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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร Grab 
& Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
ร้านอาหาร Grab & Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี และ 3) เพื่อศึกษาการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหาร Grab & Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการหา
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficiency)  
  ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคในจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีเป็นตวัอย่างให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้าน Grab & Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดั
อุบลราชธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่
ในระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นราคา และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 
 ผลกรทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ และระดบัการศึกษาส่งผล
ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร Grab & Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีต่างกนั  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส าหรับปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ดา้นบุคลากร และ ดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร Grab & Go ในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ค าส าคัญ : ร้านอาหาร Grab & Go ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการใชบ้ริการ 

 

 

 

 



Abstract 
 

 The objectives of this studies were 1) to studies personal factors affecting consumer’s buying 
decisions of Grab & Go restaurant in Mueang Ubon Ratchathani district. 2) To studies consumer behavior 
affecting consumer’s buying decisions of Grab & Go restaurant in Mueang Ubon Ratchathani district. 3) 
To studies consumer’s buying decisions of Grab & Go restaurant in Mueang Ubon Ratchathani district. 
  The research instruments were questionnaires. Data analysis and statistics used were percentage, 
mean, standard deviation, and Pearson product moment correlation coefficient. The research results were 
found that, consumer group in Ubon Ratchathani which as the sample group had opinions on marketing 
mix factors affecting affecting consumer’s buying decisions of Grab & Go restaurant in Mueang Ubon 
Ratchathani district in the whole was at a high level. When considered each in terms it was found that, 
personnel had to highest mean at a high level. Followed by price, and last was product, respectively. The 
results of hypothesis testing showed that, demographic factors including gender and education level 
affecting consumer’s buying decisions of Grab & Go restaurant in Mueang Ubon Ratchathani district that 
different with statistically significant at a level of 0.05. For the marketing mix factors including service 
providing process, personnel, and price in relation to consumer’s buying decisions of Grab & Go 
restaurant in Mueang Ubon Ratchathani district with statistically significant at a level of  0.05. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
