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บทคดัยอ่ 
   

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1)ความคิดเห็นต่อการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile Marketing) ของผู้ใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 2)การตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ และ 3)ศึกษา
ปัจจัยทางการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ของแกร็บแท็กซี่ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม กลุ่ม
ตัวอย่างคือผู้ใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ  ผลวิจัยพบว่า 1)กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นที่เห็นด้วยต่อการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 รูปแบบ คือ ข้อความสั้น ข้อความ
มัลติมีเดีย ข้อความข่าวสารจากสถานีฐาน ข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว อยู่ในระดับมาก และ
ข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น อยู่ในระดับมากที่สุด 2)กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยต่อ
การตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ ในด้านการรับรู้ถึงปัญหา ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการ
ประเมินผลภายหลังการซื้อ อยู่ในระดับมาก ด้านการตัดสินใจเลือกทางเลือกอยู่ในระดับมากที่สุด 
และด้านการประเมินผลภายหลังการซื้ออยู่ในระดับมาก 3)ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการตลาด
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ อย่างมีนัยยะส าคัญ
ที่ระดับ 0.05 โดยในรายด้านพบว่า ข้อความสั้นและข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of the study are 1) To gather comments of mobile  marketing 
activities of end consumers who use GRAB TAXI.  2) What kind of a factor for making 
decision of using GRAB TAXI and 3) To study about mobile phone marketing factors 
of using GRAB TAXI.  The method of study; the researcher use questionnaires and the 
group of study is a person who lives in Bangkok, which the sample size at 400 sets. 
The statistic materials for analyses all questionnaires are frequency, percentage, 
mean, standard deviation, simple and multiple regressions. The results of studying 
found that 1. The samples size said that mobile  marketing 5 factors, which are short 
message service SMS, MMS, Cell Broadcasting, Mobile TV/Video and Mobile Marketing 
as very good. 2. The answerers response in the point of making decision for using 
GRAB TAXI in term of understanding about a problem, evaluating of selection and 
the evaluating after using the service as good. The making decision of using the 
service as very good. The evaluating after using the service as very good.   3. 
Hypothesis results found that mobile phone marketing activities are key factor with 
the significance at 0.05 and SMS and message from mobile phone application. Those 
are key factors for making decision of using GRAB TAXI with the significance at 0.05. 
 
Keywords: Mobile Marketing, SMS, MMS, Cell Broadcasting, Mobile TV/Video, Mobile 
Application, Decision-Making 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและปญัหาของการวจิยั 
 ผู้ใช้งานโมบายต้องการการใช้งานที่ง่าย และมีการบรรลุสิ่งที่ประสงค์อย่างฉับไว และนี่คือ
เหตุผลที่แอพพลิเคชั่นถูกสร้างขึ้นมาและเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดเมื่อเรามองไปสู่อนาคต เมื่อพูดถึง
แอพพลิเคชั่นด้านการบริการรถโดยสาร ณ ตอนนี้ คงไม่มีอะไรดังไปกว่าแกร็บแท็กซี่อีกแล้ว 
รถโดยสารสาธารณะในไทยมีหลายประเภท แต่ก็ยังพบปัญหาอยู่มากมาย จากข้อมูลสถิติรถโดยสาร
สาธารณะที่กระท าความผิด ในเดือนตุลาคมปี 2559 พบว่า รถสาธารณะ แท็กซ่ีกระท าความผิดสูงสุด 
โดย นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ออกตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าจากแท็กซี่จ านวน 594 ราย กระท าความผิดไป 316 ราย ความผิดส่วนใหญ่ 
คือ ไม่น ามิเตอร์เข้าตรวจสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด, ใช้รถท่ีไม่ได้จดทะเบียน, ไม่พกใบขับข่ีรถ
โดยสารสาธารณะ, น ารถหมดอายุมาวิ่งใช้งาน,ปฏิเสธผู้โดยสาร และ ปัญหาอ่ืนๆเช่น การไม่กดมิเตอร์ 
ทิ้งผู้โดยสารกลางทาง การเกิดอาชญากรรมต่างๆ (CH7NEWS, 2559)  ปัญหาเหล่านี้เป็นที่มาของ
ของการก่อตั้งธุรกิจบริการเรียกแท็กซ่ีผ่านแอปพลิเคชั่นขึ้นในตลาด ซึ่งมีหลายแบรนดในท้องตลาด ไม่
ว่าจะเป็น Uber, Taxi ok, All Thai Taxi และ Grab Taxi และในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะเลือกวิจัย 
Grab Taxi ซึ่งเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายไทยและ  เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นน าของ South East Asia 
อีกท้ังยังมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 45 ล้านดาวน์โหลดซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก
และเป็นที่นิยม โดยมีรายงานเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ว่ามีผู้ขับขี่ในเครือข่ายของแกร็บกว่า 
930,000 คนมีรายได้สูงกว่ารายได้แรงงานเฉลี่ยถึง 1 ส่วน 3  นอกจากนี้ แกร็บ ยังเพ่ิมความม่ันใจ
ให้แก่ผู้โดยสาร อีกทั้งยังสามารถลดเวลาเดินทางลงไปได้ครึ่งหนึ่งจากการเดินทาง เช่น แกร็บไบค์  
(วินมอเตอร์ไซ) และยังมีการช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของแกร็บเพย์ เครดิต ในปัจจุบัน แกร็บ 
ยังให้บริการเดินทางมาแล้วถึง 2.5 ล้านเที่ยวต่อวันด้วยบริการที่ครอบคลุม 55 เมืองทั่ว South East 
Asia และถือเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเรียกรถท่ีใหญ่ที่สุด  โดยมียอดดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 
มากกว่า 45 ล้านดาวน์โหลด ก้าวกระโดดจากเดือนมิถุนายนปีที่แล้วถึง 3 เท่าตัว และมีอัตราเติบโต
สูงถึง 80% ต่อเดือนนับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนธันวาคม 2016 สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่น
ในระบบช าระเงินของแกร็บเป็นอย่างมาก (“Grab Taxi จากแผนประกวดธุรกิจ”, 2558) 
 จากข้อมูลข้างต้น กลยุทธ์การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และการตัดสินใจใช้แกร็บแท็กซี่คือ
สิ่งที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้า รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ายังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาถึงกลยุทธ์การตลาดผ่าน
แอพพลิเคชั่นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่เน้นไปทางด้าน
พฤติกรรม และ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและอิทธิพลของเทคโนโลยี เช่น งานวิจัยของ ธนดล 
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แก้วนคร (2558) ได้ท าการวิจัยหัวข้อ “อิทธิพลของเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการและ
ภาพลักษณ์ท าให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซ่ี” ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เทคโนโลยี 
และ4P ด้านการบริการและภาพลักษณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แกร็บแท็กซ่ี สุธินี เชฏฐพินิต (2559) 
ได้ท าการวิจัยหัวข้อ “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลกับพฤติกรรมผู้บริโภคแอพพลิเคชั่นเรียก
รถแท็กซี่ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพ” โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่คิดถึง
ที่สุดคือการให้บริการ (ร้อยละ 59.5) บุษบง พาณิชผล (2555) ได้ท าการวิจัยหัวข้อ “การศึกษาความ
พึงพอใจในการใช้บริการของรถแอร์พอทเรียวลิงค์” จากผลการวิจัยโดยภาพรวมเก่ียวกับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ปพิชญา แทนประสาน (2557) ได้ท าการวิจัยหัวข้อ การตัดสินใจใช้บริการรถตู้
สาธารณะของผู้โดยสารท่ารถตู้สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พบว่าเหตุผลในการตัดสินใจใช้บริการเพราะ
ความรวดเร็ว สุรัชนี ตันเวทยานนท์ (2558) ได้ท าการวิจัยหัวข้อ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจใช้บริการอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก   
 จากข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาตามหลักกลยุทธ์ Mobile Marketing ว่าสิ่งใด
เป็นตัวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ และเป็นการพิสูจน์ว่า กลยุทธ์การตลาดผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ท าให้แกร็บแท็กซี่ประสบความส าเร็จ  ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาธุรกิจ
ต่อไป 
 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา    
 วิจัยเรื่อง “การศึกษากลยุทธ์การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แกร็บแท็กซ่ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 
ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อกลยุทธ์การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของแกร็บแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาถึงการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซ่ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.2.3 เพ่ือศึกษากลยุทธ์การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
แกร็บแท็กซ่ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.3 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการศึกษา 
 1.3.1 แกร็บ สามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
Marketing) ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาด้านแอพพลิเคชั่น และการบริการต่อไปได้  
 1.3.2 ผู้ประกอบการขนส่ง ธุรกิจที่ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆสามารถน าไปใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์
การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เพ่ือพัฒนาการบริการให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น 
 1.3.3 นักวิจัยสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นเพ่ือพัฒนาอุปกรณ์เคลื่อนที่ของหน่วยงานของตน 
 



บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสําหรับการศึกษากลยุทธ์
การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นพื้นฐานในการวิจัยดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 2.4 สมมุติฐาน 
 2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 กลยุทธก์ารตลาดผา่นโทรศัพทเ์คลื่อนที่ (Mobile Marketing) 
 การทําการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นคนกลางในการ
สื่อสารช่องทางระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค  โดยการทําการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น
กระบวนการของการวางแผนและปฏิบัติตามแผน การส่งเสริมการขาย การจัดจําหน่ายสินค้าและ
บริการผ่านช่องทางของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง, 2554) 
 ประโยชนข์องการตลาดผา่นโทรศัพทเ์คลื่อนที่ 
  วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง (2554) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ดังนี้ 
 1. ความฉับไว ถือเป็นจุดเด่นของการตลาดแบบ Mobile Marketing 
เลยทีเดียวเพราะเพียงไม่กี่วินาทีลูกค้าก็จะได้รับโปรโมชั่นหรือข่าวสารกิจกรรมจากบริษัท 
 2. ราคาถูก ไม่ต้องเสียค่าออกอากาศหรือค่าไปรษณีย์และยิ่งส่งมาก ราคาก็จะยิ่งถูกลงไปอีก 
ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจสนใจการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่กันมากขึ้น 
 3. กระจายไปในวงกว้างไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าข่าวสารนั้นจะตกหล่นสูญหาย
หรอืส่งไม่ถึงมือ จึงทําให้การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นการลงทุนที่ไม่เสียเปล่าเลยทีเดียว 
 4. การตอบรับค่อนข้างดี ค่าเฉลี่ยของการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ประมานร้อยละ 15 
มากกว่าการส่งแบบโดยตรงซึ่งมีการตอบรับเฉลี่ยร้อยละ 2-3 
 5. เจาะกลุ่มได้ตรงกว่า เพราะการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถกําหนดให้ส่งสารแต่ละ
ประเภทให้ผู้รับแต่ละกลุ่มได้ด้วย 
 6. เข้าถึง เนื่องจากปัจจุบันทุกคนมีมือถือและใช้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นการตลาดผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ส่งตรงและเข้าถึงผู้คนได้มาก 
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 7. วัดผลได้จริงไม่ว่าจะเป็นการดูจากการเข้าไปตามลิงค์ที่แนบ การดาวน์โหลดข้อมูลเพ่ิมเติม
และอ่ืนๆ  และการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ยังวัดผลได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย 
 8. นําไปสู่การบอกปากต่อปาก เพราะผู้ได้รับข้อมูลข่าวสารไวและสามารถนําไปเผยแพร่ต่อ
ได้ง่าย 
 รปูแบบการตลาดผา่นโทรศัพท์เคลื่อนที ่(Mobile Marketing) 
 การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ Park, Shenoy & Salvendy (2008) สามารถแบ่งออก
ได้เป็น 5 ประเภทหลักตามรายละเอียดดังนี้ 
 ประเภทที ่1 การบริการข้อความสั้น (SMS ) 
 เป็นการส่งข้อความ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนสิทธิพิเศษต่างๆ ในรูปแบบตัวอักษร
ผ่านทาง เช่น ชิงรางวัล Vote  เล่นเกมส์ ตอบคําถามต่างๆ SMS จะมีข้อจํากัดในเรื่องความเร็วเมื่อมี
ปริมาณข้อความมากๆเช่นแกร็บทําการส่งเสริมการตลาดโดยการมอบส่วนลดในการใช้บริการแกร็บ 
แท็กซีส่ําหรับผู้ใช้ครั้งแรกหรือตามช่วงเวลาต่างๆเป็นต้น 
 ประเภทที ่2 การบริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS : Multimedia Messaging Service) 
 เป็นการส่งข้อความ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนสิทธิพิเศษต่างๆในรูปแบบตัวอักษร 
เสียง คลิป หรือภาพเคลื่อนไหวผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ สร้างแคมเปญการตลาดให้ดูมีชีวิตชีวา
น่าสนใจ ดึงดูด สายตาแต่เนื่องจาก MMS มี Speed ต่ําและราคาสูงกว่า SMS มากจึงต้องมีการศึกษา
เปรียบเทียบความคุ้มค่าในการเลือกใช้เช่นแกร็บแท็กซี่มีการโฆษณาแจกของให้กับลูกค้า 
 ประเภทที ่3 การบริการเผยแพร่ข่าวสารจากสถานีฐาน (Cell Broadcasting) 
 Broadcast ข้อความจากสถานีฐานโดยตรงมายังโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ครอบคลุม
ของสถานีฐานนั้นๆ โดยลักษณะของข้อความจะเป็นข้อความสั้น ประมาณ 140 ตัวอักษร ข้อความ
ดังกล่าวจะปรากฏอยู่ท่ีหน้าจอประมาณ 3-5 วินาที และจะหายไปเองโดยไม่ต้องสั่งลบข้อความเช่น
แกร็บแท็กซ่ีทําการโฆษณาเกี่ยวกับแกร็บเพย์เป็นต้น 
 ประเภทที ่4 การบริการข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว (Mobile TV/Video) 
 เป็นบริการความบันเทิงเคลื่อนที่ (Mobile Entertainment) ที่มาครบทั้งภาพเคลื่อนไหวและ
เสียง โดยจะมีสองแบบก็คือ การดาวน์โหลดและสตรีมม่ิง (Streaming) หรือ แบ่งเป็นรูปแบบของกา
รบรอดคาสต์ (Broadcast) เชน่ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่สิ่งที่แกร็บทําคือโฆษณาโปรโมชั่นส่วนลด
หรือการเชิญชวนให้ไปดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของแกร็บแท็กซี่ 
 ประเภทที ่5 การบริการโมบาย แอพพลิเคชั่น (Mobile Appication) 
 เป็นการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Application) ให้เข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆได้ 
นอกเหนือจากการใช้งานผ่านหน้าจอ Web Browser ทั่วๆไปผ่านทางโทรศะพท์เคลื่อนที่เช่น การดู
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รอบหนัง และทําการซื้อตั๋วได้ทันทีผ่าน App ของ SF Cinema เป็นต้นและสิ่งที่แกร็บแท็กซ่ีทําคือ
สามารถเรียกรถแท็กซ่ี ตรวจสอบค่าใช้การเดินทางคร่าวๆได้จากทางแอพพลิเคชั่น 
 จากการศึกษาถึงรูปแบบการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังข้างต้นผู้วิจัยจึงกําหนดตัวแปรกล
ยุทธ์การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยนํามาจากแนวคิด Park, et al. (2008) ใน 5 รูปแบบได้แก่ 1) 
ข้อความสั้น (SMS) 2) ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) 3)ข้อความข่าวสารจากสถานีฐาน (Cell 
Broadcasting) 4)ข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว (Mobile TV/Video) และ 5)ข้อความผ่านโม
บายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) มาเป็นตัวแปรในการศึกษา   
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการตดัสนิใจ 
 ความหมายของการตดัสนิใจ 
 Simon (1960, p. 1) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจคือการกําหนดขอบเขตของนโยบาย
ทั้งหมด และเป็นภารกิจที่แผ่กระจายไปทั่วการบริหารองค์การเช่นเดียวกับการปฏิบัติในงาน แท้จริง
แล้วการตัดสินใจมีความสําคัญเกี่ยวข้องกันกับทฤษฎีการบริหารโดยทั่วไปจะต้องรวมหลักการของ
องค์กรเพ่ือประกันความถูกต้องของการตัดสินใจ เป็นหลักการที่เท่ียงตรงประกันประสิทธพลของการ
ปฏิบัติงาน  
 Griffiths (1959, p. 104) กล่าวว่า การศึกษาทางเลือกทางการปฏิบัติโดยการเลือกทางเลือก
ที่แตกต่างกันหมายถึงการตัดสินใจ 
 สุเมธ เดียวอิศเรศ (2525, หน้า 127) กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นการเลือกทางปฏิบัติซึ่งมีอยู่
หลายทางเพ่ือไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 พีรพงศ์ ดาราไทย (2542, หน้า 23) กล่าวว่าการตัดสินใจหมายถึง ความคิดและการกระทํา
ต่างๆในการเลือกทางใดทางหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู่หลายทางเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา 
ดังนั้นสรุปได้ว่า การเลือกทางที่ดีที่สุดจากทางท่ีมีอยู่เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเป็นความหมายของการ
ตัดสินใจ 
 ขั้นตอนของการตดัสนิใจ 
 วีระวัฒน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2551) ได้กล่าวไว้ว่า ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ โดยทั่วไป มี 5 
ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ถึงปัญหา (Need Recognition) หมายถึง การรับรู้ถึงปัญหาหรือการ 
รับรู้ปัญหา  
 ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) หมายถึง ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูล 
เพ่ือตัดสินใจ ในขั้นแรกจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายในก่อน จากหน่วยความจํา ที่ได้สั่งสมไว้ใน 
สมอง เพ่ือนํามาใช้ในการประเมินทางเลือก หากยังได้ข้อมูลไม่เพียงพอก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
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แหล่งภายนอก  สามารถแบ่งออกเป็น สี ่กลุ่ม ได้แก่ แหล่งบุคคล แหล่งการค้า แหล่งชุมชน และ
แหล่งทดลอง  
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation Alternative Solution) หมายถึง 
ผู้บริโภคจะเอาข้อมูลที่ได้มารวบรวมและจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสียที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น 
โดยการเปรียบหาทางทีด่ีที่สุด  
 ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุด (Deciding on the Appropriate 
Solution) หมายถึง หลังการประเมินผลทางเลือกในการแก้ปัญหา ผู้ประเมินจะทราบข้อดีและข้อเสีย 
โดยจากนั้นบุคคลจะเลือกทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา ทางเลือกที่เลือกได้ คือ ประเภทของสินค้าที่จะ
ใช้แก้ปัญหาที่มีผลดีมากที่สุดและมีผลเสียน้อย ที่สุด สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ในขณะนั้น
สอดคล้องกับความพอใจ ตลอดจนมีผลกระทบต่อเนื่องกับสังคมสิ่งแวดล้อมและบุคคลอ่ืน น้อยที่สุด 
 ขั้นตอนที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ-การใช้ ผู้บริโภคอาจมีพฤติกรรมในการตอบสนอง 
อาจมีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจากการซื้อ หรือการใช้ เช่น ถ้าพึงพอใจ ก็จะทําการซื้อซ้ํา และ
อาจ กลายเป็นลูกค้าท่ีมีความภักดีได้ และอาจบอกต่อไปถึงบุคคลอื่นๆด้วย แต่หากไม่พึงพอใจ ก็จะ
เลิกใช้ และอาจจะประจานให้ผู้อื่นฟังต่อไป หรืออาจเรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดชอบ นอกจากนี้แล้ว
ข้อมูลหลัง การซื้อ-การใช้ ก็จะกลายเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สําคัญสําหรับลูกค้าในการ
ตัดสินใจซื้อใน ครั้งต่อไป 
 ดังนั้นในการศึกษานี้ ผู้วิจัยจึงได้กําหนดตัวแปรการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ตามข้ันตอนในการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน คือ 1) การรับรู้ถึงปัญหา 2) การค้นหาข้อมูล 
3) การประเมินผลทางเลือก 4) การตัดสินใจเลือกทางเลือก และ 5) การ ประเมินผลภายหลังการซื้อ 
 
2.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 ธนดล แก้วนคร (2558) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
และภาพลักษณ์ ทําให้เกิดการตัดสินใจที่จะใช้บริการ Grab Taxi โดยมีประชาการตัวอย่างจํานวน 
400 คน ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุในการวิเคราะห์ ผลศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 222 คน อาย ุ18-30 
ปี การศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ 10,001-20,000บาท และประกอบอาชีพพนักงานเอกชน พบว่า ตัว
แปรต้นมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับที่ 0.05 
 เกวลิน ช่วยบํารุง (2554) วิจยัเรื่องปัจจัยทางการตลาดผ่าน Mobile Marketing ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนาและ
สถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ การสื่อสารการตลาดผ่าน Mobile Marketing 
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ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากคือเพศชายที่มีอายุ 18-25 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นนักศึกษา มีรายได้
ส่วนตัว 10,000-20,000 บาทต่อเดือน มีค่าใช้บริการอยู่ที่ 501-1,000 บาทต่อเดือน รูปแบบการ
สื่อสารการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับใน 1 เดือนที่ผ่านมาเป็นข้อความสั้น (SMS) ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าการสื่อสารการตลาดผ่าน SMS Marketing และ MMS Marketing ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค  
 ณัฐคูณค์ ดอนยังไพร (2556) ศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ M-
Commerce ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ M-Commerce ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.812 
เมื่อพิจารณารายได้พบว่าด้านการชําระเงินมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.698 รองลงมาคือประเด็นแอพพลิเคชั่นมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.680 ด้าน M-Commerce มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.624 ด้านเว็บไซต์โทรศัพท์มือถือมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.436 ด้านคูปองมือถือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.417 ด้านโฆษณาบนมือถือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.242 ด้าน
ตลาดตามที่อยู่ของโทรศัพท์มือถือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่3.238 และด้านรหัสสองมิติมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.132 
เรียงตามลําดับ 
 ยุพเรศ พิริยพลพงศ์ (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบาย
แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผู้ใช้งานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือ
วิเคราะห์ปัจจัยทางประชากร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและด้านเทคโนโลยีเป็น 7Ps และปัจจัยภายนอก ที่
มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ต และศึกษา
พฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟน ใช้การสุ่ม
แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ค้นหากลุ่มตัวอย่างแบบโควตาได้ 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
ปัจจัยด้านประชากรส่วนมากเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 69 มีอายุ 25-39 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
โดยมีความถ่ีในการใช้สั่งซื้อสินค้าออนไลน์อยู่ที่ 1-2 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,001-10,000 
บาทต่อเดือน ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด (7Ps) ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย/
เครื่องประดับ/เครื่องสําอางบ่อยที่สุด และใช้แอพพลิเคชั่น Lazada ซึ่งส่วนใหญ่ดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นจาก Play Store มากที่สุด และรู้จักแอพพลิเคชั่นที่ใช้ซื้อสินค้าจากช่องทางการโฆษณา
ผ่าน Facebook มากที่สุด  ด้านการที่มีจํานวนพนักงานที่ให้บริการเพียงพอต่อจํานวนลูกค้าและให้
ความสําคัญด้านระบบความปลอดภัยในการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นมากท่ีสุด รวมไปถึงขั้นตอน
ของแอพพลิเคชั่นในเรื่องของการยืนยันการชําระเงินทางอีเมล / โทรแจ้งลูกค้าก่อนส่งมากท่ีสุด ปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ปัจจัยเศรษฐกิจด้านสภาพคล่องการใช้จ่ายเงินภายในครัวเรือน
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มากที่สุด ด้านเทคโนโลยีให้ความสําคัญกับปัจจัยเทคโนโลยี ด้านระบบสัญญาณและระดับความเร็ว
ของอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด 
 พุทธชาด สมพันธ์สาทิตย์ (2558) ศึกษาเรื่องความคาดหวัง ทัศนคติ และความไว้วางใจที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซ่ีผ่านแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
โดยมกีลุ่มประชากรตัวอย่าง 400 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า เป็นเพศหญิง มีอายุ 
25-34 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 20,000 บาท มีอาชีพ
เป็นพนักงานเอกชนและส่วนใหญ่ใช้แอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซ่ีในการเรียกรถแท็กซี่ ผลการทดสอบ
ตามสมมติฐานพบว่า ความคาดหวัง ทัศนคติ และความไว้วางใจส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียก
รถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับท่ี 
0.05  
 ปพิชญา แทนประสาน(2557) ศึกษาเรื่องความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม
ใช้บริการรถตู้สาธารณะที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถตู้สาธารณะของผู้โดยสารที่ท่ารถตู้สาร
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของ 4Pด้านบริการของรถตู้สาธารนะที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการรถตู้สาธารณะของผู้โดยสารที่ท่ารถตู้สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยมกีลุ่มประชากร
ตัวอย่าง 400 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์คือแบบสอบถามและใช้สถิติ
ต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน t-Test F-Test และ MRA  
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 26-30 ปี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน/
พนักงานธนาคาร มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท ด้านเหตุในการเลือกบริการเพราะ
ความรวดเร็ว วันที่เลือกใช้บริการคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลและพฤติกรรมที่แตกต่างกันส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อการสาธารณะตัดสินใจใช้บริการรถตู้
สาธารณะของผู้โดยสารที่ท่ารถตู้สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแตกต่างกัน โดย 4Pด้านบริการของรถตู้
สาธารณะทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการรถตู้สาธารณะของผู้โดยสารที่ท่ารถตู้สาย
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับที ่0 .05  
  
