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 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหองคประกอบสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับ

เทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร                  

โดยใชวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ ซึง่มกีารเกบ็แบบประเมินจากผูบริโภคทีเ่คยใชแอปพลิเคชนัโทรศพัทมอืถือส่ังอาหาร

หรือเคร่ืองดื่มจํานวน 400 ตัวอยาง ใชการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) และมีสัมประสิทธิ์                    

ความเช่ือมัน่ของแบบประเมินอยูที ่0.97 จากน้ันนาํขอมูลมาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจดวยวิธวีเิคราะห

องคประกอบหลัก (Principle Component Analysis) และหมุนแกนองคประกอบแบบมุมฉากดวยวิธี                                 

แวริเมกซ (Varimax) ผลวิจัยพบวา องคประกอบสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของ                 

ผูบริโภคสําหรับธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย                     

1) ความเชื่อมั่นในการไดรับประสบการณอันดี 2) การออกแบบสินคาและบริการตรงตามความตองการ                    

ของลูกคา 3) ความคุมคาที่ไดรับและความเหมาะสมของการจัดสง และ 4) ประโยชนตอสุขภาพซ่ึงสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิมไดทั้งหมดรอยละ 24.601, 19.862, 18.307, และ 8.662 ตามลําดับ
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คําสําคัญ 
 การวิเคราะหองคประกอบ  การตัดสินใจซื้ออาหาร  แอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือ  

Abstract
 This research aimed to factor analyze marketing mix and technology acceptance of                  

consumers for food delivery business through mobile application in Bangkok area. The methodology 

used was quantitative and the questionnaires were collected from 400 samples of consumers, who 

ever used mobile application to order food or beverage by cluster sampling method, with 0.97 

coefficient of reliability value. Then, the data was exploratory factor analyzed by principle component 

factoring method. The orthogonal rotation of axes was conducted by Varimax method.                                           

The result revealed that the components of marketing mix and technology acceptance of                               

consumers for food delivery business through mobile application in Bangkok area comprised of                

1) Good experience reliability 2) Product and service design to fit consumers need 3) Received 

value and delivery suitability, and 4) Health benefit, which accounted for 24.601 %, 19.862 %, 

18.307 %, and 8.662 % of total variance of original variables, consecutively. 

 

Keywords
 Factor Analysis,  Food Purchasing Decision,  Mobile Application

บทนํา
 สิง่สาํคญัทีผู่ประกอบการซ่ึงทาํธรุกจิการคาทกุยคุทกุสมยัปรารถนา คอื การทราบถึงวธิกีารโนมนาว

ใจใหลูกคาเกิดการซ้ือสินคาและบริการซึ่งหากพิจารณาอยางถวนถี่ถึงส่ิงที่มีอิทธิพลตอลูกคาในการเลือกซ้ือ

สินคานั้น สวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีจัดเปนปจจัยสําคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ                  

การทําการตลาดเพื่อผูบริโภคในยุคเศรษฐกิจแบบดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งตองอาศัยการเพิ่มขีด                       

ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจทุกดาน เชน การเพิ่มผลผลิต การลดเวลาและสรางมูลคาใหกับสินคา

และบริการตางๆเปนตน ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวสามารถกระทําผานเทคโนโลยีไมวาจะเปนสมารทโฟน                        

แทบเล็ต หรือเครือขายไรสายความเร็วสูง ทําใหธุรกิจสามารถสรางโอกาสใหมๆ ไดตลอดเวลา (Electronic 

Transactions Development Agency (Public Organization), 2012) อาท ิการรบัประทานอาหารในปจจบุนั

ไมตองอาศยัการเดนิทางไปท่ีรานหรอืยกหโูทรศพัทสัง่อกีตอไปแตสามารถส่ังซือ้สนิคาและรบับรกิารสงถงึบาน

ผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือโดยในประเทศไทยมีแอปพลิเคชันจํานวนมากท่ีเปดใหบริการ แตขณะน้ี                        

มีบางสวนทยอยปดตัวไปเน่ืองจากไมประสบความสําเร็จในการแขงขันเชน Now, Honest bee และ                             

Zab delivery ซึ่งแอปพลิเคชันจัดสงอาหารในประเทศไทยท่ีไมรวมการจัดสงสินคาอุปโภคและบริโภค                    
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(Grocery Products) และยังดําเนินการอยูสามารถจําแนกไดเปน 3 กลุมใหญ ประกอบดวย 1) แอปพลิเคชัน

ประเภทคนกลาง (Marketplace) คือ ผูเชื่อมโยงท้ังรานอาหาร ลูกคา และผูขับข่ี ซึ่งในเชิงสวนประสม                              

ทางการตลาดจะมีจุดเดน ดานความหลากหลายของผลิตภัณฑที่นําเสนอเน่ืองจากไดรวบรวมรานอาหาร                

เล็กใหญไวเปนจํานวนมาก มีราคาคาสงคอนขางสูงเนื่องจากปจจัยเรื่องระยะทางจากรานคาถึงจุดที่ลูกคา              

สั่งอาหาร ดานชองทางการจัดจําหนายน้ันผูบริโภคสามารถเขาถึงแอปพลิเคชันท่ีเปนชองทางหลัก                                  

ไดอยางงายดายโดยมีการสงเสริมการตลาดอยางเขมขน เชน การแจก Code ลดราคา การสงขอความ                       

ผานแอปพลเิคชนั และสือ่สงัคมออนไลน  Social Media หลายชองทาง ซึง่แตละเจาตางชกูลยทุธและจดุขาย

ที่โดดเดน อาทิ Lineman ใชฐานลูกคาจาก  Line รวมกับการขยายฐานรานอาหารพันธมิตรจากการรวมมือ

