่น C 
ในช่วงอายุ 18 – 24 ปี มีการตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab มากกว่าเจเนอเรชั่น C ในช่วง
อายุอ่ืน เนื่องจากเจเนอเรชั่น C ที่มีอายุ 18 – 24 ปี หรือที่เรียกว่า Baby Gen C เป็นช่วงวัยรุ่นที่
เริ่มเขา้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยและยังเป็นกลุ่มช่วงอายุที่มีความทันสมัยต่อเทคโนโลยีและ
ตอ้งการความสะดวกสบาย มีลักษณะการด าเนินชีวิตแบบเร่งรีบ จึงไม่ยอมเสียเวลาใหก้ับสิ่งไร้
สาระและไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนท์ าใหส้ามารถเขา้ถึง Application Grab ไดง้่ายที่สดุ สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ กมล สการะเศรณี (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจใชบ้ริการแท็กซี่ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบว่า ช่วงอายุที่แตกกนัจะมีการตดัสินใจใช้
บริการที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20 - 35 ปี ส่วนใหญ่จะเลือกใชบ้ริการของ แกร็บ-
แท็กซี่  สาเหตุส  าคัญที่ตัดสินใจใช้บริการเพราะว่ามีความสะดวกรวดเร็วในการเรียกแท็กซี่ 
ตลอดจนสามารถเรียกใชบ้ริการแท็กซี่ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นใชบ้่อยในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห ์
และวนัหยดุนกัขตัฤกษไ์ดต้ลอด 
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1.3 สถานภาพ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากกลุ่ม 
เจเนอเรชั่ น  C ที่มีสถานภาพโสด ยังมีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab น้อยกว่า
สถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั / หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ อาจเนื่องมาจากสภาวะดา้นเวลาที่มี
จ ากดัจึงท าใหไ้ม่สะดวกในการเสียเวลารอเพื่อที่จะไปตามสถานที่ต่างๆ ไดต้ามตอ้งการ จึงท าใหผู้ ้
ที่มีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน / หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่  นั้นต่างหันมาใช้บริการ 
Application Grab ที่ท าให้สะดวกทั้งเวลา ไม่เสียเวลารอรถและยังมีเวลาพักผ่อนที่มากขึ ้น 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สุวิภา รกัษ์วงศต์ระกูล (2560) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้รกิารเรียกรถโดยสาร Tax ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า สถานภาพ ที่แตกต่างกนัสง่ผลต่อความพงึพอใจในการ ใชบ้ริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่าน
โมบายแอพพลิเคชั่น Grab ที่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยกลุม่ตวัอย่าง
ที่มีสถานภาพโสดจะมีการใชบ้ริการมากกว่ากลุ่มที่สมรสแลว้ ดว้ยวิถีชีวิตที่ตอ้งการความรวดเร็ว
และคล่องตัวในการเดินทาง จึงท าใหก้ลุ่มผูม้ีสถานภาพโสดนีเ้ลือกใชบ้ริการเรียกรถโดยสาร Tax 
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab 

1.4 ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab 
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเจเนอเรชั่น C ที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่า
หรือเทียบเท่าปริญญาตรี มีการตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab มากกว่าระดบัการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากระดับการศึกษาที่แตกต่างกันอาจ
ส่งผลให้มีมุมมองความต้องการในการใช้บริการ และความคาดหวังในการได้รับการบริการ
แตกต่างกนัออกไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สวุิภา รกัษ์วงศต์ระกูล (2560) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยั
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการเรียกรถโดยสาร Tax ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความพงึพอใจในการ ใชบ้รกิาร
เรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดบัปริญญาโท หรือสงูกว่า จะมีความพึงพอใจใน
การใชบ้รกิารมากกว่า เนื่องจากกลุม่ตวัอย่างนีอ้าจมีรายไดท้ี่สงูกว่าและภาระหนา้ที่ในการท างาน
ที่มากกว่าจึงตอ้งการความสะดวกสบายในการเดินทางทุกช่วงเวลาที่ตอ้งการ และมีความคาดหวงั
ในการไดร้บับริการที่ดี ซึ่งโมบายแอพพลิเคชั่นสามารถตอบสนองไดเ้ป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการ
เขา้ถึงการใหบ้รกิารไดต้ลอดเวลา ที่ตอ้งการ มีความรวดเรว็ในการใชง้าน มีกระบวนการใหบ้ริการ
ที่ดี รวมไปถึงความเหมาะสมของอตัราค่าบรกิารและค่าโดยสาร 



 93 
 

 