2.4 สมมุตฐิาน 
 กลยุทธ์การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซ่ีของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.5 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
ภาพที่ 2.1: ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของผู้ใช้บริการแกร็บแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี 
  ผลต่อการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่(Mobile Marketing) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ 
  บริการแกร็บแท็กซี่ 
 
           ตวัแปรตน้                                                                ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
                                                           
 
 

กลยุทธ์การตลาดผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
1.ข้อความสั้น (SMS) 
2.ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) 
3.ข้อความข่าวสารจากสถานีฐาน 
(Cell    Broadcasting) 
4.ข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว 
(Mobile TV / Video) 
5.ข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 
(Mobile Application) 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการแกร็
บแท็กซี่ 
1.การรับรู้ถึงปัญหา 
2.การค้นหาข้อมูล 
3.การประเมินผลทางเลือก 
4.การตัดสินใจเลือกทางเลือก 
5.การประเมินผลภายหลังการซื้อ 



  

บทที ่3 
ระเบยีบวธิกีารวจิยั 

 
3.1 การออกแบบงานวจิยั 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) คือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีการ
เก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามในการเข้าถึงประชากรกลุ่มตัวอย่าง และใช้วิธีการทางสถิติ
เพ่ือแปรผล วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ว่าสอดคล้องกลับสมมติฐานที่ตั้งข้ึนหรือไม่ และทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 
 
3.2 ประชากรและการเลือกตวัอยา่ง 
 3.2.1ประชากร 
 กลุ่มประชากรที่ใช้ในกรณีศึกษาคือ กลุ่มประชากรทั้งชาย และหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ช่วงอายุตั้งแต่ 25-50 ปี ซึ่งมีจ านวนประชากรประมาณ 2,226,633 คน (จากระบบสถิติทางการ
ทะเบียน กรมการปกครอง ,2559) เนื่องจากเป็นช่วงวัยท างาน อีกท้ังยังมีพฤติกรรมการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตความถี่สูงสุด (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, ผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย, 2559) 
 3.2.2 ตวัอยา่ง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มประชากรตัวอย่างที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน
ทั้งสิ้น 400 คน  โดยก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Yamane (1967) ซึ่งมีเชื่อม่ันที่ 95 โดย
ระดับร้อยละ +- 5 คือค่าความคลาดเคลื่อนซึ่งตัวอย่างที่ได้มานั้น ผู้วิจัยได้ท าการเลือกใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้ลักษณ์กลุ่มท่ีเลือกนั้นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจัยโดยผู้วิจัยได้เข้าไปในสถานที่ต่างๆที่ต้องการศึกษาโดยผู้วิจัยจะด าเนินการลง
เก็บแบบสอบถามตามพ้ืนที่จริงที่ได้ก าหนดไว้จ านวน 400 ชุดโดยแบ่งการจัดเก็บแบบสอบถาม 4 
พ้ืนที่ตามรายละเอียดตามตารางด้านล่าง 
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ตารางที่ 3.1: จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ล าดับที ่ พื้นที(่จดัเกบ็แบบสอบถาม) จ านวน(กลุ่มตวัอยา่ง) 

1 สีลม,สาทร,เพลินจิต 100 
2 อ่อนนุช, แบริ่ง 100 

3 ลาดพร้าว 100 

4 ปทุมวัน 100 
รวม 400 

 
 สาเหตุที่เลือกเก็บเขตตามด้านบนเพราะว่า เป็นเขตศูนย์กลางธุรกิจและมีงานหนาแน่ที่สุดใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจ, 2016   
 
3.3 เครื่องมือส าหรบัการวจิยั 
 ใช้แบบสอบถามโดยการเก็บและรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.3.1 ศึกษาวิธีการจัดท าแบบสอบถาม แนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 3.3.2 จัดท าแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามความคิดเห็น รายละเอียดตามด้านล่าง 
  3.3.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแกร็บแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  3.3.2.2 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการแกร็บแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  3.3.2.3 ความคิดเห็นต่อการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile marketing) ของ
ผู้ใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 
  3.3.2.4 การตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซ่ี 
  3.3.2.5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 3.3.3 ปรับปรุง แก้ไขและน าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน าไปหา
ค่าความเชื่อมั่นโดยการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ราย 
 3.3.4 เมื่อค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็คอัลฟ่าถึงเกณฑ์ท่ีอาจารย์ก าหนดก็สามารถแจกให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ระบุตามข้างต้นได้เลย  
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3.4 ความเชือ่มัน่และความตรงของเนื้อหา 
  3.4.1 การตรวจสอบเนื้อหา ผู้วิจัยได้มีการน าเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างข้ึนให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนและสัมพันธ์ของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา 
 3.4.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็คอัลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 40 ชุด ซึ่งแบบสอบถามนี้มี
ค่าความเชื่อมั่นโดยรวมเท่ากับ 0.706 และค่าความเชื่อมั่นในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.2: ค่าความเชื่อมั่น(ตัวแปร) 
 

ตวัแปร 
ค่าความเชื่อมัน่ 

40 ชดุ 400 ชดุ 

1. ความคิดเห็นต่อการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ
แกร็บแท็กซ่ี  

 

   1.1 ข้อความสั้น (SMS)                                                         0.690 0.931 
   1.2 ข้อความมัลติมีเดีย (MMS)              0.771 0.692 

   1.3 ข้อความข่าวสารจากสถานีฐาน(Cell Broadcasting)                              0.826 0.797 

   1.4 ข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว(Mobile TV/Video)                                    0.924 0.673 
   1.5 ข้อความผ่านโมบาย แอพพลิเคชั่น(Mobile Application)                                 0.814 0.825 

2. การตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 
 

 

   2.1 การรับรู้ถึงปัญหา                           0.840 0.871 
   2.2 การค้นหาข้อมูล                             0.692 0.767 

   2.3 การประเมินผลทางเลือก                  0.787 0.824 
   2.4 การตัดสินใจเลือกทางเลือก              0.776 0.794 

   2.5 การประเมินผลภายหลังการซื้อ         0.933 0.914 

                                       รวม 0.706 0.735 
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3.5 สถติ ิและการวเิคราะห์ (ข้อมลู) 
 ผลส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ท าวิจัยได้ก าหนดค่าทางสถิติดังนี้ 
 3.5.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใช้อธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นเครื่องมือใน
การอธิบาย 
 3.5.2 สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential statistics) สถิติเชิงอ้างอิง เป็นการวิเคราะห์อิทธิพลของ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์ในภาพรวมโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยอย่าง
ง่าย (Simple Regression) เป็นการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตัวแปรเดียว 2 ตัว ซึ่งในที่นี้คือ กลยุทธ์
การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) กับการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซ่ีโดยใช้
การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) และการวิเคราะห์รายปัจจัยย่อยของตัวแปร
อิสระโดยในที่นี้ ได้แก่ 1)ข้อความสั้น (SMS) 2)ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) 3)ข้อความข่าวสารจาก
สถานีฐาน (Cell Broadcasting) 4) ข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว (Mobile TV/Video) และ 5) 
ข้อความผ่านโมบาย แอพพลิเคชั่น (Mobile Application) โดยจะใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression)  



บทที ่4 
บทวเิคราะห์ข้อมลู 

 
 กลยุทธ์การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นี้ ผู้วิจัยน าเสนอการวิเคราะห์ของข้อมูล 
สามารถแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแกร็บแท็กซ่ี 
 ตอนที่ 2 ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้บริการแกร็บแท็กซ่ี 
 ตอนที่ 3 ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Mobile Marketing) ของผู้ใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 
 ตอนที่ 4 ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซ่ี 
 ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ตอนที่ 6 ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน  
  
ตอนที ่1 ผลของการวเิคราะหข์้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใชบ้รกิารแกร็บแท็กซี่ 
 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะที่อยู่อาศัย รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน จากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 คน น ามาวิเคราะห์ผลหาค่าร้อยละ  
 ข้อมลูสว่นบคุคล ดา้นเพศ 
 จากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็น เพศหญิง ความถ่ีที่ 257 คน  คิดเป็น 64.3% และ เพศชาย
ความถ่ีอยู่ที่ 143 คน คิดเป็น 35.8% ตามล าดับ 
 ข้อมลูสว่นบคุคล ดา้นอายุ 
 จากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุ 25-30 ปี มีความถี่ท่ี 87 คน คิดเป็น 21.8%  โดยคนที่มีอายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี  ความถี่ท่ี 72 คน คิดเป็น 18.0% เป็นจ านวนที่รองลงมาจากอันดับแรก  
อายุ 31-35 ปี ความถ่ีที่ 64 คน คิดเป็น 16.0%  อายุ 36-40 ปี ความถ่ีที่ 59 คน คิดเป็น 14.8%  
อายุ 50 ปีขึ้นไป ความถี่ท่ี 48 คน คิดเป็น 12.0% และน้อยที่สุดคือ อายุ 41-45 ปี ความถี่ท่ี 32 คน 
คิดเป็น 8.0% ตามล าดับ 
 ข้อมลูสว่นบคุคล ดา้นสถานภาพ 
 จากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีสถานภาพโสด มีความถี่ท่ี 217 คน คิดเป็น 54.3%  รองลงมาคือ 
สมรส ความถ่ีที่ 149 คน คิดเป็น 37.3% และน้อยที่สุดคือ หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่  ความถ่ีที่ 34 คน 
คิดเป็น 8.5% ตามล าดับ 
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 ข้อมลูสว่นบคุคล ดา้นระดับของการศกึษา 
 จากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความถี่ท่ี 214 คน คิดเป็น 
53.5% รองลงมาคือ สูงกว่าระดับปริญญาตรี ความถี่ที่ 97 คน คิดเป็น 24.3% และน้อยที่สุดคือ ต่ า
กว่าปริญญาตรี  ความถี่ที่ 89 คน คิดเป็น 22.3%  ตามล าดับ 
 ข้อมลูสว่นบคุคล อาชพี 
 จากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน มีความถ่ีที่ 147 คน คิดเป็น 
36.8% รองลงมาคือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ความถ่ีที่ 122 คน คิดเป็น 30.5%  เป็นนักเรียน/นักศึกษา 
ความถี่ท่ี 84 คน คิดเป็น 21.0% และน้อยที่สุดคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ความถ่ีที่ 47 คน 
คิดเป็น 11.8% ตามล าดับ 
 ข้อมลูสว่นบคุคล จ านวนสมาชกิในครอบครวั 
 จากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีสมาชิกในครอบครัว  4-5 คน มีความถี่ที่ 147 คน คิดเป็น 
36.8% รองลงมาคือ 1-3 คน ความถี่ท่ี 98 คน คิดเป็น 24.5%  สมาชิกในครอบครัว 6-8 คน ความถี่
ที่ 81 คน คิดเป็น 20.3%  สมาชิกในครอบครัว 9-10 คน ความถี่ท่ี 53 คน คิดเป็น 13.3%  และน้อย
ที่สุดคือ มากกว่า 10 คนข้ึนไป  ความถี่ท่ี 21 คน คิดเป็น 5.3% ตามล าดับ 
 ข้อมลูสว่นบคุคล ลกัษณะทีอ่ยู่อาศยั 
 จากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว มีความถี่ท่ี 168 คน คิดเป็น 
42.0% รองลงมาคือ คอนโด มีความถ่ีที่ 134 คน คิดเป็น 33.5%  ทาวเฮ้าส์ ความถ่ีที่ 78 คน คิดเป็น 
19.5% และ อพาร์ทเม้นต์  มีความถี่ท่ี 20 คน คิดเป็น 5.0% โดยเป็นจ านวนที่น้อยท่ีสุด ตามล าดับ 
 ข้อมลูสว่นบคุคล รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 
 จากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 25,001-30,000 บาท มีความถี่ที่ 113 
คน คิดเป็น 28.2% รองลงมาคือ 20,001-25,000 ความถี่ท่ี 83 คน คิดเป็น 20.8% รายได้ 40,001 
บาทข้ึนไป ความถ่ีที่ 67 คน คิดเป็น 16.8% รายได้ 30,001-40,000 บาท ความถี่ที่ 53 คน คิดเป็น 
13.3% และน้อยที่สุดคือ 15,001-20,000  ความถี่ท่ี 39 คน คิดเป็น 9.8% ตามล าดับ 
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ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการแกรบ็แทก็ซี่ 
 วิเคราะห์ผลข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง โดยการน าผลไปวิเคราะห์ผลหาค่าร้อยละ ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 ข้อมลูความถี่ในการใชบ้ริการ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความถ่ีในการใช้บริการ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ มี 216 คน คิดเป็น 
54.0%  โดยจ านวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง/สัปดาห์ มี 103คน คิดเป็น 25.8% ความถี่ 4-5 
ครั้ง/สัปดาห์   มี 47 คน คิดเป็น 11.8% และน้อยที่สุดคือ 6-7 ครั้ง/สัปดาห์  มี 34 คน คิดเป็น 
8.5% ตามล าดับ 
 ข้อมลูวนัที่ใชบ้รกิาร 
 จากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากใช้บริการวันเสาร์  มี 89 คน หรือ 22.3% รองลงมาคือ วันอาทิตย์ 
มี 82 คน คิดเป็น 20.5%  วันศุกร์ มี 63 คน คิดเป็น 15.8%  วันจันทร์ มี  52 คน คิดเป็น 13.0%  
วันพฤหัสบดี มี 40 คน คิดเป็น 10.0%  วันพุธมี 38 คน คิดเป็น 9.5%  วันอังคารมี 36 คน คิดเป็น 
9.0%  และน้อยที่สุดคือ ทุกวัน  0 คน คิดเป็น 0.0% ตามล าดับ 
 ข้อมลูดา้นเวลาทีใ่ชบ้รกิาร 
 จากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีช่วงเวลาที่ใช้บริการมากที่สุดคือ 9.01-12.00 นาฬิกา มี 111 คน 
คิดเป็น 27.8% รองลงมาคือ 12.01-17.00 มี 94 คน คิดเป็น 23.5%   เวลา 20.01-23.00 นาฬิกา มี 
71 คน คิดเป็น 17.8%  เวลา 17.01-20.00 นาฬิกา มี 69 คน คิดเป็น 17.3%  เวลา 06.00-9.00 
นาฬิกา มี 34 คน คิดเป็น 8.5% และน้อยที่สุดคือ 23.01-05.59 มี 21 คน คิดเป็น 5.3% ตามล าดับ 
 ข้อมลูดา้นวตัถปุระสงคท์ี่ใชบ้ริการ 
 จากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการมากท่ีสุดคือ ไปเที่ยว  มีความถี่ที่ 
144 คน คิดเป็น 36.0% รองลงมาคือ ไปหาญาติ มี 71 คน คิดเป็น 17.8%  ไปท างาน มี 67 คน คิด
เป็น 16.8%  ไปเรียนหนังสือ 48 คน คิดเป็น 12.0% ไปติดต่อราชการ มี 37 คน คิดเป็น 9.3% และ
น้อยที่สุดคือ ไปหาหมอ  33 คน คิดเป็น 8.3% ตามล าดับ 
 ข้อมลูดา้นความถีใ่นการรบัสือ่สารการตลาด(Mobile Marketing) /  เดือน 
จากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความถ่ีในการรับสื่อสารการตลาด/เดือนอยู่ที่ มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน มี
ความถี่ท่ี 102 คน คิดเป็น 25.5% รองลงมาคือ 5 ครั้ง/เดือน มี 89 คน คิดเป็น 22.3%  ความถี่ 4 
ครั้ง/เดือน มี 77 คน คิดเป็น 19.3%  ความถี่ 3 ครั้ง/เดือน มี 67 คน คิดเป็น 16.8%  ความถี่ 2 
ครั้ง/เดือน มี 42 คน คิดเป็น 10.5 % ความถี่ 1 ครั้ง/เดือน มี 19 คน คิดเป็น 4.8%  และน้อยที่สุด
คือ น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน  มี 4 คน คิดเป็น 1.0% ตามล าดับ 
  