           จากสถานการณ์ปัจจุบนั วิถีชีวิตมีการเปล่ียนแปลงไปท่ีมีแต่ความเร่งรีบของสังคมไทย โดยเฉพาะ
การด าเนินชีวติของครอบครัวคนเมืองหลวงหรือในเมืองเล็กในต่างจงัหวดัทั้งคนวยัท างาน คนท่ีกาลงัศึกษา
ในเขตเมืองใหญ่ จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัท่ีสูงและการขยายตวัของธุรกิจ ท าให้การดูแล
เอาใจใส่ในการดูแลชีวิตและสุขภาพลดนอ้ยลง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใส่ใจในการเลือกรับประทานอาหาร
ในชีวิตประจ าวนัท่ีนบัวนัคนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการบริ โภคท่ีเปล่ียนแปลงจากการประกอบอาหาร
เพื่อการบริโภคกนัเองในครัวเรือนถูกแทนท่ีดว้ยการบริโภคอาหารจานด่วน (Fast Food) หรือร้านคา้ตามแผง
ลอย อาหารก่ึงส าเร็จรูป (Instant Food) รวมถึงอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง (Frozen Food) เพราะผูบ้ริโภคมีเวลา
นอ้ยในการเตรียมอาหาร จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการตอบสนองความตอ้งการของคนท่ีไม่มีเวลาในการ
เตรียมอาหารในแต่ละวนัและในแต่ละม้ือ ปฏิเสธไม่ไดว้า่ผูบ้ริโภคยุคใหม่ต่างให้ความส าคญักบัการท างาน
และการใชชี้วิตส่วนตวัในแต่ละวนั แน่นอนว่าในท่ามกลางวิถีชีวิตท่ีวุน่วายเช่นน้ี การจดัสรรเวลาเพื่อการ
ประกอบอาหารเป็นเร่ืองท่ีเสียเวลาเป็นอยา่งมาก (ออ้มใจ วงษม์ณฑา, 2558) 
  ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงหันมาบริโภคอาหารส าเร็จรูปท่ีเรียกว่า Grab & Go เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงอาหาร
ประเภทน้ี  Tabitha Locke ผูอ้  านวยการฝ่ายขายระดบัภูมิภาคของบริษทั Happy & Healthy Products Inc. ได้
ใหค้  านิยามไวว้า่ “Grab & Go คือ ส่ิงท่ีผูค้นสามารถซ้ือ รับประทาน แลว้ไปต่อไดเ้ลยทนัที” ซ่ึงก็สอดคลอ้ง
กบัวถีิชีวติของคนในปัจจุบนั ท่ีเร่งรีบ และเนน้เร่ืองการประหยดัเวลาเป็นหลกั ส าหรับสินคา้ประเภท “Grab 
& Go ท่ีมกัพบเห็นไดบ้่อยมากในร้านสะดวกซ้ือ ซ่ึงไดแ้ก่ ขา้วกล่อง อาหารส าเร็จรูป หรือแมก้ระทัง่อาหาร
ทานตามขา้งทางท่ีบรรจุหีบห่อพร้อมรับประทาน เป็นตน้ 
 จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นเมืองใหญ่เมืองหน่ึงท่ีมีความเจริญของธุรกิจท่องเท่ียวมีสถานท่องเท่ียว
มากมายเป็นท่ีรู้จักกันทั้ งในประเทศและต่างประเทศ มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 3 รองจาก 
กรุงเทพมหานครและ จงัหวดันครราชสีมา (ส านกัทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย, 2562) และจงัหวดั
อุบลราชธานีเป็นเมืองใหญ่อนัดบัตน้ๆ ของอีสานใต ้เมืองท่ีเห็นพระอาทิตยเ์ป็นจงัหวดัแรกของประเทศ มี
แม่น ้ าไหลผ่านถึง 3 สาย คือแม่น ้ าโขง แม่น ้ าชี และแม่น ้ ามูล เป็นท่ีราบสูงในแอ่งโคราช อาณาเขตติดกบั
ประเทศเพื่อนบา้นคือลาวและกมัพูชา ท าให้ไดแ้ลกเปล่ียนวฒันธรรมกนั มีประวติัศาสตร์ของเมืองยาวนาน 
ส่ิงเหล่าน้ีท าใหอุ้บลราชธานีมีวฒันธรรมของตวัเองท่ีแขง็แรง โดยเฉพาะเร่ืองกิน ซ่ึงจงัหวดัอุบลราชธานีนั้น
มีอาหารท่ีหลากหลายทั้งไทย ญวณ และลาว ร้านอาหารในเมืองอุบลจึงมีไม่วา่จะเป็ฯร้าน ส้มต า ไก่ยา่ง ลาบ 
น ้ าตก ร้านก๋วยจับ๊ เป็นตน้ ซ่ึงร้านดงักล่าวมีทั้งบริการนัง่รับประทานในร้าน และใส่กล่อง ทั้งน้ีเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วของผูบ้ริโภคท่ีไม่มีเวลารับประทานในร้าน ซ่ึงปัจจุบนัการซ้ืออาหารกล่องนั้นมกัไดรั้บ
ความนิยมอยา่งมากในจงัหวดัอุบลราชธานี (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2560)  