กบั Wongnai  ดาน Foodpanda นัน้  เดนเรือ่งดานเจาะกลุมลกูคาตางจงัหวดัรวมกบัการใชสือ่ Out of Home 

เพ่ือเขาถึงลูกคา แอปพลิเคชัน Grab  ใชการควบรวมกับแอปพลิเคชัน Uber Eats เพื่อเพ่ิมฐานลูกคาและ

พฒันาตนเองใหกลายเปนซเูปอรแอป สาํหรบัทกุวนัของลูกคานอกเหนอืจากการสัง่อาหาร ดานแอปพลเิคชนั 

GET ซึ่งเปนผูเลนรายใหมจากเครือ GO-Jek อินโดนีเซียโดยใชความหลากหลายในการใหบริการและ

เทคโนโลยี Big Data เพ่ือตอบสนองความตองการลูกคา  ในสวนบริษัทไทยคือแอปพลิเคชัน Eat Ranger                

ไดใชกลยทุธเริม่ใหบรกิารจากหวัเมอืงตางๆ  กอน แลวจงึขยายมาสูกรุงเทพมหานครแตยงัไมมจีดุเดนชดัเจน

เมื่อเทียบกับคูแขง 2) แอปพลิเคชันประเภทรานอาหารที่มีหลายสาขาซึ่งมีสินคาใหเลือกจํากัดเฉพาะของ                

รานตนเองโดยแตละรานมีความแข็งแกรงของตราสินคาโดยสามารถใชขอดีของการมีรานสาขากระจาย                       

อยูทั่วประเทศทําใหคาสงสินคาไมแพงนัก สามารถสงสินคาถึงมือลูกคาอยางรวดเร็ว โดยกิจกรรมสงเสริม              

การตลาดไมไดจํากัดอยูแคชองทางออนไลนเปนหลักแตใชการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการดานอื่นๆ และ

การจัดกิจกรรมโดยสามารถติดตอสื่อสารกับลูกคาผานชองทางออนไลนและออฟไลนเพื่อประสบการณอันดี

แกลูกคา (Omni Channel) อาทิเชน The Pizza  Company ซึ่งใชกลยุทธเพ่ิมสาขารูปแบบ Delivery                             

ใหครอบคลุมทุกหัวเมืองใหญ Mcdonald’s เนนการขยายสาขารูปแบบ Delivery รวมกับ Drive Through                 

ไปในตัว 3) แอปพลิเคชันประเภทผูใหบริการ Messenger ซึ่งเช่ือมโยงลูกคาผูสั่งอาหารและผูขับข่ีเปนหลัก 

ในดานสินคานั้นแอปพลิเคชันประเภทนี้มีจุดดอยเนื่องจากสินคาไมมีความหลากหลายแตกลับมีจุดเดน                    

ดานการบรกิารซึง่ตอยอดมาจากการสงพสัดุเพือ่ลูกคาองคกร เชน Lalamove มรีายไดหลักจากการใหบริการ

กับ Lineman อีกทอดหนึ่ง และ Skootar มุงเนนกลยุทธใหบริการ Messenger มืออาชีพสําหรับลูกคาองคกร

เปนหลัก มีการตั้งราคา และการสงเสริมการตลาดเพื่อกลุมลูกคาธุรกิจโดยมีการกําหนดราคาข้ันตํ่าและ                          

มีการจํากัดขนาดสินคาที่สงเปนตน  (Thai SME Center, 2018) 

 อาหารจัดเปนสินคากลุมปจจัย 4 ที่มีการเติบโตและเปนตลาดท่ีนาจับตามองเพราะในป พ.ศ. 2560 

ตลาดจัดสงสินคาอาหารโดยส่ังผานชองทางออนไลนในประเทศไทยมีมูลคาถึง 26,000-27,000 ลานบาท                  

ซึ่งมีการเติบโตรอยละ 11-15 จากป พ.ศ. 2559 โดยผู บริโภคมีพฤติกรรมหันมาสั่งอาหารผาน                                               

แอปพลิเคชันมากข้ึน เนื่องจากวิถีชีวิตของคนมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางเรงรีบ ลูกคามีขอจํากัดดานเวลา

และตองการความสะดวกสบาย หลกีเลีย่งการจราจรท่ีตดิขดัดวยการส่ังผานชองทางท่ีพฒันาโดยผูใหบรกิาร
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กลุม Marketplace กลุมรานอาหารที่มีหลายสาขา และผูใหบริการ Messenger ซึ่งลวนมีสวนกระตุน                               

ใหผูบรโิภคใชบรกิารจดัสงอาหารมากข้ึนเปนเงาตามตัว (Prachachat, 2017) โดยแอปพลิเคชันโทรศัพทมอืถอื

กลายเปนสิ่งมีประโยชนในดานการสรางและสงมอบคุณคาตางๆ ใหกับลูกคาเชน การหาขอมูลรานคา                     

และการส่ังซ้ือสินคาเพ่ือสงถึงบานอันจัดเปนบริการท่ีทันทวงทีและโดนใจลูกคามากข้ึนผานการสื่อสารกับ

ลกูคาและการทาํโปรโมชัน่แบบออนไลนผนวกกบัการสรางความมัน่ใจใหแกลกูคาโดยการรวีวิและใหคะแนน

ดานตางๆ อยางรวดเร็วทันใจ (Vaghela, 2018)

 ดานสวนประสมทางการตลาดจัดเปนแนวคิดในการทําใหผูบริโภคสมปรารถนา (Kareh , 2018)                 

ซึ่งในปจจุบันมีการอภิปรายกันเปนวงกวางวาสวนประสมทางการตลาดยุคใหมนั้นควรจะคํานึงองคประกอบ