 



18 

 ข้อมลูดา้นประเภทในการรับสื่อสารการตลาด(Mobile Marketing)  
 จากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากได้รับสื่อสารการตลาดเป็นประเภท ข้อมูลดูดวง/เลขเด็ด  มีความถ่ี
ที่ 94 คน คิดเป็น 23.5% โดยเครือข่ายโทรศัพท์ มี 89 คน คิดเป็น 22.3% เป็นจ านวนที่รองลงมา
จากข้อมูลดูดวง/เลขเด็ด  โดยประเภทที่มีความถี่ที่ 78 คน คิดเป็น 19.5% คือการเงิน/บัตรเครดิต  
โครงการขายบ้าน/คอนโด มี 63 คน คิดเป็น 15.8%  ร้านอาหาร มี 44 คน คิดเป็น 11.0%  ธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรม 16 คน คิดเป็น 4.0%  ห้างสรรพสินค้า มี 9 คน คิดเป็น 2.3%  และน้อยที่สุด
คือ โรงพยาบาล  คือ  7 คน คิดเป็น 1.8% ตามล าดับ 
 ข้อมลูดา้นการม ีApplication Grab Taxi 
 จากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมี Application Grab Taxi  ความถี่ท่ี 324 คน คิดเป็น 81.0%  
และไม่มีแต่ยืมเพ่ือนใช้ ความถี่ท่ี 76 คน คิดเป็น 19.0% ตามล าดับ 
 ข้อมลูดา้นการรูจ้ัก Application Grab Taxi  
 จากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากรู้จัก Application Grab Taxi จากเว็บไซต์ สื่อออนไลน์  มี 168 
คน คิดเป็น 42.0% รองลงมาคือเห็นโฆษณาจากสื่อต่างๆ มี 149 คน คิดเป็น 37.3%  และน้อยที่สุด
คือ เพื่อน/ครอบครัวแนะน า  มี 83 คน คิดเป็น 20.8% ตามล าดับ 
 ข้อมลูดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการ Grab Taxi/ครัง้ 
 จากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ/ครั้ง 80-150 บาท  มีความถี่ท่ี 155 คน คิด
เป็น 38.8% รองลงมาคือ 160-200 บาท มี 132 คน คิดเป็น 33.0% ค่าใช้จ่าย 50-70 บาท/ครั้ง มี 
73 คน คิดเป็น 18.3%  และน้อยที่สุดคือ 200 บาทข้ึนไป มี 40 คน คิดเป็น 10.0%  ตามล าดับ 
 ข้อมลูดา้นเหตผุลในการใชบ้รกิาร  
 จากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีเหตุผลในการใช้บริการ คือ สะดวกสบายสามารถเรียกได้ทุกท่ี  มี
ความถี่ท่ี 131 คน คิดเป็น 32.8%  รองลงมาคือ ประหยัดเวลา มี 103 คน คิดเป็น 25.8%  ปลอดภัย 
มี 76 คน คิดเป็น 19.0%  ทันสมัย 53 คน คิดเป็น 13.3% และน้อยที่สุดคือ มีกฎหมายรองรับ  37 
คน คิดเป็น 9.3% ตามล าดับ 
 
ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูความคดิเหน็ต่อการตลาดผา่นโทรศัพท์เคลื่อนที ่(Mobile 
Marketing) ของผู้ใชบ้รกิารแกรบ็แทก็ซี่ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Mobile Marketing) 1) ข้อความสั้น (SMS) 2) ข้อความมัลมีเดีย (MMS) 3) ข้อความข่าวสารจาก
สถานีฐาน (Cell Broadcasting) 4) ข้อความเสียงและความเคลื่อนไหว (Mobile TV/Video) 5) 
ข้อความผ่านโมบาย แอพพลิเคชั่น (Mobile Application) โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน รายละเอียดตามด้านล่าง 
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ตารางที่ 4.1: ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile  
  Marketing) ประเภทข้อความสั้น (SMS) 
 

ข้อความสัน้ (SMS) x  S.D. การแปลความ 

1) คุณยินดีรับข้อความ SMS การส่งเสริมการตลาดของแกร็
บแท็กซี่ 

4.11 0.73 เห็นด้วย 

2) คุณอยากทดลองใช้บริการแกร็บแท็กซี่หลังจากได้รับ
ข้อความ SMS 

4.20 0.70 เห็นด้วย 

3) ข้อความใน SMS ท าให้คุณเข้าใจข้อมูลและวิธีการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นของแกร็บแท็กซี่ 

3.90 0.80 เห็นด้วย 

รวม 4.07 0.74 เห็นด้วย 
 
 ตามตารางท่ี 4.1 แสดงให้เห็นว่า ผลโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยต่อการตลาดผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ประเภทข้อความสั้น (SMS) และผลของรายข้อพบว่ามี
ความเห็นด้วยและยินดีรับข้อความ SMS อยากทดลองใช้บริการแกร็บแท็กซี่หลังจากได้รับข้อความ 
SMS และเข้าใจข้อมูลและวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่นของแกร็บแท็กซ่ี 
 
ตารางที่ 4.2: ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile  
  Marketing) ประเภทข้อความมัลติมีเดีย (MMS) 
 

ข้อความมลัตมิีเดยี (MMS) x  S.D. การแปลความ 

4) คุณรู้สึกสนใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่เมื่อแกร็บแท็กซี่จะมีการ
แจกของรางวัลโดยมีการโฆษณาผ่านข้อความมัลติมีเดีย 
(MMS) 

3.89 0.82 เห็นด้วย 

5) ข้อความที่ประกอบด้วยภาพ เสียงท าให้คุณสนใจใช้บริการ
แกร็บแท็กซ่ีมากข้ึน 

4.13 0.75 เห็นด้วย 

6) ข้อความที่ประกอบด้วยภาพท าให้คุณเข้าใจข้อมูลและ
วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่นของแกร็บแท็กซี่ 

4.17 0.74 เห็นด้วย 

รวม 4.06 0.77 เห็นด้วย 
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 ตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า ผลโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยต่อการตลาดผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ประเภทข้อความมัลติมีเดีย(MMS) และผลของรายข้อพบว่า
มีความเห็นด้วยและสนใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่เมื่อมีการแจกของรางวัล ข้อความที่ประกอบด้วยภาพ
และเสียงท าให้สนใจใช้บริการมากขึ้น และเข้าใจข้อมูลและวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่นของแกร็บแท็กซี่ 
 
ตารางที่ 4.3: ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile  
  Marketing) ประเภทข้อความข่าวสารจากสถานีฐาน (Cell Broadcasting) 
 

ข้อความขา่วสารจากสถานฐีาน(Cell Broadcasting) x  S.D. การแปลความ 

7) คุณให้ความสนใจในการช าระเงินผ่านแกร็บเพย์เมื่อเห็น
โฆษณาจาก Cell Broadcasting 

3.73 0.97 เห็นด้วย 

8) เมื่อคุณเห็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดจากการ
โฆษณาผ่าน Cell Broadcasting ท าให้คุณรู้สึกสนใจมาใช้
บริการ 

3.80 0.85 เห็นด้วย 

9) คุณให้ความสนใจในการใช้บริการแกร็บแท็กซี่มากข้ึนเมื่อ
เห็นโฆษณาจาก Cell Broadcasting ว่าสามารถตรวจสอบ
ราคาการเดินทางคร่าวๆได้ก่อนใช้บริการ 

4.18 0.69 เห็นด้วย 

รวม 3.90 0.84 เห็นด้วย 

 
 ตามตารางท่ี 4.3 แสดงให้เห็นว่าผลโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยต่อการตลาดผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ประเภทข้อความข่าวสารจากสถานีฐาน (Cell 
Broadcasting) และผลของรายข้อพบว่ามีความเห็นด้วยและสนใจในการช าระเงินผ่านแกร็บเพย์  อีก
ทั้งยังสนใจมาใช้บริการเมื่อเห็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดจากการโฆษณา และให้ความสนใจ
มาใช้บริการมากข้ึนเมื่อเห็นโฆษณาว่าสามารถตรวจสอบราคาการเดินทางคร่าวๆได้ 
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ตารางที่ 4.4: ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile  
  Marketing) ประเภทข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว (Mobile TV/Video) 
 

ข้อความเสยีงและภาพเคลือ่นไหว (Mobile TV/Video) x  S.D. การแปลความ 

10) คุณสนใจการบริการแกร็บแท็กซี่จากคลิปโฆษณาจากการ
สตรีมม่ิง (Streaming)  

4.27 0.70 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

11) คลิปโฆษณาจากการสตรีมม่ิง (Streaming) กระตุ้นความ
สนใจให้คุณอยากโหลดแอพพลิเคชั่นมาใช้ 

4.35 0.69 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

12) คลิปโฆษณาจากการสตรีมม่ิง (Streaming) สร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับแกร็บแท็กซี่ 

3.98 0.89 เห็นด้วย 

รวม 4.20 0.76 เห็นด้วย 
 
 ตามตารางท่ี 4.4 แสดงให้เห็นว่าผลโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยต่อการตลาดผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ประเภทข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว (Mobile 
TV/Video) และผลของรายข้อพบว่ามีความเห็นด้วยอย่างมาก และสนใจการบริการแกร็บแท็กซี่จาก
คลิปโฆษณาจากการสตรีมม่ิง (Streaming) อีกท้ังยังกระตุ้นความสนใจให้อยากโหลดแอพพลิเคชั่นมา
ใช้ และมีความเห็นด้วยที่ว่าคลิปโฆษณาจากการสตรีมมิ่ง (Streaming) สร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
แกร็บแท็กซ่ี  
 
ตารางที่ 4.5: ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile  
  Marketing) ประเภทข้อความผ่านโมบาย แอพพลิเคชั่น(Mobile Application) 
 