1.5 อาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการ Application Grab ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ สวุิภา รกัษ์วงศต์ระกูล (2560) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บรกิารเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพ
ที่ แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบาย
แอพพลิ เคชั่ น  Grab ไม่ ต่างกัน  เนื่ องจากผู้ที่ เลือกใช้บริการรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่นใหค้วามส าคญักบัความสะดวกรวดเรว็ และความสามารถในการเขา้ถึงการบริการได้
ตลอดเวลาที่ต้องการ ซึ่งโมบายแอพพลิเคชั่นสามารถตอบสนองได้ผูใ้ช้บริการทุกอาชีพไดเ้ป็น
มาตรฐานเดียวกนั จึงท าใหอ้าชีพมีผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 

1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Application 
Grab แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดย
เจเนอเรชั่น C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 - 20,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab มากกว่าเจเนอเรชั่น C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และ 
เจเนอเรชั่ น  C ที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab มากกว่าเจเนอเรชั่น C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และ 
เจเนอเรชั่น C ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป มีการตัดสินใจใชบ้ริการ Application 
Grab มากกว่าเจเนอเรชั่น C ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 - 20,000 บาท 20,001 - 
30,000 บาท และ 30,001 - 40,000 บาท เนื่องจาก กลุ่มเจเนอเรชั่น C ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
40,001 บาทขึน้ไป จะเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีความกังวลเก่ียวกับเรื่องการใช้บริการ Application 
Grab เพราะต่างมีความคิดว่าไม่ตอ้งเสียเวลารอรถในการเดินทาง อีกทัง้ยงัสามารถค านวณเวลาที่
จะไปถึงยังจุดหมายไดอี้กดว้ย สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กิตติคุณ จงมานัสเจริญ และ โกวิท รพี
พิศาล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม การประเมินคุณภาพ และการยอมรับในการใช้
แอพพลิเคชั่นเรียกรถรบัจา้งสาธารณะ(แท็กซี่) ผ่านสมารท์โฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูใ้ชบ้รกิารแอพพลิเคชั่นเรียกรถรบัจา้งสาธารณะ(แท็กซี่) ผ่านสมารท์โฟน ที่มีรายไดแ้ตกต่างกนัจะ
มีความคิดที่แตกต่างกันในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์ดา้นทัศนคติต่อการใชง้าน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูใ้ชท้ี่มีรายไดต่้างกนั มีการยอมรบัและความคิดในการเลือกของ
การเดินทางที่แตกต่าง  
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2. ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูถ้ึงประโยชน ์และ ความง่ายใน
การใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของเจเนอเรชั่ น  C ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

2.1 ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab 
ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้เนื่องจาก กลุ่มเจเนอเรชั่น C มีการรบัรูถ้ึงประโยชน์ในการใชง้านที่ง่ายของ 
Application Grab ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการใชง้าน เพื่อลดเวลาที่ใชใ้นการเดินทางไปใหเ้ร็วยิ่งขึน้ 
สามารถใช ้Application ไดท้กุที่ทกุเวลากบัโทรศพัทเ์คลื่อนที่ทุกรุน่ ท าใหไ้ดร้บัความสะดวกในการ
ใชง้าน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติคุณ จงมานัสเจริญ และ โกวิท รพีพิศาล (2560) ไดศ้ึกษา
เก่ียวกับเรื่อง พฤติกรรม การประเมินคุณภาพ และการยอมรบัในการใช้แอพพลิเคชั่นเรียกรถ
รบัจ้างสาธารณะ(แท็กซี่) ผ่านสมารท์โฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านแนวคิด
เบือ้งตน้เก่ียวกับการยอมรบัการใชแ้อปพลิเคชนัเรียกรถรบัจา้งสาธารณะ ผ่านสมารท์โฟนในดา้น
การรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ไดร้บัจากตวัแอปพลิเคชนัสามารถตอบสนองความตอ้งการและผูใ้ชย้อมรบั
กับการใช้งานได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 อาจเป็นเพราะการ
ใหบ้ริการไดร้วดเร็วทนัที รวมถึงยงัตอ้งใชง้านระบบที่ง่ายขึน้ แต่โดยรวมผูใ้ชม้ีความพอใจในการใช้
แอปพลิเคชันในครัง้ต่อไปที่มีความต้องการใช ้และมีการแนะน าต่อผู้ใชอ่ื้นเสมอๆ เพื่อตอบถึง
ความตอ้งการที่จะใชบ้รกิารจากแอปพลิเคชนัเหลา่นีไ้ด ้ 