หลากหลายดานท่ีเกี่ยวกับการวางระบบและกระบวนการ (System and Process) ซึ่งหนีไมพนการใช

เทคโนโลยี รวมถึงการพิจารณาถึงตัวบุคคล (People) ไมวาจะเปนการเขาใจลูกคาอยางถองแท เชน                               

การออกแบบสนิคาใหตรงตามความตองการของลกูคา การตัง้ราคา การใชวธิชีาํระเงนิทีล่กูคาสามารถยอมรบัได 

การบริการติดตามสถานะสินคา การบริหารจัดการการสื่อสารการตลาดในหลากหลายชองทางซึ่งตรงกับ                

ชองทางที่ลูกคาใชและเขาถึงได โดยเฉพาะธุรกิจที่อาศัยชองทางออนไลน รวมถึงการคัดสรรบุคลากร                                

ที่เหมาะสมเขาทํางาน และการอบรมฝกฝนพนักงานผูใหบริการที่คํานึงถึงลูกคาเปนสําคัญ ซึ่งการบริหาร                 

สวนประสมทางการตลาดใหมปีระสทิธภิาพนัน้จาํเปนตองผสานเขากบัการประยกุตใชเทคโนโลยอียางเหมาะสม

เพ่ือใหเขากับบริบทแหงยุคดิจิทัล อนึ่งในการรับเอาเทคโนโลยีตางๆ ของผูบริโภคมาใชนั้นพบวา  มีทฤษฎี                 

ที่ถูกกลาวถึงในวงกวางคือตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ซึ่งมี                              

ความสําคัญในการชวยใหนักการตลาดสามารถเลือกเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับสินคาของตน                              

มาประกอบการวางกลยุทธทางการตลาดเพื่อประสิทธิภาพดานการขาย การสงเสริมการขาย และการสราง

ความผูกพันกับลูกคา แตในอีกมุมหน่ึงการศึกษาตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยียังมีความจํากัดอยูเฉพาะ                     

สิ่งที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสําหรับกลุมสังคมกลุมหนึ่งเทานั้นซึ่งในบริบทของการตลาดยังมี      

การศึกษาอยูไมมากนักและนําไปสูขอแนะนําวานักการตลาดควรประยุกตใชทฤษฎีนี้ในการพิจารณาใช

เทคโนโลยีที่กําลังเปนที่นิยมและมีแนวโนมในการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดงายและมีประสิทธิภาพ                    

(Payakkapong, 2017, 128-136).

 สาํหรบับรบิทของโลกยคุดิจทิลัในปจจบุนัพบวา  ปจจยัดานสวนประสมทางการตลาดมไิดเปนปจจยั

กลุมเดียวท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของลูกคาแตยังพบวาปจจัยดานอ่ืนๆ เชน ทัศนคติ ลวนมี                    

ผลตอการตัดสินใจซ้ือโดยมีระดับขนาดอิทธิพลท่ีมากกวา และผูบริโภคใหความสําคัญกับรานอาหารท่ีมี                          

ชองทางการส่ังซือ้ออนไลนมากทีส่ดุ โดยไมตองเหน็หรอืสมัผสัสนิคากอนอกีดวย (Choketaworn & Donkwa, 

2017, 79-88) และยังมีการแนะวาควรมีการผนวกรวมตัวแปรอ่ืนๆ ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ                               

ของผูบริโภคเพื่อบริบทที่เหมาะสมในการศึกษาดานการตลาด เชน ราคาที่ลูกคาตองจายรวมกับตัวแปรของ

ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีที่ศึกษาเก่ียวกับการยอมรับการทําธุรกรรมทางโทรศัพทมือถือของผูบริโภค 

(Kleijnen, Wetzels & de Ruyter, 2004) และจากการศึกษาการปรับตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยีในขอบเขต
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การวิจัยสําหรับกลุมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) พบวา การสื่อสารทางการตลาดกับเทคโนโลยี

สมัยใหมยังชวยเพ่ิมแนวโนมในการซ้ือสินคาและทําใหจํานวนของผูเยี่ยมชมเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(E-commerce Website) มจีาํนวนมากกวาปกต ิ(Fedorko, Bacik & Gavurová, 2018) หลังจากไดพจิารณาแลว  

ทมีวจิยัจึงมีความตองการท่ีจะปรับใชองคประกอบของทฤษฎีตวัแบบการยอมรบัเทคโนโลยนีีเ้พือ่เช่ือมโยงกบั

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดในแงการเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคเนื่องจากมี                      

ความเก่ียวของกับการพฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือของลูกคาเชนเดียวกัน  นอกจากน้ีทมีวจัิยมคีวามเห็นวาทฤษฎี

สวนประสมทางการตลาด (4Ps) เปนตัวทฤษฎีที่ถูกใชมาเปนระยะเวลานานซ่ึงอาจไมเพียงพอตอบริบท                   

ของยุคปจจุบัน  ทีมวิจัยจึงตองการจัดกลุมและสรางตัวแปรใหมที่มีความเหมาะสมกับบริบทของงานวิจัยเชิง

การตลาดที่เกี่ยวของกับการจัดสงสินคาอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือเพื่อผูประกอบการและ                           

ผูสนใจทั่วไปสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการใชเปนตัวแปรสําหรับการศึกษาองคความรูของ                       

กลุมธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกลาวอันจะนํามาซึ่งความสําเร็จเชิงธุรกิจตอไป

วัตถุประสงค
  เพื่อวิเคราะหองคประกอบสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับ

ธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
 1. แนวคิดดานสวนประสมทางการตลาด 

                   สวนประสมทางการตลาดยังคงเปนเคร่ืองมอืสาํคญัสําหรบัการตลาดยุคใหมเพือ่ธรุกจิซึง่สามารถ