ข้อความผ่านโมบาย แอพพลเิคชัน่(Mobile Application) x  S.D. การแปลความ 

13) คุณรู้สึกพึงพอใจที่แอพพลิเคชั่นของแกร็บแท็กซี่
ค านวนค่าใช้จ่ายการเดินทางคร่าวๆให 

4.63 0.58 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

14) GPS ติดตามคนขับรถแกร็บแท็กซี่ท าให้คุณคาดคะเน
เวลาที่รถจะมารับได้ 

4.66 0.57 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

15) คุณรู้สึกปลอดภัยเมื่อแอพพลิเคชั่นของแกร็บแท็กซี่
แสดงรูปถ่ายและประวัติของคนขับรถ 

4.10 0.72 เห็นด้วย 

รวม 4.46 0.62 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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 ตามตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นว่าผลโดยรวมมีความเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างมากต่อ
การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ประเภทข้อความข้อความผ่านโมบาย 
แอพพลิเคชั่น (Mobile Application) และผลของรายข้อพบว่ามีความเห็นด้วยอย่างมากและรู้สึกพึง
พอใจที่แอพพลิเคชั่นของแกร็บแท็กซี่สามารถคิดค่าเดินทางคร่าวๆให้ อีกทั้งยังเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ GPS 
ติดตามคนขับรถท าให้คาดคะเนเวลาที่รถจะมารับได้  นอกจากนี้ยังเห็นด้วยและรู้สึกปลอดภัยเมื่อแอ
พลิเคชั่นแสดงรูปถ่ายและประวัติของคนขับรถ  
 
ตอนที ่4 ผลของการวเิคราะหข์้อมลูการตดัสนิใจใชบ้ริการแกรบ็แทก็ซี่ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซ่ีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอนคือ 1)การรับรู้ถึงปัญหา  2)การค้นหาข้อมูล 3)การประเมินผลทางเลือก 4)การตัดสินใจ
ทางเลือก 5) การประเมินผลภายหลังการซื้อ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตาม
รายละเอียดด้านล่าง 
 
ตารางที่ 4.6: ข้อมูลของการตัดสินใจในการใช้บริการแกร็บแท็กซี่ด้านการรับรู้ถึงปัญหา 
 

ด้านการรบัรูถ้ึงปญัหา x  S.D. การแปลความ 

1) เมื่อคุณนึกถึงรูปแบบการเดินทางท่ีสะดวกและรวดเร็ว
คุณจะนึกถึง แกร็บแท็กซี่เป็นอันดับแรก 

4.23 0.68 เห็นด้วย 

2) เมื่อมองหารูปแบบการเดินทางที่ปลอดภัย แกร็บแท็ก
ซี่จะเป็นทางเลือกแรกที่คุณนึกถึง 

4.25 0.73 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3) การท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อ
ใช้ แกร็บแท็กซ่ี 

4.10 0.72 เห็นด้วย 

รวม 4.19 0.70 เห็นด้วย 

 
 ตามตารางท่ี 4.6 แสดงให้เห็นว่าผลโดยรวม มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยกับตัวแปรตาม
(การตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่)ด้านการรับรู้ถึงปัญหา และผลของรายข้อพบว่ามีความเห็นด้วย
เมื่อแกร็บแท็กซ่ีเป็นอันดับแรกท่ีคนนึกถึกถึงเรื่องรูปแบบการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยัง
เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าแกร็บแท็กซี่จะเป็นทางเลือกแรกในรูปแบบการเดินทางที่ปลอดภัย และมีความเห็น
ด้วยว่าแกร็บแท็กซี่ท าให้การท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันง่ายขึ้น 
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ตารางที่ 4.7: ข้อมูลของการตัดสินใจในการใช้บริการแกร็บแท็กซี่ ด้านการค้นหาข้อมูล 
 

ด้านการคน้หาข้อมลู x  S.D. การแปลความ 

4) ก่อนคุณจะใช้บริการแกร็บแท็กซ่ีคุณได้สอบถามข้อมูล
การบริการจากคนใกล้ชิดที่เคยใช้บริการ 

3.53 1.03 เห็นด้วย 

5) ก่อนคุณจะใช้บริการแกร็บแท็กซ่ีคุณได้หาข้อมูลจากการ
โฆษณา 

4.02 0.88 เห็นด้วย 

6) ก่อนคุณจะใช้บริการแกร็บแท็กซ่ีคุณได้หาข้อมูลจาก
แหล่งข่าวทางอินเตอร์เน็ต 

3.43 0.87 เห็นด้วย 

รวม 3.66 0.93 เห็นด้วย 

 
 ตามตารางท่ี 4.7 แสดงให้เห็นว่าผลโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยกับตัวแปรตาม
(การตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่)การค้นหาข้อมูลและผลรายข้อพบว่ามีความเห็นด้วยในการ
สอบถามข้อมูลการบริการจากคนใกล้ชิดที่เคยใช้บริการ  อีกท้ังยังมีการหาข้อมูลจากโฆษณาและ
แหล่งข่าวทางอินเตอร์เน็ต 
 
ตารางที่ 4.8: ข้อมูลของการตัดสินใจในการใช้บริการแกร็บแท็กซี่ การประเมินผลทางเลือก 
 

การประเมนิผลทางเลือก x  S.D. การแปลความ 

7) คุณมักท าการเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการเจ้าอ่ืนๆก่อนใช้
บริการ 

3.58 0.79 เห็นด้วย 

8) คุณมักท าการเลือกแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย 3.88 0.87 เห็นด้วย 

9) คุณมักท าการเปรียบเทียบการส่งเสริมการขายกับผู้
ให้บริการเจ้าอื่นๆ 

3.61 0.83 เห็นด้วย 

รวม 3.69 0.83 เห็นด้วย 
  
 ตามตารางท่ี 4.8 แสดงให้เห็นว่าผลโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยกับตัวแปรตาม
(การตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่)ด้านการประเมินผลทางเลือกและผลของรายข้อพบว่ามีความเห็น
ด้วยในการเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการเจ้าอ่ืนๆก่อนใช้บริการอีกทั้งยังมีการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นที่ใช้
งานง่ายและท าการเปรียบเทียบการส่งเสริมการขายกับผู้ให้บริการเจ้าอื่นๆ  
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ตารางที่ 4.9: ข้อมูลของการตัดสินใจในการใช้บริการแกร็บแท็กซี่การตัดสินใจเลือกทางเลือก 
 

การตดัสินใจเลือกทางเลอืก x  S.D. การแปลความ 

10)เมื่อคุณมีข้อมูลครบถ้วนแล้วคุณ  มักจะไม่ลังเลในการ
ตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 

4.42 0.61 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

11)คุณตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่หลังจากได้
เปรียบเทียบการให้บริการของผู้ให้บริการเจ้าอ่ืนๆ 

4.15 0.70 เห็นด้วย 

12)การมีโปรโมชั่นลดราคาค่าโดยสารท าให้คุณตัดสินใจใช้
บริการแกร็บแท็กซี่    

4.22 0.65 เห็นด้วย 

รวม 4.26 0.65 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
 ตามตารางท่ี 4.9 แสดงให้เห็นว่าผลโดยรวมมีความเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างมากกับตัวแปร
ตาม(การตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่)ด้านการตัดสินใจเลือกทางเลือกและผลของรายข้อพบว่ามี
ความเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะไม่ลังเลในการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซ่ีเมื่อมีข้อมูลครบถ้วนอีกทั้งยัง
เห็นด้วยและตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซ่ีหลังจากได้เปรียบเทียบการให้บริการของผู้ให้บริการเจ้า
อ่ืนๆและเห็นด้วยว่าการมีโปรโมชั่นลดราคาค่าโดยสารท าให้ตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซ่ี 
 
ตารางที่ 4.10: ข้อมูลของการตัดสินใจในการใช้บริการแกร็บแท็กซี่การประเมินผลภายหลังการซื้อ 
 

การประเมนิผลภายหลงัการซือ้ x  S.D. การแปลความ 

13) คุณมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 4.20 0.67 เห็นด้วย 

14) คุณจะบอกต่อเพ่ือให้บุคคลอ่ืนมาใช้บริการ Grab Taxi 4.27 0.66 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

15) คุณรู้สึกสะดวกสบายเมื่อใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 4.33 0.60 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
16) คุณรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 3.86 0.69 เห็นด้วย 

17) คุณจะกลับมาใช้บริการแก็บแท็กซ่ีอีกครั้ง 4.43 0.70 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
รวม 4.21 0.66 เห็นด้วย 

 
 ตามตารางท่ี 4.10 แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็น
ด้วยกับตัวแปรตาม(การตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซ่ี)ด้านการประเมินผลภายหลังการซื้อ และผล
ของรายข้อพบว่ามีความเห็นด้วยและพึงพอใจต่อการใช้บริการแกร็บแท็กซ่ี  อีกท้ังยังมีความเห็นด้วย
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อย่างยิ่งที่จะบอกต่อให้บุคคลอ่ืนมาใช้บริการแกร็บแท็กซี่ และรู้สึกสะดวกสบายเมื่อใช้บริการ 
นอกจากนี้ยังเห็นด้วยว่ารู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้บริการและมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าจะกลับมาใช้บริการ
แกร็บแท็กซ่ีอีกครั้ง 
 
ตอนที ่5 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ 
 
ตอนที ่6 ผลการวเิคราะห์ของข้อมลูตามสมตฐิาน 
 สมมตฐิานหลัก 
 การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 4.11: ทดสอบการมีอิทธิพลระหว่างการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) 
  กับการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ในภาพรวม 
 

ตวัแปรอสิระ B Beta t Sig. 

(Constant) 2.064  8.951 .000 
การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่(Mobile 
Marketing)  

0.475 0.393 8.539 .000 

R2 =  0.155, Adjust  R2 = 0.153,  F= 72.916,  p< 0.05 
R Square (R2) = 0.155 แสดงให้เห็นว่า การตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นผลมาจากปัจจัยการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ร้อยละ 
15.5 ส่วนที่เหลืออีก 84.5 คาดว่าน่าจะมาจากปัจจัยอื่น 
 
 มีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
 H0: ปัจจัยการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H1:  ปัจจัยการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 



26 

 ตามตารางท่ี 4.11 พบว่าค่า Sig มีค่าเท่ากับ 0.000 ซ่ึงต ากวา่ค่ารับดับนยัส าคัญ 0.05 ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว่าปัจจัยการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซ่ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 เมื่อพิจารณาค่า Beta พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.393 หมายความว่า ปัจจัยการตลาดผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่(Mobile Marketing) มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อธิบายได้ว่า หากการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
Marketing) มีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ิมขึ้น 0.393 
 เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรอิสระในรายด้านของผู้ใช้บริการแกร็บแท็กซี่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
พบว่า 
 
ตารางที่ 4.12: ทดสอบความมีอิทธิพลระหว่างการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) 
  กับการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ในรายด้าน 
 

การตลาดผา่นโทรศัพทเ์คลือ่น 
(Mobile Marketing) 

การตดัสินใจใชบ้รกิารแกรบ็แท็กซี่ 
B Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 2.871  13.979 .000   

1) ข้อความสั้น (SMS) .255 .693 11.752 .000 .355 2.815 
2) ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) -.013 -.021 -.403 .687 .445 2.246 

3) ข้อความข่าวสารจากสถานีฐาน
(Cell Broadcasting) 

-.035 
   -
.062 

-1.422 .156 .650 1.538 

4) ข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว 
(Mobile TV / Video) 

.009 .016 .348 .728 .590 1.695 

5) ข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 
(Mobile Application) 