2.2 ด้านความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application 
Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้ง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว ้เนื่องจาก กลุ่มเจเนอเรชั่น C ส่วนใหญ่นัน้สามารถเขา้ใชง้านแอปพลิเคชัน 
Grab ไดต้ั้งแต่การใชง้านครัง้แรกโดยไม่ตอ้งใหผู้ ้อ่ืนสอน ตลอดจนขัน้ตอนในการใชบ้ริการผ่าน
แอปพลิเคชัน Grab มีความง่าย ไม่ซับซ้อน จึงท าให้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สวุิภา รกัษ์วงศต์ระกลู (2560) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab มีผลต่อความพึง
พ อใจ ในการใช้บ ริก ารเรียกรถ โดยสาร Taxi ผ่ าน โมบายแอพพลิ เคชั่ น  Grab ใน เขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยเหตผุลที่ผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจเลือกใช้
บริการรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab อันดับ 1 ไดแ้ก่ การใชง้านที่ง่ายของ
แอพพลิเคชั่น Grab  
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3. ปัจจยัขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการ 5C’s ของเจเนอเรชั่น C ในดา้นการเชื่อมต่อ 
ดา้นการบอกต่อ ดา้นการอยู่เป็นกลุ่ม ดา้นความสรา้งสรรค ์และดา้นความสะดวกสบาย มีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

3.1 ด้านการเชื่อมต่อ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของ 
เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก กลุ่มเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการใช้ Application 
Grab ผ่านการเชื่อมต่อจากโทรศัพทม์ือถือมากกว่าการออกไปเรียกรถโดยสารหรือรถแท็กซี่ดว้ย
ตนเอง เพราะดว้ยโลกแห่งยุคดิจิตอลการเชื่อมต่อผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารจึงเป็นองคป์ระกอบที่
ส  าคัญที่ท าใหก้ลุ่มเจเนอเรชั่น C ต่างเลือกที่จะใชบ้ริการ Application Grab ที่สามารถเชื่อมต่อ
ผ่านมือถือไดทุ้กที่ทุกเวลา ตลอดจนการไดร้บับรกิารที่ดี ความคุม้ค่าคุม้กบัเงินที่จ่ายไป สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ โชติมา ชูกุล (2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัเรียกรถยนตโ์ดยสารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการฯ เรียกรถยนตโ์ดยสารนัน้มี 2 ปัจจัย ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นกระบวนการ
บรกิาร และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์อปพลิเคชนัที่มีการเชื่อมต่อที่ง่ายต่อการใช ้ตามล าดบั 

3.2 ด้านการบอกต่อ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab ของ 
เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้เนื่องจาก กลุ่มเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
5C’s ที่ตอ้งการบอกต่อผูอ่ื้นเก่ียวกับการใชง้านแอปพลิเคชนั Grab ที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการได้หลากหลายให้กับครอบครัวตลอดจนคนใกล้ชิดให้ได้รับรูว้่าสิ่งที่ ได้รับจากการใช ้
Application Grab นัน้เป็นอย่างไร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พงศกร ง่วนส าอาง (2560) ไดศ้ึกษา
เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการใชแ้อปพลิเคชั่นแท็กซี่ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับ ความพึงพอใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชั่นเรียกแท็กซี่ดา้นการท างานของ
แอปพลิเคชั่นในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือแอปพลิเคชั่นมีขัน้ตอนการเรียกแท็กซี่ที่ง่าย
ต่อการใชง้านและรวดเร็ว และท่านสามารถใชง้านระบบแอปพลิเคชั่นทุกสถานที่ตลอดเวลา และ
พบว่าแอปพลิเคชั่นมีขัน้ตอนการใชง้านที่ไม่ซบัซอ้น ท าใหเ้กิดความพึงพอใจและพรอ้มที่จะส่งต่อ
ขอ้มลูการใชง้านแอปพลิเคชั่นที่ดีนีใ้หแ้ก่คนใกลต้วัไดล้องใชบ้รกิาร เป็นตน้ 