นําไปสรางผลิตผลเพ่ือตอบสนองกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งสวนประสมทางการตลาดน้ันไดหลอมรวมทุกส่ิง                    

ที่ธุรกิจสามารถกระทําไดเพื่อสรางคุณคาและความผูกพันแกผูบริโภคอันประกอบดวย 

  1.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงสินคาและบริการซึ่งบริษัทเสนอใหแกลูกคา ซึ่งรวมถึง                          

ความหลากหลาย คุณภาพ การออกแบบ คุณลักษณะ ตราสินคา บรรจุภัณฑ และการบริการ

  1.2 ราคา (Price) คอืสิง่ทีผู่บรโิภคอยากจายใหสนิคาและบริการ สามารถจําแนกไดเปน ราคา

ที่ตั้งไวกอนหักสวนลด ราคาที่ใหสวนลด ราคาสวนยอมให ชวงเวลาการชําระเงิน และเง่ือนไขการใหสินเชื่อ

ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหมอยางการจับจายผาน E-commerce Platform ทําใหผูผลิตสามารถต้ังราคาขายสินคา

ใหลูกคาโดยตรงโดยไมผานคนกลางอีกตอไป

  1.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือการนําสินคาเขาถึงผูบริโภค ซึ่งจําแนกไดเปน                         

ชองทางการซ้ือขาย การครอบคลุมของชองทางการจัดจาํหนาย ตาํแหนงทีต่ัง้  การจัดการสนิคาคงคลงั  การขนสง

และโลจิสติกส การเลือกชองทางการจัดจําหนายแบบไมมีหนารานหรือแบบออนไลน ยังสามารถชวยเพิ่ม               

การรับรูตราสินคามากขึ้นอีกดวย
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  1.4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือการติดตอสื่อสารระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อสราง

ทัศนคติ แจงขาวสารจูงใจ เตือนความจํา ใหผู บริโภคเกิดการรับรูถึงตัวสินคาและบริการ ซึ่งกิจกรรม                         

ทางการตลาดสามารถกระทําไดหลายรูปแบบ เชน โฆษณา ในสื่อชองทางตางๆ ทั้งปกติและดิจิทัล หรือ                  

การทํากจิกรรมทางการตลาดดวยการลด แลก แจก แถม การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) โดยหนวยขาย

หรือพนักงานขาย การประชาสัมพันธ เปนตน (Kotler & Armstrong, 2018, 77-79) ทั้งนี้ หากผูประกอบการ

รูจกันําเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใชในการสงเสรมิการตลาดกจ็ะสามารถเพิม่ขดีความสามารถทางการแขงขนั

ไดหลากหลายวิธี อาทิ การรูจักจัดการปริมาณขอมูลในยุคสังคมดิจิทัลซึ่งมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว                    

จากหลายแหลงขอมูลและหลากหลายลักษณะ (Big Data) หากผูประกอบการสามารถวิเคราะห Big Data 

เพื่อใหเกิดคุณคาดานการจัดโปรโมชั่น หรือ โฆษณา ประชาสัมพันธได (Sujima, 2016, 17-31) ก็จะเกิด                 

ความไดเปรียบทางการแขงขัน ทายที่สุดหากธุรกิจสามารถเขาใจถึงความตองการของผูบริโภค และสามารถ

จัดส่ิงกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสมกับความตองการของกลุมลูกคาแลวยอมจะเปนเครื่องมือที่สามารถ

กระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการไดซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมการซ้ือในที่สุด  

 2. แนวคิดตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)

               ในยุคดิจิทัลน้ันไมวาเทคโนโลยีจะมีความกาวไกลไปเทาใดแตหากธุรกิจขาดความสามารถ                  

ในการโนมนาวผูบริโภคใหยอมรบัและเร่ิมใชเทคโนโลยนีัน้แลวคงจะไมสามารถเกดิการซือ้ขายแลกเปล่ียนกนั    

ไดในทีส่ดุ กระบวนการยอมรบัการใชเทคโนโลยใีหมของผูบริโภคไดถกูพูดถงึผานตวัแบบการยอมรบัเทคโนโลยี 

(Technology Acceptace Model: TAM)  ซึ่งพบวาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีใหมๆ คือปจจัย

ภายนอกเชน ปจจัยสวนบุคคล สังคม องคกร เปนตน การรับรูความงายของการใช การรับรูถึงประโยชนของ

เทคโนโลยีนั้น ทัศนคติที่มีตอการใชงาน พฤติกรรมท่ีตั้งใจจะใชเทคโนโลยีนั้น รวมถึงการนําเทคโนโลยีนั้น                

มาใชงานจริง (Davis, Bogozzo & Warshaw, 1989, 982-1003)  ซึ่งตอมามีการพัฒนาตอยอดทฤษฎีนี้                    

ขึ้นเปนแนวคิดตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีที่ 2 (Technology Acceptance Model 2: TAM2) โดยมีการนํา

ปจจัยที่มีอิทธิพลและองคประกอบตางๆ เพ่ิมเติมเขาไปเพื่อเปนแนวทางการสรางตัวกระตุนใหลูกคาเกิด                  

ความสนใจในการซื้อสินคาซึ่งประกอบดวย บรรทัดฐานของสังคม ภาพลักษณ การตัดสินใจโดยสมัครใจ 

ประสบการณ ความสอดคลองกับงานที่ทํา คุณภาพของผลผลิต การเห็นผลท่ีจะไดรับ การรับรูความงายของ

การใช การรับรูถึงประโยชน ความตั้งใจที่จะใช และพฤติกรรมการใช (Venkatesh & Davis, 2000, 186-204) 