.060 .099 2.367 .018 .702 1.424 

R2 =  .514, Adjust  R2 = .508,  F= 83.251,  p< 0.05 
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 จาก R Square (R2) = 0.514 แสดงให้เห็นว่า การตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นผลมาจากปัจจัยการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
Marketing)ทั้ง 5 ด้าน ร้อยละ 51.40 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 48.60 เป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืนที่ไม่ทราบ
ได้ 
 ผลการทดสอบความมีอิทธิพลระหว่างการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) 
กับการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ในรายด้าน พบว่า 
 สมมตฐิานยอ่ยที ่1 ข้อความสั้น(SMS) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็
บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 มีสมมติฐานดังนี้ 
 H0: ข้อความสั้น (SMS) เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซ่ี 
 H1: ข้อความสั้น (SMS) เป็นปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ค่าSig มีค่าเท่ากับ 0.000 ซ่ึงต่ ากวา่ระดับค่านัยส าคัญท่ี 0.05 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1  สรุปว่า ข้อความสั้น (SMS) เป็นปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการแกร็บแท็กซี่ 
 เมื่อพิจารณาค่า Beta พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.693 หมายความว่า ข้อความสั้นมีอิทธิพลเชิงบวก
กับการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ กล่าวคือ หากการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
Marketing)ในรูปแบบข้อความสั้น มีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซ่ี
เพ่ิมข้ึน 0.693 
 สมมตฐิานยอ่ยที ่2 ข้อความมัลติมีเดีย(MMS) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แกร็บแท็กซ่ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 มีสมมติฐานดังนี้ 
 H0: ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซ่ี 
 H1: ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) เป็นปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ค่าSig มีค่าเท่ากับ 0.687 ซึ่งสูงกว่าระดับค่านัยส าคัญท่ี 0.05 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน H1  สรุปว่า ข้อความมัลติมีเดีย(MMS) เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 
 สมมตฐิานยอ่ยที ่3 ข้อความข่าวสารจากสถานีฐาน(Cell Broadcasting)เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 มีสมมติฐานดังนี้ 
 H0: ข้อความข่าวสารจากสถานีฐาน(Cell Broadcasting)เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 
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 H1: ข้อความข่าวสารจากสถานีฐาน(Cell Broadcasting)เป็นปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 
 จากตารางที่ 4.30 พบว่า ค่าSig มีค่าเท่ากับ 0.156 ซึ่งสูงกว่าระดับค่านัยส าคัญท่ี 0.05 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน H1  สรุปว่าข้อความข่าวสารจากสถานีฐาน (Cell Broadcasting) เป็น
ปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 
 สมมตฐิานยอ่ยที ่4 ข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว (Mobile TV / Video) เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 มีสมมติฐานดังนี้ 
 H0:  ข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว (Mobile TV / Video) เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 
 H1: ข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว (Mobile TV / Video) เป็นปัจจัยมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ค่าSig มีค่าเท่ากับ 0.728 ซึ่งสูงกว่าระดับค่านัยส าคัญท่ี 0.05 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน H1  สรุปวิ่ข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว (Mobile TV / Video)เป็น
ปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 
 สมมตฐิานยอ่ยที ่5 ข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 มีสมมติฐานดังนี้ 
 H0: ข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application)เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 
 H1: ข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application)เป็นปัจจัยมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ค่าSig มีค่าเท่ากับ 0.018 ซ่ึงต่ ากว่าระดับค่านัยส าคัญที่ 0.05 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1  สรุปว่า ข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) 
เป็นปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 
 เมื่อพิจารณาค่า Beta พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.099 หมายความว่า ข้อความผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่นมีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ กล่าวคือ หากการตลาดผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing)ในรูปแบบผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น มีผลมากขึ้น 1 หน่วย จะ
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซ่ีเพ่ิมข้ึน 0.099 
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 จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF เป็นการวัดค่าของความแปรปรวนของ
ค่าประมาณของสัมประสิทธิ์ของพารามิเตอร์ที่เพ่ิมข้ึนเมื่อตัวแปรอิสระมีค่าความสัมพันธ์กัน โดยค่า 
VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าตั้งแต่   1.424-2.825  หมายความว่า ตัวแปรต้นนั้น ไม่สัมพันธ์กันโดยสร้าง
สมการถดถอยได้ดังนี้   
 สมการถดถอย 
  Y (การตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่) = 2.871(Constant)+0.255(SMS)+0.060(Mobile 
Application) 
 ปัจจัยการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing)ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในกรอบแนวคิด
การวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1: ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของปัจจัยการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile  
  Marketing) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขต 
  กรุงเทพมหานคร 
 
  ตวัแปรอสิระ                  ตวัแปรตาม        
         (Independent Variables)                             (Independent Variables) 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Mobile Marketing) 

1)ข้อความสั้น (SMS) 

(β = 0.693, Sig = 0.000 

2)ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) 

(β = -0.021, Sig = 0.687 

3)ข้อความข่าวจากสถานีฐาน
(Cell Broadcasting) 

(β = -0.062, Sig = 0.156 

4)ข้อความเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว(Mobile 
TV/Video) 

(β = 0.16, Sig = 0.728 

5)ข้อความผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น(Mobile 
Application 

(β = 0.099, Sig = 0.18 

 
 
 
 
 
 
 
 

การตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 จากผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระได้ผลสรุปว่า ปัจจัย
การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการแกร็บแท็กซี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรอิสระในรายด้านของผู้ใช้บริการแกร็บแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ข้อความสั้น (SMS) และข้อความผ่านโมบาย แอพพลิเคชั่น (Mobile Application) เป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 เมื่อพิจารณาตามล าดับที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่จากค่า Beta พบว่า 
ข้อความสั้น(SMS) มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซ่ีมากกว่า ข้อความผ่านโม
บาย แอพพลิเคชั่น(Mobile Application)  
 ในขณะที่ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ได้แก่ ข้อความมัลติมีเดีย 
(MMS)ข้อความจากสถานีฐาน(Cell Broadcasting)และข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว (Mobile 
TV/Video) 
 
ตารางที่ 4.13: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

(ตารางมีต่อ) 
 
 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานหลัก  

การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่(Mobile Marketing)
เป็นปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

สมมตฐิานยอ่ย  

1) ข้อความสั้น(SMS) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

2) ข้อความมัลติมีเดีย(MMS)เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ไม่สอดคล้อง 



32 

ตารางที่ 4.13 (ต่อ): สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 
  ผลของการทดสอบสมมติฐาน ตามตารางที่ 4.13 สรุปได้ว่า ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สมมติฐานหลักคือ การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) โดยรวมเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีนัยส าคัญทาง
สถิติในระดับที่ 0.05 และผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสมมติฐานย่อยคือ ข้อความสั้น (SMS) และ
ข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยข้อความสั้น (SMS) เป็นปัจจัยที่มีอิทธพล
มากกว่าโดยมีค่า Betaอยู่ที่ 0.693 และข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น(Mobile Application)มีค่า 
Beta อยู่ที่ 0.099  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ส่วนผลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกับสมมติฐานคือ ข้อความมัลติมีเดีย(MMS) ข้อความข่าวจาก
สถานีฐาน (Cell Broadcasting) และข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว (Mobile TV/Video) เป็น
ปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานยอ่ย  
3) ข้อความข่าวสารจากสถานีฐาน(Cell Broadcasting)เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซ่ีของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่สอดคล้อง 

4) ข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว(Mobile TV/Video)
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่สอดคล้อง 

5) ข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น(Mobile Application)
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 



บทที ่5 
สรปุผล อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

 
 ในบทที่ 5 นี้ ได้ท าการสรุปผลการวิจัย ผลของการทดสอบสมมติฐาน อภิปรายผลของการ
วิจัย โดยเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ในบทที่ 2  
รวมถึงการน าผลของการวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและสามารถใช้เป็นข้อเสนอแนะ
ส าหรับการวิจัยครั้งในต่อไป 
 