3.3 ด้านการอยู่เป็นกลุ่ม ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application Grab 
ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เนื่องจาก กลุ่มเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะเรียกใช้
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บริการ Application Grab โดยไดม้ีการศึกษาขอ้มูลการใชง้าน ขอ้มูลโปรโมรชั่นต่างๆ จากกลุ่ม
เพื่อนหรือกลุม่ผูใ้ชบ้รกิารคนอ่ืนๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียไดเ้ป็นอย่างดี จึงท าใหก้ารอยู่เป็นกลุ่ม
ไม่ว่าจะที่ใดก็ตามจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใชบ้ริการ Application Grab เพราะดว้ย
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร การรวมกลุ่มกันในยุคปัจจุบันนั้นสามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมล สภาระเศรณี และ 
อภิวรรตน ์กรมเมือง (2560) ไดศ้ึกษาเรื่อง การตัดสินใจใชบ้ริการแท็กซี่ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรม ได้แก่  การเลือกใช้งาน
แอพพลิเคชั่น แหล่งขอ้มูลที่ไดร้บัข่าวสาร วันที่เลือกใชบ้ริการ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
สถานที่เรียกใชบ้ริการ และระยะเวลาในการรอคอยการใชบ้ริการ ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการแท็กซี่ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะว่าตวัแอพพลิเคชั่น
นัน้ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชั่นของบริษัทใด ก็มีการใชง้านหรือรูปแบบที่เหมือนกนัท าใหไ้ม่สามารถ
สรา้งความแตกต่างได ้จึงท าใหก้ารตดัสินใจที่ไม่แตกต่างกนั 

3.4 ดา้นความสรา้งสรรค ์ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab ของ
เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้เนื่องจาก กลุ่มเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างก็มีความคิดที่จะ
เลือกใชบ้รกิาร Application Grab เพราะดว้ยอตัราค่าบริการกบัคณุภาพการบริการที่ไดร้บัมีความ
คุม้ค่าเหมาะสม นอกจากนีห้ากเกิดปัญหาในการใชบ้ริการ Application Grab ก็สามารถที่จะส่ง
ขอ้รอ้งเรียน ขอ้เสนอแนะ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได ้ซึ่งเป็นการตอบโจทยใ์นการใชบ้รกิาร
ของกลุ่มเจเนอเรชั่น C ไดเ้ป็นอย่างดี สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กิตติคุณ จงมานัสเจริญ และ 
โกวิท รพีพิศาล (2560) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบัเรื่อง พฤติกรรม การประเมินคณุภาพ และการยอมรบัใน
การใชแ้อพพลิเคชั่นเรียกรถรบัจ้างสาธารณะ(แท็กซี่) ผ่านสมารท์โฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยด้านการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันกับการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถรับจ้าง
สาธารณะ ผ่านสมารท์โฟน มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้งานแอพพลิเคชั่นเรียกรถรบัจา้ง
สาธารณะ(แท็กซี่) ผ่านสมารท์โฟน โดยผูใ้ช้บริการมีความเห็นในเรื่อง การท างานที่ไม่ซับซอ้น 
แอปพลิเคชั่นเขา้ใจง่าย มีความคุม้ค่า สามารถดูยอ้นหลังได ้และเมื่อพบปัญหาสามารถติดต่อ
สอบถามได ้มีการพฒันาเวอรช์นัอย่างสม ่าเสมอ 

3.5 ดา้นความสะดวกสบาย มีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ  Application Grab 
ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้เนื่องจาก กลุ่มเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
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5C’s ดา้นความสะดวกสบาย เพราะเห็นว่ามีความสะดวกและไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางเพื่อ
ไปเรียกรถดว้ยตนเอง หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด ตลอดจนสามารถเรียกใชบ้ริการ Application 
Grab ได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิภา รกัษ์วงศ์ตระกูล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 
Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น Grab มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยเหตุผลที่
ผูใ้ชบ้ริการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab นั่นเป็น
เพราะสว่นหนึ่งมาจากมีความสะดวกสบายและง่ายต่อการใชง้านผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 
1. ฝ่ายการตลาดของ Grab ควรมีการวางแผนและใหค้วามส าคญักบักลุ่มเป้าหมาย 

ได้แก่ เพศชาย อายุ 18-24 ปี สถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน / หม้าย / หย่ารา้ง / แยกกันอยู่ มี
การศึกษาต ่ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี และมีรายได้ 40,001 บาทขึ ้นไป ให้มากยิ่งขึ ้น 
เนื่องจากผูบ้รโิภคในกลุม่เปา้หมายเหลา่นีต่้างก็มีความตอ้งการที่จะใชง้าน  Application Grab อยู่
ในระดบัมาก ดงันัน้ฝ่ายการตลาดควรใหค้วามส าคญัในการพฒันาการใหบ้ริการไดต้รงตามความ
ตอ้งการของกลุม่ผูใ้ชบ้รกิารและปรบักลยุทธท์างการตลาดในการใหบ้ริการที่ทนัสมยัอย่างต่อเนื่อง
และสม ่าเสมอ เพราะเมื่อผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจก็จะท าให้มีการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab บ่อยยิ่งขึน้ ดงันัน้ทางฝ่ายการตลาดเอง ควรมีการจดัโปรโมชั่นใหก้บัลกูคา้ที่มา
ใชบ้ริการเป็นประจ าเพื่อดึงดูดลูกคา้เก่าและเป็นการสรา้งฐานลูกคา้กลุ่มใหม่เพิ่มขึ ้นอีกต่อไป
เรื่อยๆ ในอนาคต 

2. ดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี 
2.1 ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ ฝ่ายเทคนิค ควรให้ความส าคัญในการพัฒนา 

Application เพื่อสรา้งการรบัรูถ้ึงประโยชนใ์นการใชง้าน Application Grab ในเรื่องการท างานที่
ไม่ซบัซอ้น การส่งขอ้มูลระบบที่มีความปลอดภยั เมื่อพบปัญหาสามารถติดต่อสอบถามได ้มีการ
พฒันาเวอรช์ันอย่างสม ่าเสมอ สามารถใชง้านร่วมกันไดใ้นทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบติัการ
ของ iOS หรือ Android ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพใหม้ากยิ่งขึน้  

2.2. ดา้นความง่ายในการใชง้าน ฝ่ายเทคนิคควรหมั่นพัฒนาขัน้ตอนในการใชง้าน 
Application Grab อยู่สม ่าเสมอ เพื่อใหผู้บ้รโิภคไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการเรียนรู ้ขณะเขา้ใช้
งาน  Application ท าให้ผู ้บริโภครูส้ึกว่าแอปพลิเคชันออกแบบน่าใช้งานและเกิดแรงจูงใจที่
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อยากจะใชง้าน นอกจากนีผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถประเมินการใหบ้ริการท่ีสง่ผลต่อความพึงพอใจในแต่
ละครัง้ได ้ซึ่งการประเมินการใหบ้ริการดงักล่าวจะเป็นการช่วยรกัษาระดบัการใหบ้รกิารที่ส่งผลต่อ
ความพงึพอใจในการตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ซ า้ในครัง้ต่อๆ ไป 

3. ดา้นพฤติกรรมการใชบ้รกิาร 5C’s 
3.1. ดา้นความสรา้งสรรค ์ผูใ้หบ้ริการ Grab ควรใหค้วามส าคญัในภาพรวมของการ

บริการ มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการ ขั้นตอนการท างานต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจมากที่สดุ และท าใหผู้บ้รโิภคมีความเห็นว่าหากใหต้ดัสินใจยอ้นกลบั
ไป ก็ยังคงใชบ้ริการเรียกรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน Grab อยู่ ด้วยการใชบ้ริการผ่านแอป
พลิเคชนั Grab ที่มีคณุภาพและการบรกิารท่ีไดร้บัมีความคุม้ค่ามากที่สดุ 

3.2. ดา้นความสะดวกสบาย ฝ่ายการตลาดควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
แอปพลิเคชนัใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการมีประสบการณท์ี่ดีในการใชง้าน เพื่อใหก้ารใช้
งานราบรื่นไม่สะดดุ มีการแสดงผลในแต่ละขัน้อย่างชดัเจน ท าใหผู้บ้รโิภคไดร้บัความสะดวกสบาย 
ซึ่งท าใหเ้กิดประสบการณท์ี่ดีต่อผูใ้ชบ้ริการ ท าใหรู้ส้ึกเป็นคนยุคใหม่และมีความทนัสมยัในการใช้
บรกิารผ่าน Application Grab ต่อไป 

3.3 ดา้นการเชื่อมต่อ ทางฝ่ายเทคนิคควรพฒันา การใชง้าน Application Grab ผ่าน
อปุกรณก์ารสื่อสารอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากโทรศพัทเ์คลื่อนที่ เช่น แทปเล็ต ใหเ้พิ่มมากยิ่งขึน้ เพราะ
เมื่อผูบ้รโิภคสามารถใชง้านเชื่อมต่อไปทกุที่ทุกอปุกรณ ์ก็จะท าใหเ้กิดความพึงพอใจที่จะใชบ้รกิาร
ต่อไป 

3.4. ด้านการบอกต่อ ผู้ให้บริการ Grab ควรให้ความส าคัญในด้านการคัดกรอง
บคุลากร เนื่องจากพนกังานขบัรถเป็นบุคลากรที่มีความส าคญักบัการใหบ้รกิารเป็นอย่างมาก โดย
อาจมีการใหร้างวลัผลตอบแทนพิเศษจากคะแนนการประเมินการท างานของผูบ้ริโภคที่ใชบ้ริการ 
เพื่อเป็นแรงจูงในในการปฏิบติังานที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะส่งผลใหผู้ร้บับริการไดร้บัการบริการที่ดี
จนเกิดความพึงพอใจ และมีการใชบ้ริการในครัง้ต่อๆ ไป รวมถึงการแนะน าและบอกต่อจนเกิดการ
ใชบ้รกิารจากผูใ้ชบ้รกิารรายใหม่ต่อไปอีกดว้ย 