ตอมามีการคนพบวาการรับรูความงายของการใช  การรับรูถึงประโยชน และการรับรูถึงความเพลิดเพลิน                 

ยงัเปนตวัยกระดบัทศันคตขิองลกูคาและความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมทีม่ตีอรานคาปลกีออนไลนได (Hyun, Fiore 

& Kim, 2006, 621-644)  และในแงการตลาด ทฤษฎีนี้ยังถูกใชอธิบายการยอมรับและการเร่ิมใชเทคโนโลยี

รูปแบบใหม เชน โซเชียลมีเดียอยางหลากหลายของผูบริโภค (Weerasinghe, Chandanie & Hindagolla, 

2018, 142-153) นอกจากนี้ Payakkapong (2017, 128-136) ยังพบวา การรับรูประโยชน การรับรูความงาย

และทัศนคติตอการใชเทคโนโลยีมีความสัมพันธตอความต้ังใจแสดงพฤติกรรมซ่ึงจะนําไปสูการยอมรับใช

เทคโนโลยีจริงในที่สุด 
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 3. แนวคิดการตลาดผานโทรศัพทมือถือและเสนทางเดินของลูกคาแบบดิจิทัล (Mobile    

Marketing and Digital Customer Journey)

               การทาํการตลาดผานโทรศัพทมอืถือ (Mobile Marketing) คอืรปูแบบใหมของการตลาดทางตรง 

(Direct Marketing) ที่สอดรับกับพฤติกรรมผูบริโภคยุคใหมซึ่งเปนรูปแบบท่ีมีการเติบโตรวดเร็วที่สุดใน                           

ยุคปจจุบันโดยเปนการทําการตลาดที่อาศัยเครื่องมือของการตลาดแบบดิจิทัลเชน เว็บไซต วีดีโอออนไลน                    

อีเมล โฆษณาผานโทรศัพทมือถือ แอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถเขาถึงผูบริโภคโดยตรงแบบไมจํากัดสถานที่และ

เวลาซึ่งการใชอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถืออยางกวางขวางนี้กอเกิดผลอันใหญหลวงกับทั้งผูบริโภคและ

นักการตลาดอยางเลี่ยงมิได (Kotler & Armstrong, 2018, 513-515) การทําการตลาดผานโทรศัพทมือถือ             

ยังจัดเปนเรื่องที่ทวีความจําเปนสําหรับผูประกอบการในประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศ                            

ทีป่ระชากรใชเวลาบนอนิเทอรเน็ตสูงสดุเปนอนัดบั 3 ของโลกในป ค.ศ. 2019 โดยใชเวลาโดยเฉล่ียถึง 9 ชัว่โมง 

11 นาทีตอวัน (Bangkok Business Online, 2019) อยางไรก็ตามการทําการตลาดผานโทรศัพทมือถือให 

ประสบความสําเร็จนั้นยังตองอาศัยการศึกษาเร่ืองเสนทางเดินของลูกคาแบบดิจิทัล (Digital Customer 

Journey) ซึง่หมายถงึลาํดับขัน้ตอนของพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ของลกูคาตัง้แตการรูจกัสนิคาและบรกิาร เกดิการ

พิจารณา (Consider) การประเมินทางเลือก (Evalute) จนเกิดการซื้อ (Buy) จากนั้นจึงเขาสูวงจรแหง                        

ความภักดีตอสินคาและบริการ (Loyalty Loop) ซึ่งการใชเคร่ืองมือของการตลาดแบบดิจิทัลเขามาเกี่ยวของ

จะสามารถลดทอนระยะเวลาในการพิจารณาสินคาของลูกคาใหสั้นลง  อีกท้ังยังนําลูกคาไปสูวงจรแหง                  

ความภักดีของสินคาและบริการไดโดยตรงอีกดวย (Edelman & Singer, 2015)

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

               ประชากรไดถูกกําหนดเปนกลุมคนอายุ 20-40 ป ที่เคยใชบริการสั่งซ้ืออาหารจากบริษัท                            

จดัสงอาหารในชองทางออนไลนผานแอปพลิเคชนัโทรศพัทมอืถือภายใน 12 เดือนทีผ่านมา ซึง่เปนผูมภีมูลิาํเนา

อาศัยอยูในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร เนือ่งจากทีมวิจยัพบวา Bangkok Metropolitan Administration, 

Strategy and Evaluation  Department (2016) ไดกําหนดกลุมพ้ืนที่ที่มีผูอาศัยอยูหนาแนนมากเน่ืองจาก

เปนบริเวณที่อยูอาศัย สํานักงาน แหลงทองเท่ียว การคาและการบริการซ่ึงมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร                   

เขตเศรษฐกิจดังกลาวประกอบดวย กลุมการปกครอง 5  กลุม ซึ่งมีจํานวนประชากรรวม 2,504,561 คน คือ 

1) กลุมพระนครเหนือ หมายถึง ชื่อเรียกพื้นที่ที่รวมเอาเขตดอนเมือง บางเขน ลาดพราว สายไหม หลักส่ี                       

เขาดวยกัน มีสัดสวนจํานวนประชากรคิดเปนรอยละ 31.4 ของจํานวนประชากรในเขตเศรษฐกิจทั้งหมด                   

2) กลุมวิภาวดี หมายถึง ชื่อเรียกพื้นที่ที่รวมเอาเขตจตุจักร ดินแดง บางซื่อ พญาไท ราชเทวี หวยขวาง                          

เขาดวยกัน มีสัดสวนจํานวนประชากรคิดเปนรอยละ 25.2 ของจํานวนประชากรในเขตเศรษฐกิจทั้งหมด                  

3) กลุมเจาพระยา หมายถึง ชื่อเรียกพ้ืนที่ที่รวมเอาเขตคลองเตย บางคอแหลม บางนา พระโขนง ยานนาวา 