ดงันั้นเพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีสนใจประกอบธุรกิจร้านอาหารสไตส์ Grab 

and go  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร Grab & Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดั

อุบลราชธานีโดยผลการวจิยัจะท าให้ทราบขอ้มูลปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกบัความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถ

น าไปใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์การตลาดส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารสไตส์ Grab and go ไดต่้อไป  

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร Grab & Go ในเขตอ าเภอ
เมืองจงัหวดัอุบลราชธานี 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร Grab & Go ในเขตอ าเภอ
เมืองจงัหวดัอุบลราชธานี 
 3. เพื่อศึกษาการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร Grab & Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1.  ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร 
Grab & Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีต่างกนั 
 2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร Grab & Go 
ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีต่างกนั 
 3.ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร Grab & Go 
ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ผูว้ิจยัจะท าการศึกษาเชิงส ารวจโดยการเก็บข้อมูลจากการออกแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างของ
ประชากรในจงัหวดัอุบลราชธานี 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร เป็นกลุ่มตวัอยา่งของประชากรในจงัหวดัอุบราชธานี ซ่ึงไม่ทราบจ านวน
ท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงขอใชต้วัเลขประชากรในจงัหวดัอุบลราชธานี จ  านวนทั้งส้ิน 1,805,895 คน (รายงานผล
การส ารวจขอ้มูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 จงัหวดัอุบลราชธานี ส านกังานสถิติจงัหวดัอุบลราชธานี, 
2563 หนา้ 10)  
2. ขอบเขตดา้นตวัแปร ประกอบดว้ย  
 - ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ 



อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการ และ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทาง 
 - ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหาร Grab & Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี 
3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  
ผูว้ิจยัใช้พื้นท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการร้านอาหาร Grab & Go ในเขตอ าเภอเมือง
จงัหวดัอุบลราชธานี  
4. ขอบเขตดา้นเวลา 
 การวจิยัคร้ังน้ีไดเ้ร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนกนัยายน 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 
 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิด และทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 
           การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบั “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร Grab & 
Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี”โดยอา้งอิงจากทฤษฎี ดงัต่อไปน้ี  
 

 แนวคิดทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2558) ได้ให้ค  าจ  ากดัความว่า ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ  สภาพครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดบัการศึกษา 
องค์ประกอบเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมน ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ี
ส าคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรจะสามารถช่วยก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งท าให้ง่ายต่อการ
วดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน  
            แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด (7Ps) Kotler (1997) ไดใ้หค้วามหมายส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือหรือตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้
เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจ รวมถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงส่วนประสมทาง
การตลาดเดิมทีมี 4 ตวัแปร เรียกวา่ “4Ps” ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) และการ ส่งเสริมการตลาด (Promotion) และต่อมามีการเพิ่มเติมตวัแปรอีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล 
(People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Environment) และกระบวนการ (Process) รวมทั้งหมด 7 ตวัแปร 
ซ่ึงเป็นส่วนประสมทางการตลาดตามแนวคิดทางการตลาดสมยัใหม่ เรียกวา่ “7Ps” ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ี 
เหมาะสมอยา่งยิง่โดยเฉพาะกบัธุรกิจดา้นการใหบ้ริการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ไดใ้ห้
ความหมายส่วนประสมทาง การตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดซ่ึงสามารถควบคุม



ได ้โดยบริษทัใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กบักลุ่มเป้าหมาย เสรี วงษม์ณฑา (2542) ไดใ้ห้
ความหมาย ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การท่ีกิจการมีสินคา้และ/หรือบริการท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการ และสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้โดยราคา
ของสินคา้และ/หรือบริการตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีผูบ้ริโภคยอมรับและยนิยอมท่ีจะจ่าย มีช่องทางการจดัจ าหน่าย
และกระจายสินคา้ท่ีเหมาะสม รวมถึงมีความพยายามจูงใจลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดความสนใจ และ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้และ/หรือ บริการ จนเกิดเป็นพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 
         แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค Schiffmn and Kanuk (1994) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 
Behavior)   หมายถึงพฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อย
ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ซ่ึงคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง และการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
คือ การศึกษาเชิงพฤติกรรม การตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ จาก
ทรัพยากรท่ีมีอยูท่ ั้งเงิน เวลา และก าลงั เพื่อบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไม
จึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน 
            แนวคิดทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจ กวี วงศพ์ุฒ (2539, หนา้ 61) ให้ความหมายของการตดัสินใจวา่ 

หมายถึงการพิจารณา ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง ผูน้ าตอ้งตดัสินใจดว้ยหลกัเหตุผลเพื่อใช้

เป็นแนวทาง ในการปฏิบติังาน ซ่ึงการตดัสินใจดงักล่าวจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

องค์ประกอบการตัดสินใจ  

1. ตวัผูต้ดัสินใจโดยผูต้ดัสินใจมีความสามารถในการประเมินคุณค่าประโยชน์หรือความส าคญัของทางเลือก