3.5. ดา้นการอยู่เป็นกลุ่ม ฝ่ายเทคนิคผูพ้ัฒนา Application Grab ควรปรบัปรุงและ
เร่งพัฒนาให้ความส าคัญในด้านนี ้โดยการจัดอบรมให้ความรูแ้ก่บุคลากรของทางบริษัทที่ท า
หนา้ที่ในการเป็นด่านหนา้ตอบค าถามกับกลุ่มลูกคา้ผ่านทางสื่อ Social ต่างๆ ใหม้ีความรูค้วาม
ช านาญเก่ียวกับการใชง้าน Application Grab ที่มีการอัพเดทใหท้ันสมัยอยู่เสมอ เพราะดว้ยสื่อ
ทาง Social ต่างๆ นี ้จดัไดว้่าเป็นเป็นกระบอกเสียงที่กระจ่ายข่าวในกลุม่กวา้ง เขา้ถึงคนไดท้กุกลุ่ม
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ไดอ้ย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นที่ทางผูพ้ฒันาระบบตอ้งมีบุคลากรหรือแอดมินที่มีความรูเ้ก่ียวกบัระบบ
การท างานของ Application Grab ที่เชี่ยวชาญคอยตอบปัญหาและขอ้เสนอแนะทาง Social ต่างๆ 
ไม่ ว่ าจะเป็น  Facebook Line IG เป็นต้น  เพราะช่องทางสื่ อออนไลน์ในปัจจุบัน ถือ เป็น
กระบอกเสียงที่ไว ท าให้ผู ้บริโภคในกลุ่มเจเนอเรชั่น C สามารถใช้เป็นช่องทางโจมตี ว่ากล่าว
รอ้งเรียน หรือรวมถึงการชื่นชมหลังจากการใชบ้ริการ Application Grab เพื่อป้องกันผลกระทบ
ดงักลา่วที่จะเกิดขึน้ และยงัช่วยใหผู้บ้รโิภคกลุม่นีไ้ดร้บัค าตอบที่น่าพงึพอใจอีกดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึน้ เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้เป็น

การศึกษาผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้น ควรมีการ
ขยายของกลุ่มตัวอย่างไปยังพื ้นที่ อ่ืน และเจเนอเรชั่ น  อ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพราะผู้ใช้บริการ 
Application Grab นั้นมีหลายจังหวัด รวมถึงกลุ่มผู้ใช้บริการเรียกรถผ่าน Application Grab ที่
เป็นผูเ้ดินทางมาจากจงัหวดัอ่ืน เพื่อเขา้มาท าธุระในกรุงเทพมหานครอยู่เป็นประจ า จึงจ าเป็นตอ้ง
ใชบ้ริการ Application Grab เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมที่มีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Application 
Grab และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนกลยทุธไ์ดใ้นอนาคตต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อใหท้ราบขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกับการ
ยอมรับ เทคโนโลยีและพฤติกรรมที่ มี ต่ อการตัดสิน ใจใช้บริการ Application Grab ของ 
เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น การสมัภาษณเ์ชิงลึก การสนทนากลุ่ม ควบคู่ไปกบัการ
แจกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึน้ และน าไปพัฒนาและ
ปรบัปรุงระบบในการใหบ้รกิารท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดม้ากยิ่งขึน้ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง  การยอมรบัเทคโนโลยี และพฤติกรรมที่มีต่อการตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ของ

เจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน ท่านผูต้อบแบบสอบถาม 

 

วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Application Grab ของเจเนอเรชั่น C ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอความอนุเคราะหจ์ากท่าน
ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจรงิ เพื่อความสมบรูณ์
ของขอ้มลูที่จะน าไปวิเคราะห ์ทัง้นีข้อ้มลูที่ไดจ้ะเก็บเป็นความลบัและน าเสนอเป็นภาพรวมเท่านัน้ 

 

ค าชีแ้จง 
1. ผูต้อบแบบสอบถาม คือ กลุม่ Gen C ผูท้ี่เคยใชบ้รกิาร Application Grab ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
2. แบบสอบถามนีแ้บ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 : ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
ตอนที่ 2 : การยอมรบัเทคโนโลยี 
ตอนที่ 3 : พฤติกรรมการใชบ้รกิาร 5C’s ของ กลุม่ Gen C ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตอนที่ 4 : การตดัสินใจใชบ้ริการ Application Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตอนที ่1 : ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์