เขาดวยกัน มีสัดสวนจํานวนประชากรคิดเปนรอยละ 18.3  ของจํานวนประชากรในเขตเศรษฐกิจท้ังหมด                     
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4) กลุมตากสิน  หมายถึง ชื่อเรียกพื้นที่ที่รวมเอาเขตจอมทอง ภาษีเจริญ  ราษฎรบูรณะ เขาดวยกัน มีสัดสวน

จํานวนประชากรคิดเปนรอยละ 14.6  ของจํานวนประชากรในเขตเศรษฐกิจทั้งหมด และ 5) กลุมลุมพินี                              

หมายถึง ชื่อเรียกพื้นที่ที่รวมเอาเขตบางรัก ปทุมวัน วัฒนา สาทร เขาดวยกันมีสัดสวนจํานวนประชากร                       

คดิเปนรอยละ 10.5  ของจาํนวนประชากรในเขตเศรษฐกจิทัง้หมด (Bangkok Metropolitan Administration, 

Department of City Planning and Urban Development,  2004 ; Bangkok Metropolitan Administration, 

Strategy and Evaluation Department, 2016) ในการกําหนดกลุมตัวอยาง  ทีมวิจัยทราบจํานวนประชากร

ในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครแตไมทราบจํานวน ประชากรที่มีประสบการณใชงานแอปพลิเคชัน                       

สัง่อาหารท่ีแนชดั  ดงันัน้ทมีวิจยัจงึกาํหนดกลุมตัวอยางโดยอางองิสตูรของ Cochran (1953) ทีร่ะดบัความเช่ือมัน่

รอยละ 95 ทาํใหไดขนาดของกลุมตวัอยางในการวิจยั จาํนวน 384 ตวัอยาง จากน้ันทาํการปรับเปน 400 ตวัอยาง

ซึ่งเปนไปตามเกณฑการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติการวิเคราะห                         

องคประกอบ คือ จํานวนกลุมตัวอยางควรมากกวาตัวแปรอยางนอย 10 เทา (Vanichbuncha, 2018, 11)              

ตอจากน้ันจึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) โดยแบงสัดสวนตัวอยางใหสอดคลองกับ

จํานวนประชากรซึ่งเปนผูมีภูมิลําเนาอาศัยอยูในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ดังที่กลาวไวขางตน                     

โดยคํานวณจากจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน และทําการแบงตามสัดสวนจํานวนประชากรในแตละกลุมคือ 

1) กลุมพระนครเหนอืมสีดัสวนจาํนวนประชากร รอยละ 31.4 ในเขตเศรษฐกจิของกรุงเทพมหานคร จงึกาํหนด

ใหเกบ็ขอมูลจากผูทีม่ภีมูลิาํเนาอยูในพ้ืนท่ีนัน้ 126 คน 2) กลุมวิภาวดี มสีดัสวนจํานวนประชากรรอยละ 25.2 

ในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครจึงกําหนดใหเก็บขอมูลจากผูที่มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีนั้น 100 คน                         

3)  กลุมเจาพระยา มีสัดสวนจํานวนประชากรรอยละ 18.3 ในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร จึงกําหนด             

ใหเก็บขอมูลจากผูที่มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนที่นั้น 73 คน 4) กลุมตากสิน มีสัดสวนจํานวนประชากรรอยละ 14.6 

ในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครจึงกําหนดใหเก็บขอมูลจากผูที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่นั้น 59 คน และ           

5) กลุมลมุพนิ ีมสีดัสวนจาํนวนประชากรรอยละ 10.5 ในเขตเศรษฐกจิของกรงุเทพมหานคร จงึกาํหนดใหเกบ็

ขอมูลจากผูมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนที่นั้น 42 คน

 2. ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา

  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารสาร บทความ ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยดาน                  

สวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งทีมวิจัยไดประมวลแนวคิดไว 5 ดาน คือ                             

1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย 4) ดานการสงเสริมการตลาด 5) ดานการ

ยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งเปนตัวแปรเชิงปริมาณทั้งหมดจํานวน 36 ตัวแปร ซึ่งสอดคลองกับขอตกลงเบื้องตน               

ของการวิเคราะหองคประกอบซึ่งกําหนดใหตัวแปรเปนเชิงปริมาณ (Vanichbuncha, 2018, 11)

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบประเมินที่พัฒนาขึ้นโดยผูวิจัยดําเนินการสรางตามข้ันตอน 

ดังตอไปนี้ 
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  3.1 พิจารณาหัวขอปญหา วัตถุประสงคของการวิจัยและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อ                    

ใชเปนแนวทางในการสรางแบบประเมิน โดยแบงออกเปน 2 ตอนคือ  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ                            

แบบประเมิน ประกอบดวยสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินไดแก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชพี รายได 

และขอมูลการใชแอปพลิเคชัน  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบประเมินเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาดและปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีโดยมีคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ                           

ประกอบดวย 40 ขอคําถามหรือ 40 ตัวแปรซึ่งใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว  

  3.2 จัดพิมพเอกสารแบบประเมินเพื่อนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือในการวิจัย โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ไดรับคา Index of Item 

Objective Congruence (IOC) ระหวาง 0.67-1.00 จาํนวน 40 ขอคําถาม ซึง่คิดเปนคะแนนรวมของขอคําถาม

ทุกขอคือ 0.99 คะแนน หลังจากนั้นทีมวิจัย ทําการปรับแกไขแบบประเมิน โดยมีขอคําถามทั้งหมดคือ 36 ขอ 