แต่ละอยา่ง 

2. ทางเลือก ผูต้ดัสินใจจะเผชิญกบัทางเลือกจ านวนหน่ึง ซ่ึงถา้ไม่มีทางเลือกก็ไม่ตอ้งเลือก 

3. ผลของทางเลือกในอดีต จะข้ึนอยูก่บัการเลือก ซ่ึงการเลือกแต่ละอยา่งแตกต่างกนัและ ไม่เท่ากนั ข้ึนอยู่

กบัสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั 

 

 
 
 
 
 



วธีิด าเนินการวจัิย 
 

การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร Grab & Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดั
อุบลราชธานี ท่ีไดก้  าหนดแนวทางการด าเนินงานเชิงระเบียบวธีิวจิยัไวด้งัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3. การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชากรในจงัหวดัอุบราชธานี ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ี
แน่นอน ผูว้ิจยัจึงขอใชต้วัเลขประชากรในจงัหวดัอุบลราชธานี จ  านวนทั้งส้ิน 1,805,895 คน (รายงานผลการ
ส ารวจขอ้มูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 จงัหวดัอุบลราชธานี. ส านกังานสถิติจงัหวดัอุบลราชธานี, 
2563 หนา้ 10)  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ ผูท่ี้เคยใช้บริการร้านอาหาร Grab & Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดั
อุบลราชธานี ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามหลกัสถิติดว้ยการแปรผนัตามกนัระหวา่งขนาด
กลุ่มตวัอยา่งกบัความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจากการสุ่มตวัอย่าง โดยการวิจยัคร้ังน้ีไดน้ าสูตร Taro Yamane 
โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความผิดพลาดจากการสุ่มตวัอย่างมีไม่เกินร้อยละ 5 ค านวณสูตร
ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวณของ Taro Yamane 
 
 

ผลการวจัิย 
ข้อมูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์ 
         จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง จ านวน234 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.5 และ เพศชาย จ านวน166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 อาย ุ36 – 45 ปี จ  านวน179 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.8 รองลงมา อาย ุ26-35 ปี จ  านวน100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และนอ้ยท่ีสุดคือ อาย ุตงั ้แต่ 56 ปีข้ึน
ไป จา นวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 สถานภาพโสด จ านวน214 

 
พฤติกรรมของผู้บริโภคร้าน Grap & Go 
       พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้าน Grap & Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานีของผูบ้ริโภค 
พบวา่    ผูบ้ริโภคในจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีเป็นตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการร้านอาหาร Grab & Go ใน
จงัหวดัอุบลราชธานี 1 ครัง้ /สัปดาห์ จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมา คือ 2-3 คร้ัง/สัปดาห์ 



จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 และน้อยท่ีสุดคือ ใช้บริการทุกวนั จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 
เลือกใชบ้ริการร้านอาหาร Grab & Go ในจงัหวดัอุบลราชธานีในเวลา 9.00 น. – 12.00 น. จ านวน190 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ เวลา 12.01 น. - 15.00 น. จ านวน96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และนอ้ยท่ีสุดคือ 
หลงัเวลา 18.00 น. จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 โดยใหค้วามสาคญักบัความรวดเร็วต่อการทาน จ านวน
166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ ความสะดวกสบายต่อการรับประทาน จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.5 และน้อยท่ีสุดคือ อาหารประเภทอ่ืนๆ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ค่าใช้จ่าย 101-200 บาท 
จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมาคือ 201-300 บาท จ านวน115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 และนอ้ย
ท่ีสุดคือ ต่ากวา่ 100 บาท จ านวน21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และมีการตดัสินใจจากตวัเอง จ านวน 239 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.8 รองลงมาคือ เพื่อน จ านวน95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 และน้อยท่ีสุดคือ จากบุคคลอ่ืนๆ 
จ านวน10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหาร Grab & Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง ไดแ้ก่ 
เพศ และระดบัการศึกษาส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร Grab & Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดั
อุบลราชธานีท่ีต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหาร Grab & Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ดา้นบุคลากร และ ดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร Grab & Go ในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร Grab & Go ในเขตอ าเภอเมือง
จงัหวดัอุบลราชธานี สามารถสรุปประเด็นสาคญั เพื่อนามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหาร Grab & Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง ไดแ้ก่ 
เพศ และระดบัการศึกษาส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร Grab & Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดั
อุบลราชธานีท่ีต่างกนั 