ค าชีแ้จง กรุณาใสเ่ครื่องหมาย✓ลง   ที่ตรงกบัความเป็นจรงิมากที่สดุ  

1. เพศ 

 1. ชาย      2. หญิง 
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2. อายขุองกลุม่ Gen C 

  1. อาย ุ18 - 24 ปี    2. อาย ุ25 - 34 ปี 

 3. อาย ุ34 – 44 ปี  

3. สถานภาพ 

 1. โสด 

 2. สมรม / อยู่ดว้ยกนั 

 3. หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 

4. ระดบัการศกึษา 

 1. ต ่ากว่าปรญิญาตรี 

 2. ปรญิญาตรี 

 3. สงูกว่าปรญิญาตรี 

5. อาชีพ 

 1. นิสิต / นกัศึกษา 

 2. ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

 3. พนกังานบรษิัทเอกชน / หา้งรา้น 

 4. คา้ขาย / ประกอบธุรกิจสว่นตวั 

 5. อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ………………… 

6. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

 1. ไม่เกิน 10,000 บาท 

 2. 10,001 – 20,000 บาท 

 3. 20,001 – 30,000 บาท 

 4. 30,001 – 40,000 บาท 

 5. 40,001 บาทขึน้ไป 
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ตอนที ่2 : การยอมรบัเทคโนโลยีของ Application Grab  

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย✓ลง  ที่ตรงกบัความกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ โดยมี 

รายละเอียดดงันี ้  5 = มากที่สดุ   4 = มาก   3 = ปานกลาง 

                           2 = นอ้ย           1 = นอ้ยที่สดุ 

 

การยอมรับเทคโนโลยี 
ระดับการยอมรับเทคโนโลยี 

5 4 3 2 1 

การรับรู้ถึงประโยชน ์

1. ท่านเห็นว่าแอปพลิเคชนั Grab มีลกัษณะและรูปแบบการใชง้าน

คลา้ยคลงึ กบัแอปพลิเคชนัอ่ืนที่ท่านเคยใช ้ท าใหส้ะดวกต่อการใชง้าน  

     

2. ท่านคิดว่าแอปพลิเคชนั Grab สามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยแอปพลิเคชนัตอบสนองการใชง้านไดอ้ย่างรวดเรว็กบั

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ทกุรุ่น 

     

3. ท่านคิดว่าจะทดลองใชง้านแอปพลิเคชนัใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านได ้

     

4. แอปพลิเคชนั Grab สามารถช่วยใหท้่านใชบ้รกิารเรียกรถโดยสารสว่น

บคุคลไดส้ะดวกสบายมากขึน้ 

     

5. โดยรวมแลว้ท่านคิดว่าแอปพลิเคชนั Grab มีประโยชนแ์ละมีความ

จ าเป็นต่อการใชง้านในการเดินทางของท่าน 

     

ความง่ายในการใช้งาน 

6. ท่านคิดว่าแอปพลิเคชนั Grab ใชง้านไดง้่ายโดยไม่ตอ้งมีความรูใ้น

ดา้นเทคโนโลยีมากนกั 

     

7. ท่านสามารถใชง้านแอปพลิเคชนั Grab ไดต้ัง้แต่การใชง้านครัง้แรก

โดยไม่ตอ้งใหผู้อ่ื้นสอน 

     

8. ท่านคิดว่าแอปพลิเคชนั Grab สามารถเรียนรูว้ิธีการใชง้านจากคู่มือได้

ง่าย 
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การยอมรับเทคโนโลยี 
ระดับการยอมรับเทคโนโลยี 

5 4 3 2 1 

9. เมื่อท่านเห็นแอปพลิเคชนั Grab ท่านรูส้ึกว่าแอปพลิเคชนัออกแบบน่า

ใชง้านและเกิดแรงจงูใจที่อยากจะใชง้าน 

     

10. เมื่อแอปพลิเคชนั Grab มีการอพัเดตปรบัปรุงโปรแกรม ท่านสามารถ

ปรบัตวัและเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ของแอปพลิเคชนัไดอ้ย่างรวดเรว็ 

     

11 .ท่านคิดว่าขัน้ตอนการใชบ้รกิารผ่านแอปพลิเคชนั Grab มีความง่าย 

ไม่ซบัซอ้น 

     

 

ตอนที ่ 3 : พฤติกรรมการใชบ้รกิาร 5C’s  

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย✓ลง  ที่ตรงกบัความกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ โดยมี 

รายละเอียดดงันี ้  5 = มากที่สดุ   4 = มาก   3 = ปานกลาง 

                           2 = นอ้ย          1 = นอ้ยที่สดุ 

 

พฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ของกลุ่ม Gen C 
ระดับพฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s 