5.1 การสรุปผลการวจิยั  
 ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใชบ้รกิารแกร็บแท็กซี ่ 
   จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ25-30 ปีมีสถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพรับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
4-5 คน ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 25,0001-30,000 บาท 
 ข้อมลูพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการแกร็บแท็กซี่ 
      ข้อมูลพฤติกรรมของของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการประเภทความถี่ที่ใช้บริการอยู่
ที่ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ วันที่ใช้บริการมากที่สุดคือวันเสาร์ ช่วงเวลาที่ใช้บริการคือ 9.01-12.00 นาฬิกา 
โดยวัตถุประสงค์ที่ใช้บริการคือไปเที่ยว 
        ซึ่งปกติจะได้รับสื่อสารการตลาดผ่าน Mobile Marketing  มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน โดย
ประเภทการสื่อสารการตลาดผ่าน Mobile Marketing ที่ได้รับมากที่สุดคือ ข้อมูลดูดวง/เลขเด็ด และ
มีจ านวนคน 324 คนที่มี Application Grab Taxi  ซึ่งส่วนใหญ่รู้จัก Application Grab Taxi มาจาก
เว็บไซด์ สื่อออนไลน์ โดยมีค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ Grab Taxi อยู่ที่ 80-150 บาท/ครั้ง และความ
สะดวกสบายสามารถเรียกรถได้ทุกที่เป็นสาเหตุที่คนเลือกใช้บริการ Grab Taxi  
  ข้อมลูความคิดเหน็ต่อการตลาดผา่นโทรศพัทเ์คลือ่นที่ (Mobile Marketing) ของผูใ้ชบ้รกิาร
แกรบ็แท็กซี ่
 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเก่ียวกับการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
Marketing) ใน 5 รูปแบบได้แก่ 1)ข้อความสั้น (SMS)  2)ข้อความมัลติมีเดีย (MMS)  3)ข้อความ
ข่าวสารจากสถานีฐาน (Cell Broadcasting)  4)ข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว (Mobile 
TV/Video)  5)ข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) 
 ประเภทข้อความสั้น(SMS) แสดงให้เห็นว่าผลโดยรวมมีความเห็นด้วยต่อการตลาดผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ประเภทข้อความสั้น (SMS) และผลของรายข้อพบว่ามี
ความเห็นด้วยและยินดีรับข้อความ SMS การส่งเสริมการตลาดของแกร็บแท็กซี่ อยากทดลองใช้
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บริการแกร็บแท็กซี่หลังจากได้รับข้อความ SMS และข้อความใน SMS ท าให้เข้าใจข้อมูลและวิธีการใช้
งานแอพพลิเคชั่นของแกร็บแท็กซี่ 
 ประเภทข้อความมัลติมีเดีย(MMS) แสดงให้เห็นว่าผลโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย
ต่อการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ประเภทข้อความมัลติมีเดีย (MMS) และผล
ของรายข้อพบว่ามีความเห็นด้วยและสนใจเมื่อแกร็บแท็กซี่มีการแจกของรางวัลนอกจากนี้ยังเห็นด้วย
ว่าข้อความที่ประกอบด้วยภาพและเสียงท าให้เข้าใจข้อมูล วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่นของแกร็บแท็กซี่
มากขึ้น 
 ประเภทข้อความข่าวสารจากสถานีฐาน (Cell Broadcasting) แสดงให้เห็นว่าผลโดยรวมมี
ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยต่อการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ประเภท
ข้อความข่าวสารจากสถานีฐาน (Cell Broadcasting) และผลของรายข้อพบว่ามีความเห็นด้วยและ
สนใจในการช าระเงินผ่านแกร็บเพย์ อีกท้ังยังเห็นด้วยว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการการตลาดจากท า
ให้รู้สึกสนใจแกร็บแท็กซี่มากขึ้นเมื่อเห็นว่าสามารถตรวจสอบราคาการเดินทางคร่าวๆได้ก่อนใช้
บริการ 
 ประเภทข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว (MobileTV/Video) แสดงให้เห็นว่าผลโดยรวมมี
ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยต่อการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ประเภท
ข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว (MobileTV/Video)และผลของรายข้อพบว่ามีความเห็นด้วยอย่าง
มากและสนใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่จากคลิบโฆษณาจากการสตรีมมิ่ง (Streaming) อีกท้ังยังกระตุ้น
ความสนใจให้อยากโหลดแอพพลิเคชั่นมาใช้ และมีความเห็นด้วยที่ว่าคลิปโฆษณาจากการสตรีมมิ่ง
(Streaming) สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแกร็บแท็กซี่ 
 ประเภทข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) แสดงให้เห็นว่าผล
โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
Marketing) ประเภทข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) และผลของรายข้อ
พบว่ามีความเห็นด้วยอย่างมากและรู้สึกพึงพอใจที่แอพพลิเคชั่นของแกร็บแท็กซี่ค านวนค่าใช้จ่าย
เดินทางคร่าวๆให้อีกท้ังยังเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า GPS ติดตามคนขับรถแกร็บแท็กซี่ท าให้คาดคะเนเวลาที่
รถมารับได้และมีความเห็นด้วยว่ารู้สึกปลอดภัยเมื่อแอพพลิเคชั่นของแกร็บแท็กซี่แสดงรูปถ่ายและ
ประวัติของคนขับรถ 
 ข้อมลูการตดัสนิใจใชแ้กรบ็แท็กซี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 ข้อมูลการตัดสินใจใช้แกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 5 ด้าน คือ 1)การ
รับรู้ถึงปัญหา  2)การค้นหาข้อมูล  3)การประเมินผลทางเลือก  4)การตัดสินใจเลือกทางเลือก  5)การ
ประเมินผลภายหลังการซื้อ สรุปได้ว่า 
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 ด้านการรับรู้ถึงปัญหาแสดงให้เห็นว่าผลโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย และผลของ
รายข้อพบว่ามีความเห็นด้วยว่าจะนึกถึงแกร็บแท็กซ่ีเป็นอันดับแรกเม่ือนึกถึงรูปแบบการเดินทางที่
สะดวกและรวดเร็ว อีกท้ังยังเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าแกร็บแท็กซี่จะเป็นทางเลือกแรกที่นึกถึงในรูปแบบ
การเดินทางที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังเห็นด้วยว่าแกร็บแท็กซี่ท าให้กิจกรรมในชีวิตประจ าวันง่ายขึ้น 
 ด้านการค้นหาข้อมูล แสดงให้เห็นว่าผลโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย และผลของ
รายข้อพบว่ามีความเห็นด้วยว่าก่อนที่จะใช้บริการแกร็บแท็กซ่ีได้มีการสอบถามข้อมูลการบริการจาก
คนใกล้ชิดที่เคยใช้บริการ หาข้อมูลจากการโฆษณาและแหล่งข่าวทางอินเตอร์เน็ต 
 ด้านการประเมินผลทางเลือกแสดงให้เห็นว่าผลโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยและ
ผลของรายข้อพบว่ามีความเห็นด้วยและมักท าการเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการเจ้าอ่ืนๆก่อนใช้บริการ
อีกท้ังยังท าการเลือกแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่ายและยังท าการเปรียบเทียบการส่งเสริมการขายกับผู้
ให้บริการเจ้าอื่นๆ 
 ด้านการตัดสินใจเลือกทางเลือกพบว่า แสดงให้เห็นว่าผลโดยรวมมีความเห็นในระดับเห็นด้วย
อย่างมาก  และผลของรายข้อพบว่ามีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าจะไม่ลังเลในการตัดสินใจใช้บริการ 
แกร็บแท็กซ่ีเมื่อมีข้อมูลครบถ้วนแล้วนอกจากนี้ยังเห็นด้วยกับการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่
หลังจากได้เปรียบเทียบการให้บริการของผู้ให้บริการเจ้าอ่ืนๆและจะตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซ่ีเมื่อ
มีโปรโมชั่นลดราคาค่าโดยสาร 
 ด้านการประเมินผลภายหลังการซื้อพบว่า แสดงให้เห็นว่าผลโดยรวมมีความเห็นในระดับเห็น
ด้วย และผลของรายข้อมีความเห็นด้วยและมีความพอใจต่อการใช้บริการอีกท้ังยังเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า
จะบอกต่อเพ่ือให้บุคคลอ่ืนมาใช้บริการและยังมีความรู้สึกสะดวกสบายเมื่อใช้บริการ ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยกับความรู้สึกทีป่ลอดภัยเมื่อใช้บริการและมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าจะกลับมา
ใช้บริการแกร็บแท็กซี่อีกครั้ง 
 ผลการวเิคราะห์ตามสมมตฐิาน 
 สมมติฐานหลักผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมติฐานคือการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile Marketing) โดยรวมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับสมมติฐานย่อยคือข้อความสั้น (SMS) และข้อความผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น (Mobile Application) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับที ่0.05 
 ผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานย่อยคือข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ข้อความข่าวสาร
จากสถานีฐาน (Cell Broadcasting) และข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว (Mobile TV/Video)
เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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5.2 อภปิรายผล 
   ผลการวิจัยพบว่า การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติในระดับที ่0.05แสดงให้เห็นว่าการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) เป็นปัจจัย
ที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือผู้ให้บริการก าหนดแนวทางปฏิบัติเป็นกระบวนการหาทาง
เลือกเป็นทางเลือกท่ีให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของผู้ใช้บริการ ซึ่งการท าตลาดผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นช่องทางส่วนตัวที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองเพ่ือตรงเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายและมีปฏิสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้าหมายได้ทุกที่และทุกเวลา โดยการท าการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นกระบวนการของ
การวางแผนและการปฏิบัติตามแผนการส่งเสริมการขายการจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการผ่าน
ช่องทางของโทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังได้สัมพันธ์กับข้อมูลของ วรวิสุทธิ์ ภิญโยยาง (2554) ที่ได้
กล่าวถึงประโยชน์ของการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ไว้ว่าการตลาดแบบนี้จะ
ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี ค่าเฉลี่ยของการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) อยู่
ประมาณ 15% มากว่าการส่งแบบโดยตรง (Direct mail) ซึ่งมีการตอบรับเฉลี่ยร้อยละ 2-3  อีกท้ัง
ผลการวิจัยดังกล่าวยังได้สัมพันธ์กับข้อมูลของ เกวลิน ช่วยบ ารุง(2554) ที่พบว่า Mobile Marketing 
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
 ผลของการวิจัยพบว่า ข้อความสั้น(SMS) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็
บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่า
ข้อความสั้นเป็นปัจจัยส าคัญในการน าเสนอสินค้าหรือธุรกิจบริการ อีกทั้งจากผลของการศึกษาพบว่าผู้
ทีต่อบแบบสอบถามโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยต่อการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Mobile Marketing) ประเภทข้อความสั้น(SMS) และเม่ือพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ผู้ทีต่อบ
แบบสอบถามมีความเห็นด้วยและยินดีรับข้อความ SMS อยากทดลองใช้บริการแกร็บแท็กซี่หลังจาก
ได้รับข้อความ SMS และข้อความใน SMS ท าให้เข้าใจข้อมูลและวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่นของแกร็
บแท็กซี่ ซึ่งผลการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของผลการศึกษาของเกวลิน ช่วยบ ารุง (2554) 
ที่พบว่าการสื่อสารการตลาดผ่าน SMS Marketing ส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 
 ผลการวิจัยพบว่าข้อความมัลติมีเดีย(MMS) เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แกร็บแท็กซ่ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อความมัลติมีเดีย(MMS) อาจมี
ข้อจ ากัดท่ีผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งนี้เพราะโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการบางรุ่นไม่
สามารถรองรับ MMS ได้ ถึงแม้จะเป็น Smart Phone ก็ตามและบางรุ่นต้องไปเปิดระบบเป็น
EDGE/GPRS จึงจะสามารถเปิดMMSและปัจจุบันมีผู้ใช้MMSน้อยลง (ไทยรัฐ, 2560) ดังนั้นผล
การศึกษาจึงไม่สัมพันธ์กับผลของ เกวลิน ช่วยบ ารุง (2554) ที่พบว่าการสื่อสารการตลาดผ่าน MMS 
Marketing ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
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 ผลของการวิจัยพบว่าข้อความข่าวสารจากสถานีฐาน (Cell Broadcasting) เป็นปัจจัยที่ไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แม้ผลของ
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าส่วนมากเห็นด้วยและให้ความสนใจกับการช าระเงินผ่านแกร็บเพย์ สนใจใน
การส่งเสริมการตลาด และสนใจเพราะว่าแกร็บแท็กซี่สามารถตรวจสอบราคาคร่าวๆก่อนใช้บริการได้ 
แต่ลักษณะของข้อความจะเป็นข้อความสั้นประมาน 140 ตัวอักษร ข้อความดังกล่าวจะปรากฏอยู่ที่
หน้าจอประมาน 3-5 วินาที และจะหายไปเองโดยไม่ต้องสั่งลบข้อความซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการ
รับรู้ (ภัคญดา ธีรชัยชาญ, 2557) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ วีระวัฒน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2551) กล่าว
ไว้ในขั้นตอนการตัดสินใจในขั้นตอนที่ 2 (การค้นหาข้อมูล) โดยกล่าวว่าในขั้นแรกจะค้นหาข้อมูลจาก
หน่วยความจ าที่ได้สั่งสมไว้ในสมองเพ่ือน ามาใช้ในการประเมินทางเลือก จึงแสดงให้เห็นว่าข้อความ
ข่าวสารจากสถานีฐาน (Cell Broadcasting) เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการแกร็บแท็กซ่ี 
    ผลการวิจัยพบว่า ข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว (Mobile TV /Video) เป็นปัจจัยที่ไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์
กับ Park, et al. (2008) ว่าการตลาดในรูปแบบนี้มีค่าบริการที่แพงเกินไปซึ่งในตลาดนั้นมีจ านวน
โทรศัพท์ที่รองรับน้อย ผู้ชมเข้าถึง Mobile TV เป็นจ านวนน้อย 
 ผลการวิจัยพบว่า ข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตใินระดับที่0.05 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยอย่างมากและรู้สึกพึงพอใจที่
แอพพลิเคชั่นของแกร็บแท็กซี่ค านวนค่าใช้จ่ายเดินทางคร่าวๆให้อีกท้ังยังเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า GPS 
ติดตามคนขับรถแกร็บแท็กซ่ีท าให้คาดคะเนเวลาที่รถมารับได้และมีความเห็นด้วยว่ารู้สึกปลอดภัยเมื่อ
แอพพลิเคชั่นของแกร็บแท็กซี่แสดงรูปถ่ายและประวัติของคนขับรถ ดังนั้นผลดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ณัฐคูณค์ ดอนยังไพร (2556) เรื่องปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตของผู้บริโภคในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร        
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช ้
 จากผลการวิจัยเรื่องการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ของแกร็บแท็กซ่ี
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาการสื่อสารการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ของแกร็บ 
แท็กซี่ ดังนี้ 
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 รูปแบบการตลาดผ่าน Mobile Marketing พบว่า ผู้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนมากได้รับ
รูปแบบ SMS และ Mobile Application ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ทางแกร็บจะพัฒนาช่องทางการตลาด
ผ่าน Mobile Marketing ผ่าน SMS หรือ Mobile Application 
 1. (SMS ) 
 - เพ่ิมข่าวสารทางนี้ให้มากข้ึน 
 - เพ่ิมช่วงเวลาในการส่งแต่ต้องเลือกช่วงเวลาด้วยเช่นตอนเที่ยง 
 - มีสิทธิประโยชน์มากขึ้นเช่นส่วนลดหรือสะสมแต้มในการใช้บริการ 
 2. (Mobile Application) 
 - พัฒนาแอพพลิเคชั่นให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น 
 - เพ่ิมช่องทางการรับส่งแบบ round-trip 
 - ค านวนค่าใช้จ่ายให้มีความเที่ยงตรงมากยิ่งข้ึน 
 แหล่งข้อมูลที่ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จัก Application Grab Taxi คือ รู้จักจาก
เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ เห็นโฆษณาจากสื่อต่างๆและรู้จักจากเพ่ือน/ครอบครัวแนะน า และกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คนเห็นด้วยอย่างมากกับตัวแปรตามในด้านประเมินผลทางเลือก โดยผู้ทีต่อบ
แบบสอบถามเห็นด้วยอย่างมากต่อการบอกต่อเพ่ือให้บุคคลอื่นมาใช้บริการแกร็บแท็กซี่ ดังนั้น แกร็บ 
สามารถน ากลยุทธ์การตลาดโดยการพัฒนา Application Grab Taxi ให้ตรงตามความประสงค์ของ
ลูกค้า รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์กับลูกค้าที่แนะน าเพ่ือนมาใช้บริการ หรือการบอกต่อ 
 จากทดสอบสมมติฐาน พบว่าการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) โดยรวม
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติในระดับที่ 0.05 ดังนั้น ธุรกิจการขนส่งหรือองค์กรควรค านึงถึงจุดเด่นของ
การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ที่มีความไวและเข้าใจง่ายเพราะผู้รับข้อมูล
ข่าวสารจะสามารถน าไปแชร์ต่อกันได้ง่าย   
 ข้อความสั้น (SMS) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีนัยส าคัญในระดับที ่0.05 ดังนั้นแกร็บสามารถเพ่ิมการส่งเสริมการตลาด
ของสินค้าและบริการในรูปแบบข้อความสั้น (SMS) เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการ ยินดีที่จะ
รับข้อความส่งเสริมการตลาดของแกร็บแท็กซี่ซึ่งแกร็บสามารถใช้วิธีจัดกลุ่มลูกค้าจากฐานข้อมูลลูของ
ลูกค้าท าให้สามารถเจาะตลาดได้ 
 ข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Appication) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ
ที ่0.05 อีกท้ังจากการวิจัยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อ
การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ประเภทข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น
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(Mobile Application) ดังนั้นแกร็บควรปรับปรุงในส่วนของวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่นให้ง่ายขึ้น 
และควรเพิ่มคนขับรถให้มากขึ้น เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้า 
 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิยัครัง้ต่อไป 
 เพ่ือให้ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์ในด้านการตลาดผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่(Mobile  Marketing) ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 5.4.1 ควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆของการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ที่
ตอนนี้ได้รับความนิยมกันมาก เช่น Facebook ,Line เพราะว่าจะท าให้รับข้อมูลมากและทัศนคติของ
ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น 
 5.4.2 ควรศึกษากับกลุ่มตัวอย่างนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากการอ้างอิงจากทางเว็บ
ไซด์แกร็บได้อ้างว่านอกจากพ้ืนที่ทางกรุงเทพมหานครจะมีผู้ใช้บริการแกร็บแท็กซี่เยอะแล้วทาง
ปริมณฑล เชียงใหม่ เชียงรายก็มีผู้ใช้บริการเยอะเช่นเดียวกันจึงเป็นที่น่าสนใจมากถ้าผู้วิจัยท่านอ่ืน
อยากทราบทัศนคติและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการทางจังหวัดอ่ืนๆเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการ
วิจัยครั้งต่อไป 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง 