 เพศส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร Grab & Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานีท่ี
ต่างกนั อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่ เพศหญิง
และเพศชายมีพฤติกรรมการซ้ืออาหารท่ีแตกต่างกนัโดยพบว่าในการวิจยัคร้ังน้ีเพศหญิงให้ความสาคญักบั
การเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร Grab & Go มากกวา่เพศชาย อาจเน่ืองมาจากผูห้ญิงยงัให้ความความสนใจใน
เร่ืองการทาอาหารหรือการซ้ืออาหารเพื่อนามารับประทานมากกว่าผูช้ายดงันั้นเพศจึงมีผลต่อการเลือกใช้
บริการร้านอาหาร Grab & Go ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) ไดก้ล่าวถึง ความ
แตกต่างทางเพศ วา่ ความแตกต่างทางเพศนั้นทาให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารต่างกนั คือ เพศ
หญิงมีแนวโน้มมีความต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไม่ได้มีความ
ตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มีความตอ้งการท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้
เกิดข้ึนจากการรับและส่งข่าวสารนั้นดว้ย (Will , 1980 . p. 87) นอกจากน้ีเพศหญิงและเพศชายมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรม และสังคม กาหนดบทบาท
และกิจกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั 
 ระดบัการศึกษาส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร Grab & Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดั
อุบลราชธานีท่ีต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีแนวคิดรูปแบบใหม่
เก่ียวกบัอาหารรประเภท Grab & Go ซ่ึงเนน้ความสะดวกสบาย เหมาะส าหรับคนมีความเร่งรีบ ไม่มีเวลา
ประกอบอาหารรับประทาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) เก่ียวกบัลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ดา้นการศึกษาว่า การศึกษา (Education) เป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติ
และพฤติกรรมแตกต่างกนั คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอยา่งมากในการรับรู้สารท่ีดี เพราะเป็นผูมี้ความ
กวา้งขวางและเขา้ใจสารไดดี้ 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหาร Grab & Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ดา้นบุคลากร และ ดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร Grab & Go ในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
อาจเน่ืองมาจาก ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด( 7p) มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร 
Grab & Go ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี จะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัความเร่งรีบในการด าเนินชีวิตของ
ผูบ้ริโภคและขอ้จากดัในดา้นเวลาเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตโดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้น
การรับประทานอาหารท่ีบริโภคต้องการความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน วิถีชีวิตดงักล่าวส่งผลให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบของธุรกิจร้านอาหารเพื่อให้สามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ใน
ปัจจุบนัจึงพบวา่ธุรกิจร้านอาหารจานวนมากมีการใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเรียกวา่ อาหารกล่องหรือซ้ือไป
เพื่อรับประทานนอกร้าน และส่ิงท่ีร้านอาหารจะตอ้งใส่ใจตวัสินคา้หรือตวัผลิตภณัฑ์วา่ของมีคุณภาพเป็นส่ิง
สาคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของรสชาติอาหาร หากมีรสชาติท่ีดีย่อมสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ 