และนําไปทดสอบกับกลุมผูตอบแบบประเมินทีม่ลีกัษณะใกลเคยีงกับตวัอยาง จาํนวน 30 คน  จากน้ันวเิคราะห

คาความเช่ือมัน่ของแบบประเมินโดยหาคาสมัประสิทธิแ์อลฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

โดยขอคําถามปจจัยสวนประสมทางการตลาดจํานวน 28 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบประเมิน 

เทากับ 0.97 และขอคําถามปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีจํานวน 8 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น                  

ของแบบประเมินเทากับ 0.96 

 4. การเก็บรวบรวมขอมลู

  ทีมวิจัยไดนําแบบประเมินเก็บขอมูลของกลุมตัวอยาง ณ พื้นที่ที่อยูในแตละกลุมเขตเศรษฐกิจ

ตามสัดสวนจํานวนกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว  โดยทีมวิจัยคัดเลือกผูที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตน้ันดวยวิธีการ                 

คัดเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Selection) เพื่อสอบถามภูมิลําเนาของผูตอบแบบประเมิน                                       

วาตรงกับเขตนั้นๆ จริง แลวจึงนําแบบประเมินออนไลนผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส คือ สมารทโฟน                                 

และแท็บเล็ต มาใชในการเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางซึ่งไดรับแบบประเมินกลับคืนทั้งส้ิน 400 ชุด จากนั้นได

รวบรวมขอมูลจากแบบประเมินทั้งหมดเพ่ือตรวจสอบความครบถวนกอนนํามาวิเคราะหขอมูล

 5. การวิเคราะหขอมูล

  5.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไป

   วิเคราะหขอมูลทั่วไปโดยใชวิธีวิเคราะหความถ่ีและรอยละ

  5.2 การทดสอบขอตกลงเบ้ืองตน

   การทดสอบขอตกลงเบือ้งตนดวยการวิเคราะหองคประกอบโดยหาคาดชัน ีKaiser-Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) โดยใชเกณฑคือคา KMO ตองมากกวาหรือเทากับ 0.5             

ซึ่งหากถาคา KMO เขาสูหนึ่ง แสดงวาเทคนิค Factor Analysis เหมาะสมกับขอมูลที่มีอยู จากนั้นทําการ                

หาคา Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งเปนคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานโดยหากไดคานอยกวา 0.05                          

จึงสามารถสรุปไดวาตัวแปรตางมีความสัมพันธกัน สามารถใชเทคนิค Factor Analysis ได (Vanichbuncha, 

2018, 13-23)
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  5.3 วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)

   วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจโดยสกัดปจจัยดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก                     

(Principal Component Analysis) และใชวิธีการหมุนแกนองคประกอบแบบมุมฉากดวยวิธีแวริแมกซ                       

(Varimax) เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรและจัดกลุมโดยใชคา Factor Loading พิจารณา                

ตั้งชื่อองคประกอบที่ไดใหสอดคลองกับลักษณะของตัวแปรที่อยูในองคประกอบนั้น แลวจึงนําเสนอตัวแปร                     

ที่ไดในแตละองคประกอบ 

ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไป

              ผูตอบแบบประเมินเปนเพศหญิงมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 64 สวนใหญมีอายุระหวาง 20-25 ป

คิดเปนรอยละ 58.2 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 52.0 มีอาชีพสวนใหญ คือ นักศึกษาและ

พนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 78.1 โดยมีรายไดเฉลี่ยตํ่ากวา 15,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 52.8                    

โดยแอปพลิเคชันที่กลุมตัวอยางเคยใชบริการสั่งซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ The Pizza Company                             

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.6 รองลงมาคือ Lineman คิดเปนรอยละ 19.3 และ Mcdonald’s  คิดเปนรอยละ 

18.5 ตามลําดับ

 2. การทดสอบขอตกลงเบ้ืองตนในการวิเคราะหองคประกอบ

            จากการวิเคราะหพบวา คาดัชน ีKaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 

คือ 0.969 และคา Bartlett’s Test of Sphericity Significant คือ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 ทําใหสามารถสรุป     

ไดวาตัวแปรทั้งหลายมีความสัมพันธกันมากและมีความเหมาะสมท่ีจะใชเทคนิค Factor Analysis

 3. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ

      ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจและสกัดปจจัยดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก                    

(Principle Component Analysis) โดยใชวิธีหมุนแกนมุมฉากแบบ Varimax แสดงไดดังตารางที่ 2

  3.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบหลัก

ตารางท่ี 2 

คาไอเกน รอยละของความแปรปรวน และรอยละสะสมของความแปรปรวนในแตละองคประกอบ

 
 

  

1 8.856 24.601 24.601 
2 7.150 19.862 44.463 
3 6.591 18.307 62.770 
4 3.118 8.662 71.432 

รอยละสะสมของ
ความแปรปรวน
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 จากตารางท่ี 2 พบวา คาไอเกน (Eigen Values) ขององคประกอบท่ีไดมีคามากกวา 1 ทั้งหมด                     

คารอยละความแปรปรวนสะสมทั้ง 4 องคประกอบ มีคาเทากับ 71.432 สามารถอธิบายไดวาองคประกอบ

สวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรบัธุรกจิจดัสงอาหารผานแอปพลิเคชัน

โทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานครประกอบไปดวยองคประกอบท้ังหมด 4 องคประกอบโดยองคประกอบ

ทั้งหมดสามารถเปนองคประกอบสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับ

ธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานครไดรอยละ 71.432 

 จากนั้นทีมวิจัยไดพิจารณาจัดใหตัวแปรแตละตัวเขาอยูในองคประกอบที่มีคานํ้าหนักองคประกอบ 

(Factor Loading) สูงสุดเพียงองคประกอบเดียวเมื่อเทียบกับองคประกอบอ่ืนๆ (Vanichbuncha, 2018, 16) 