การศึกษากลยุทธ์การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามนี้ใช้ประกอบการศึกษาถึงกลยุทธ์การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
แบบสอบถามนี้มี 5 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ของ 
ผู้ใช้บริการแกร็บแท็กซ่ี 
 ตอนที่ 4 การตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซ่ี 
 ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
 

                                                  นางสาว ณฐาพัชร์  นันทพัฒน์สรัญ 
                                          นักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

                                                                                     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ตอนที ่1 ข้อมลูสว่นบคุคล 

ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ใน      ⃞  ตามความเป็นจริงของท่านเพียงค าตอบเดียว 
1. เพศ 

     ⃞1)ชาย                                      ⃞2)หญิง 
2. อายุ 

     ⃞1) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี             ⃞2) 25-30 ปี 

     ⃞3) 31-35 ปี                                  ⃞4) 36-40 ปี 

     ⃞5) 41-45 ปี                                  ⃞6) 46-50 ปี 

     ⃞7) 50 ปี ขึ้นไป 
3. สถานภาพ 

     ⃞1) โสด                                       ⃞2) สมรส 

     ⃞3) หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่                               
4. ระดับการศึกษา 

     ⃞1) ต่ ากว่าปริญญาตรี             ⃞2) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

     ⃞3) สูงกว่าปริญญาตรี 
5. อาชีพ 

     ⃞1) นักเรียน / นักศึกษา               ⃞2) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

     ⃞3) ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว      ⃞4) รับจ้าง / พนักงานบริษัทเอกชน 

     ⃞5) อ่ืนๆ................................................ 
6. จ านวนสมาชิกในครอบครัว      

     ⃞1) 1-3 คน                              ⃞2) 4-5 คน          

     ⃞3) 6-8 คน                              ⃞4) 9-10 คน          

     ⃞5) มากกว่า 10 คนข้ึนไป                 
7. ลักษณะที่อยู่อาศัย 

     ⃞1) บ้านเดี่ยว                              ⃞2) คอนโด          

     ⃞3) ทาวเฮ้าส์                               ⃞4) อพาร์ทเม้นต์                  
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8. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

     ⃞1) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท           ⃞2) 15,001-20,000 

     ⃞3) 20,001-25,000 บาท                          ⃞4) 25,001-30,000 

     ⃞5) 30,001-40,000 บาท                          ⃞6) 40,001 บาทข้ึนไป 
 
ตอนที ่2 พฤติกรรมของผู้ใชบ้ริการแกรบ็แท็กซี่ 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ใน       ตามความเป็นจริงของท่านเพียงค าตอบเดียว 

1. ความถี่ท่ีคุณใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 

     ⃞1) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง / สัปดาห์        ⃞2) 2-3 ครั้ง /สัปดาห์ 

     ⃞3) 4-5 ครั้ง / สัปดาห์                              ⃞4) 6-7 ครั้ง / สัปดาห์ 
2. วันไหนที่คุณจะใช้บริการแกร็บแท็กซี่มากที่สุด 

     ⃞1) วันจันทร์                         ⃞2) วันอังคาร 

     ⃞3) วันพุธ                             ⃞4) วันพฤหัสบดี 

     ⃞5) วันศุกร์                            ⃞6) วันเสาร์ 

     ⃞7) วันอาทิตย์                        ⃞8) ทุกวัน 
3. เวลาที่คุณมักจะใช้บริการแกร็บแท็กซี่ 

     ⃞1) 06.00-9.00 น.                  ⃞2) 9.01-12.00 น. 

     ⃞3) 12.01-17.00 น.                ⃞4) 17.01-20.00 น. 

     ⃞5) 20.01-23.00 น.                ⃞6) 23.01-05.59 น.      
4. คุณมักเรียกใช้บริการแกร็บแท็กซี่ไปที่ไหน   

     ⃞1) ไปท างาน                      ⃞2) ไปติดต่อราชการ 

     ⃞3) ไปเรียนหนังสือ               ⃞4) ไปเที่ยว      

     ⃞5) ไปหาหมอ                     ⃞6) ไปหาญาติ    
5. โดยปกติคุณจะได้รับสื่อการตลาดผ่าน Mobile Marketing กี่ครั้งใน 1 เดือน        

     ⃞1) น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน        ⃞2) 1 ครั้ง/เดือน 

     ⃞3) 2 ครั้ง/เดือน                    ⃞4) 3 ครั้ง/เดือน 

     ⃞5) 4 ครั้ง/เดือน                    ⃞6) 5 ครั้ง/เดือน 

     ⃞7) มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน 
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6. ส่วนใหญ่คุณได้รับการสื่อสารการตลาดผ่าน Mobile Marketing จากธุรกิจประเภทใด 

     ⃞1) เครือข่ายโทรศัพท์                ⃞2) ร้านอาหาร 

     ⃞3) การเงิน/บัตรเครดิต              ⃞4)ข้อมูลดูดวง/เลขเด็ด        

     ⃞5) โครงการขายบ้าน/คอนโด               ⃞6) ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม  

     ⃞7) ห้างสรรพสินค้า             ⃞8) โรงพยาบาล                      
7. คุณมี Application Grab Taxi หรือไม่ 

     ⃞1) มี                                    ⃞2) ไม่มีแต่ยืมเพ่ือนใช้ 
8. คุณรู้จัก Application Grab Taxi ได้อย่างไร                         

     ⃞1) เพ่ือน/ครอบครัวแนะน า            ⃞2) จากเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ 

     ⃞3) เห็นโฆษณาจากสื่อต่างๆ                
9. ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ Grab Taxi/ครั้ง 

     ⃞1) 50-70 บาท                      ⃞2) 80-150 

     ⃞3) 160-200 บาท                  ⃞4) 200 บาทข้ึนไป 
10. เหตุผลที่คุณใช้บริการ Application Grab Taxi 

     ⃞1) สะดวกสบายสามารถเรียกได้ทุกท่ี            

     ⃞2) ปลอดภัย 

     ⃞3) ประหยัดเวลา   

     ⃞4) มีกฎหมายรองรับ   

      ⃞5) ทันสมัย                
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ตอนที ่3 ความคดิเหน็ของคณุเกีย่วกบัการตลาดผา่นโทรศัพทเ์คลื่อนที ่(Mobile Marketing) ใน
รปูแบบต่างๆ 
 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับต่างๆตามความคิดเห็นของคุณ 
 

การตลาดผา่นMobile Marketing 

ระดบัความคดิเห็น 
เหน็
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่
แนใ่จ 

ไม่
เหน็
ดว้ย 

ไมเ่ห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

ข้อความสั้น (SMS)      

1.คุณยินดีรับข้อความ SMS การส่งเสริม
การตลาดของแกร็บแท็กซ่ี 

     

2.คุณอยากทดลองใช้บริการแกร็บแท็กซ่ีหลังจาก
ได้รับข้อความ SMS 

     

3.ข้อความใน SMS ท าให้คุณเข้าใจข้อมูลและ
วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่นของแกร็บแท็กซี่ 

     

ข้อความมัลติมีเดีย (MMS)      

4.คุณรู้สึกสนใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่เมื่อแกร็
บแท็กซี่จะมีการแจกของรางวัลโดยมีการโฆษณา
ผ่านข้อความมัลติมีเดีย (MMS) 

     

5.ข้อความที่ประกอบด้วยภาพเสียงท าให้คุณ
สนใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่มากข้ึน 

     

6.ข้อความที่ประกอบด้วยภาพท าให้คุณเข้าใจ
ข้อมูลและวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่นของแกร็
บแท็กซี่ 
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การตลาดผา่นMobile Marketing 

ระดบัความคดิเห็น 

เหน็
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่
แนใ่จ 

ไม่
เหน็
ดว้ย 

ไมเ่ห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
ข้อความข่าวสารจากสถานีฐาน(Cell 
Broadcasting) ข้อความที่ลบเองหลังจากเปิดดู
แล้ว 2-3 วินาที 

     

7.คุณให้ความสนใจในการช าระเงินผ่านแกร็บ
เพย์เมื่อเห็นโฆษณาจาก Cell Broadcasting 

     

8.เมื่อคุณเห็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
จากการโฆษณาผ่าน Cell Broadcasting ท าให้
คุณรู้สึกสนใจมาใช้บริการ 

     

9.คุณให้ความสนใจในการใช้บริการแกร็บแท็กซ่ี
มากขึ้นเมื่อเห็นโฆษณาจาก Cell Broadcasting 
ว่าสามารถตรวจสอบราคาการเดินทางคร่าวๆได้
ก่อนใช้บริการ 

     

ข้อความเสียงและภาพเคลื่อนไหว (Mobile TV 
/ Video) 

     

10.คุณสนใจการบริการแกร็บแท็กซี่จากการคลิป
โฆษณาจากการ (Streaming) 

     

11.คลิปโฆษณาจากการสตรีมมิ่ง (Streaming) 
กระตุ้นความสนใจให้คุณอยากโหลด
แอพพลิเคชั่นมาใช้ 

     

12.คลิปโฆษณาจากการสตรีมมิ่ง (Streaming) 
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแกร็บแท็กซี่ 
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การตลาดผา่นMobile Marketing 

ระดบัความคดิเห็น 

เหน็
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่
แนใ่จ 

ไม่
เหน็
ดว้ย 

ไมเ่ห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
ข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile 
Application) 

     

12.คุณรู้สึกพึงพอใจที่แอพพลิเคชั่นของแกร็
บแท็กซี่ค านวนค่าใช้จ่ายการเดินทางคร่าวๆให้ 

     

13.GPS ติดตามคนขับรถแกร็บแท็กซี่ท าให้คุณ
คาดคะเนเวลาที่รถจะมารับได้ 

     

14.คุณรู้สึกปลอดภัยเมื่อแอพพลิเคชั่นของแกร็
บแท็กซี่แสดงรูปถ่ายและประวัติของคนขับรถ 

     

 
ตอนที ่4 การตดัสนิใจใชบ้ริการแกร็บแท็กซี่ 
 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับต่างๆตามความคิดเห็นของคุณ 
 

การตดัสินใจใชบ้รกิารแกรบ็แท็กซี่ 
ระดบัทีม่ผีลต่อการตัดสนิใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

การรับรู้ถึงปัญหา      

1.เมื่อคุณนึกถึงรูปแบบการเดินทางที่สะดวกและ
รวดเร็วคุณจะนึกถึง Grab Taxi เป็นอันดับแรก 

     

2.เมื่อมองหารูปแบบการเดินทางท่ีปลอดภัย Grab 
Taxi จะเป็นทางเลือกแรกท่ีคุณนึกถึง 

     

3.การท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันของคุณจะง่ายขึ้น
เมื่อใช้ Grab Taxi 
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การตดัสินใจใชบ้รกิารแกรบ็แท็กซี่ 
ระดบัทีม่ผีลต่อการตัดสนิใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

การค้นหาข้อมูล      

4.ก่อนคุณจะใช้บริการแกร็บแท็กซี่คุณได้สอบถาม
ข้อมูลการบริการจากคนใกล้ชิดที่เคยใช้บริการ 

     

5.ก่อนคุณจะใช้บริการแกร็บแท็กซี่คุณได้หาข้อมูล
จากการโฆษณา 

     

6.ก่อนคุณจะใช้บริการแกร็บแท็กซี่คุณได้หาข้อมูล
จากแหล่งข่าวทางอินเตอร์เน็ต 

     

การประเมินผลทางเลือก      
7.คุณมักท าการเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการเจ้าอื่นๆ
ก่อนใช้บริการ 

     

8.คุณมักท าการเลือก Appilcation ที่ใช้งานง่าย      
9.คุณมักท าการเปรียบเทียบการส่งเสริมการขายกับผู้
ให้บริการเจ้าอื่นๆ 

     

การตัดสินใจเลือกทางเลือก      

10.เมื่อคุณมีข้อมูลครบถ้วนแล้วคุณมักจะไม่ลังเลใน
การตัดสินใจใช้บริการ Grab Taxi  

     

11.คุณตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่หลังจากได้
เปรียบเทียบการให้บริการของผู้ให้บริการเจ้าอ่ืนๆ 

     

12.การมีโปรโมชั่นลดราคาค่าโดยสารท าให้คุณ
ตัดสินใจใช้บริการแกร็บแท็กซี่    

     

การประเมินผลภายหลังการซื้อ      

13.คุณมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการแกร็บแท็กซี่      
14. คุณจะบอกต่อเพ่ือให้บุคคลอื่นมาใช้บริการ 
Grab Taxi 

     

15.คุณรู้สึกสะดวกสบายเมื่อใช้บริการแกร็บแท็กซี่      
16.คุณรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้บริการแกร็บแท็กซี่      

17.คุณจะกลับมาใช้บริการแก็บแท็กซี่อีกครั้ง      
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ตอนที ่5 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................ ................................................................... 
 

ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีก่รณุาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
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