5 4 3 2 1 

ด้านการเชื่อมต่อ 

1. ท่านใชง้านแอปพลิเคชนั Grab ผ่านโทรศพัทม์ือถืออยู่เสมอ      

2. ท่านใชง้าน Grab ผ่านอปุกรณก์ารสื่อสารอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ เช่น แทปเล็ต 

     

3 .ท่านมีการใชบ้รกิารผ่านแอปพลิเคชนั Grab มากกว่าการโบกเรียกรถ

โดยสารสาธาณะ 

     

ด้านการบอกต่อ 

4. ท่านตอ้งการบอกต่อผูอ่ื้นเก่ียวกบัการใชง้านแอปพลิเคชนั Grab 

เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการที่หลากหลาย 

     

5. ท่านมีการบอกต่อหรือแชรป์ระสบการณท์ี่ไดร้บัจากแอปพลิเคชนั ให้

เพื่อนๆ ไดร้บัรูผ้่าน กลุม่ Line กลุม่Facebook กลุม่ Instagram และกลุม่ 

Twitter เป็นตน้ 
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พฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s ของกลุ่ม Gen C 
ระดับพฤติกรรมการใช้บริการ 5C’s 

5 4 3 2 1 

ด้านการบอกต่อ 

6. ท่านบอกต่อหรือแชรป์ระสบการณท์ี่ไดร้บัจากแอปพลิเคชนั Grab 

ใหก้บัครอบครวั ญาติพี่นอ้ง ที่มีความแตกต่างดา้นวยักบัท่าน  

     

ด้านการอยู่เป็นกลุ่ม  

7. ท่านมกัมีขอ้เสนอแนะการใชง้าน แอปพลิเคชนั Grab โดยตัง้กระทูไ้ว้

ในโซเชียลมีเดียผ่าน Facebook Line หรือ IG เป็นตน้ 

     

8. เพื่อนในโซเชียลมีเดียของท่านมกัมีขอ้สงสยัในการใชบ้รกิารเรียกรถ

สาธารณะผ่าน แอปพลิเคชนั Grab อยู่เสมอ 

     

9. ท่านมีการแชรข์อ้มลูเก่ียวกบัโปรโมชั่นของ แอปพลิเคชนั Grab ใน 

Facebook เพื่อใหค้นอ่ืนๆ ไดร้บัขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนั 

     

 

ตอนที ่4 : การตดัสินใจใชบ้รกิาร Application Grab ของ Gen C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย✓ลง  ที่ตรงกบัความกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ โดยมี 

รายละเอียดดงันี ้  5 = มากที่สดุ   4 = มาก   3 = ปานกลาง 

                           2 = นอ้ย          1 = นอ้ยที่สดุ 

 

การตัดสินใจใช้บริการ Application Grab 
ระดับการตัดสินใจใช้บริการ 

5 4 3 2 1 

1. ในทกุ ๆ ครัง้ของการเดินทาง ท่านจะนึกถึง แอปพลิเคชนั Grab เป็น

สิ่งแรกเสมอ 

     

2. ก่อนที่ท่านจะใชบ้รกิาร แอปพลิเคชนั Grab ท่านไดม้ีการสอบถาม

ขอ้มลูจากเพื่อนหรือคนรูจ้กัมาก่อนแลว้ 

     

3. ก่อนที่ท่านจะใชบ้รกิาร แอปพลิเคชนั Grab ท่านไดม้ีการหาขอ้มลูจาก

เว็บไซตห์รือโซเชียลมีเดียต่างๆ มาแลว้ 
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การตัดสินใจใช้บริการ Application Grab 
ระดับการตัดสินใจใช้บริการ 

5 4 3 2 1 

4. ท่านไดม้ีการเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของการเดินทางในรูปแบบ

ต่าง ๆ แลว้ ก่อนที่จะเลือกใชบ้รกิาร แอปพลิเคชนั Grab 

     

5. เมื่อท่านไดเ้ปรียบเทียบขอ้ดีแลว้ขอ้เสียแลว้พบว่ามีขอ้ดีมากกว่า

ขอ้เสีย ท่านไม่ลงัเลที่จะเลือกใชบ้รกิาร แอปพลิเคชนั Grab 

     

6. ท่านมีความคิดเห็นว่าในอนาคตท่านจะกลบัมาใชบ้รกิาร แอปพลิเค

ชนั Grab และแนะน าผูอ่ื้นใหม้าใชบ้รกิาร แอปพลิเคชนั Grab ดว้ย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 

รายชื่อ     ต าแหน่งและสถานที่ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กลุิสร ์  อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2. อาจารย ์ดร.อจัฉรียา ศกัดิ์นรงค ์  อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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