เม่ือลูกคา้พึงพอใจก็ยอ่มมีการตดัสินใจกลบัไปใชบ้ริการร้านนั้นอีกคร้ัง ประกอบกบักระบวนการให้บริการ
ท่ีสะดวกและรวดเร็วเพื่อสร้างความประทบัใจให้ผูบ้ริโภคกลบัมาใช้บริการ นอกจากเร่ืองคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์แลว้ ยงัมีเร่ืองความเหมาะสมของราคายงัเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจใชบ้ริการ โดยราคานั้น
จะตอ้งมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ ปริมาณ และรสชาติของอาหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ ธิดา 
อรุณคีรีวฒัน์ และคนอ่ืนๆ (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาหารกล่องเพื่อสุขภาพส าหรับกลุ่ม Millennial ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษา
ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมศาสตร์ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารกล่องเพื่อสุขภาพสาหรับ
กลุ่ม Millennial ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานครและ(2) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารกล่องเพื่อสุขภาพส าหรับกลุ่ม Millennial ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ี
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วน
เบ่ียงมาตรฐาน และสถิติ t-test,One-way Anova และRegression โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota 
Sampling) ผลการวจิยัพบวา่(1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 267 คน (ร้อยละ 66.80) อายุ 28-
32 ปี จ  านวน84 คน(ร้อยละ 21.00)สถานภาพโสดจ านวน233 คน( ร้อยละ 58.30)อาชีพพนักงานบริษทั 
จ านวน94 คน (ร้อยละ 23.50)มีรายได้ 15,001-20,000 บาท จ านวน 97 คน(ร้อยละ 24.30) (2) ปัจจยัส่วน
บุคคลด้านอายุท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ืออาหารกล่องเพื่อสุขภาพสาหรับกลุ่ม Millennial ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05(3) ปัจจยัพฤติกรรมศาสตร์ดา้นเหตุผล
ในการทานและทศันคติท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ืออาหารกล่องเพื่อสุขภาพสาหรับกลุ่ม Millennial ใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05และ (4) ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารกล่องเพื่อสุขภาพส าหรับกลุ่ม Millennial ในเขตกรุงเทพมหานคร
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะสาหรับการวจัิยคร้ังนี้ 
 1. ร้านอาหาร Grab & Go ประเภทอาหาร ขา้วเหนียวหมูป้ิง ผูบ้ริโภคในจงัหวดัอุบลราชธานีให้
ความส าคญัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเก่ียขอ้งกบัวฒันธรรมการรับประทานของของคนอุบลท่ีนิยมรับประทานขา้ว
เหนียวเป็นอาหารหลัก ดั้ งนั้ น ประเภทอาหารอ่ืนๆ ควรมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับพื้นท่ีและ
วฒันธรรมของคนอุบลราชธานีดว้ย 
 2. ผูบ้ริโภคในจงัหวดัอุบลราชธานีให้ความส าคญักบั ร้านอาหาร Grab & Go เน่ืองจากมีความ
สะดวกและรวดเร็วในการรับประทานดงันั้นผูป้ระกอบการควรเน้นวิธีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ร้านอาหาร Grab & Go ใหม้ากกวา่ร้านอาหารประเภทอ่ืนๆ 
 3. ผูบ้ริโภคในจงัหวดัอุบลราชธานีให้ความส าคญักบัค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารจากร้าน โดยเฉล่ีย
ประมาณ 101-200 บาทต่อคร้ัง ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการก าหนดราคาท่ีชดัเจนและเหมาะสมเพื่อให้
ผูบ้ริโภคไดรั้บประทานอาหารท่ีมีคุณภาพและในราคาท่ียอ่มเยาวด์ว้ย 



ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัอุบลราชธานีเท่านั้น 
ซ่ึงอาจท าใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีไม่ครอบคลุมหรือชดัเจน ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะใชก้ลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีกวา้งออกไปอีก เช่น กลุ่มตวัอย่างในแต่ละจงัหวดัของภาคอีสานเพื่อน าผลการวิจยัมาเปรียบเทียบและ
อภิปรายผล 
 2. ในการท าวจิยัคร้ังต่อไป ควรเพิ่มตวัแปรในการศึกษา เช่น ความพึงพอใจ ความภกัดี การบอกต่อ
แบบปากต่อปาก เพื่อให้ผลท่ีไดมี้ความแตกต่างและสามารถนามาพฒันาและปรับปรุงเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคไ์ด ้
 3. วธีิการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัน้ีทาดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถามเพียงวิธีเดียว ซ่ึงอาจมี
รายละเอียดไม่มากพอ จึงควรเพิ่มเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัอ่ืนๆ เช่นการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีความละเอียดมาก
ยิง่ข้ึน 
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