และสามารถจัดตัวแปรเขาองคประกอบไดครบทั้ง 36 ตัวแปร โดยองคประกอบใหมทั้ง 4 องคประกอบไดรับ

การตั้งชื่อใหสื่อความหมายครอบคลุมกับตัวแปรในแตละองคประกอบหลังปรับหมุนแกน ดังนี้

  3.2 การตั้งชื่อองคประกอบสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของ

ผูบริโภคสําหรับธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร

                 องคประกอบที่ 1 บรรยายดวยตัวแปรจํานวน 13 ตัวแปร ไดแก F5.4, F5.7, F5.6, F5.3, 

F5.8, F5.2, F5.5, F4.4, F5.1, F4.6, F4.5, F4.8, F4.7 ซึ่งมีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบระหวาง 0.633 

– 0.798 แสดงถึงตัวแปรท้ัง 13 ตัวแปรนี้เปนสวนประกอบท่ีสามารถรวมกันบรรยายองคประกอบน้ีไดดีที่สุด

ซ่ึงถูกตั้งช่ือใหมใหครอบคลุมรายละเอียดของตัวแปรวา “ความเช่ือม่ันในการไดรับประสบการณอันดี”                           

โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 24.601  

   องคประกอบที่ 2 บรรยายดวยตัวแปรจํานวน 10 ตัวแปร ไดแก F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, 

F1.6, F1.10, F1.9, F1.5, F1.11, F1.8 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบระหวาง 0.580 – 0.789                       

แสดงถึงตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปรนี้เปนสวนประกอบที่สามารถรวมกันบรรยายองคประกอบน้ีไดดีที่สุดซ่ึงถูก                  

ตั้งชื่อใหมใหครอบคลุมรายละเอียดของตัวแปรวา “การออกแบบสินคาและบริการตรงตามความตองการ                  

ของลูกคา” โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 19.862  

   องคประกอบที่ 3 บรรยายดวยตัวแปรจํานวน 12 ตัวแปร ไดแก F3.4, F3.1, F3.2, F3.3, 

F3.5, F4.1, F2.1, F4.2, F2.3, F2.2, F2.4, F4.3 ซึง่มคีานํา้หนกัตัวแปรในองคประกอบระหวาง 0.509 - 0.693 

แสดงถึงตัวแปรทั้ง 12 ตัวแปรนี้เปนสวนประกอบที่สามารถรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุดซ่ึงถูก               

ตั้งช่ือใหมใหครอบคลุมรายละเอียดของตัวแปรวา “ความคุมคาที่ไดรับและความเหมาะสมของการจัดสง” 

โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 18.307  

   องคประกอบท่ี 4 บรรยายดวยตัวแปรจํานวน 1 ตวัแปร ไดแก F1.7 ซึง่มคีาน้ําหนักตวัแปร

ในองคประกอบคือ 0.703 ซึ่งถูกต้ังชื่อใหมใหครอบคลุมรายละเอียดของตัวแปรวา “ประโยชนตอสุขภาพ”               

โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 8.662

   ทัง้น้ีตวัแปรตางๆ สามารถแจกแจงรายละเอียด และสามารถเปรียบเทียบตัวแปรท่ีไดจาก

การทบทวนวรรณกรรมและจากการวิเคราะหองคประกอบดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 

การเปรียบเทียบตัวแปรที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมและผลจากการวิเคราะหองคประกอบสวนประสม                              
ทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือ                           

ในเขตกรุงเทพมหานคร
 

  

  
F1.1  F1.2           

  F1.3    
F1.4   F1.5 

 F1.6  F1.7 
 F1.8        

 F1.9 
 F1.10 
 F1.11  

F5.4  F5.7                 
 F5.6             

 F5.3  F5.8 
 F5.2            

 F5.5            
 F4.4  F5.1 

 F4.6 
  F4.5           

 F4.8  

 
 

F2.1  ( )                 
 F2.2 
 F2.3              

F2.4               
 

F1.1  F1.2                      
 F1.3  F1.4 

 F1.6  F1.10 
 F1.9             

 F1.5  
F1.11  F1.8                  
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ตารางท่ี 2 

การเปรียบเทียบตัวแปรท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและผลจากการวิเคราะหองคประกอบสวนประสม                            

ทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือ                   

ในเขตกรุงเทพมหานคร (ตอ)
 

  
F3.1   F3.2 

 F3.3        
 F3.4  

F .     
 

F3.4  F3.1  
F3.2  F3.3         

 F3.5 
 F4.1            

     F2.1 ( )
 F4.2 

 F2.3  F2.2 
 F2.4 

 F4.3      
 

  
F4.1                   

 F4.2 
 F4.3         

 F4.4                 
 F4.5 

 F4.6 
 

 F4.7  
F4.8  

F1.7  

   
F5.1   
F5.2  

 F5.3  
 F5.5 

 F5.6 
  F5.7 
 F5.8     
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อภิปรายผลการวิจัย
 การศึกษาในครั้งนี้พบวาองคประกอบของสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของ

ผูบริโภคสําหรับธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 4                        

องคประกอบดังภาพที่ 1 ซึ่งประกอบดวย

ภาพที่ 1: องคประกอบสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับ

ธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร

       องคประกอบที ่1 ความเชือ่มัน่ในการไดรบัประสบการณอนัด ีคอื ความมัน่ใจในคณุคาของของสนิคา  

และบรกิารทีถ่กูประเมนิและเขาใจโดยลกูคา ประกอบดวยตัวแปร ความสอดคลองกบัวถิชีวีติ ความนาเชือ่ถอื 

และความปลอดภัย การท่ีบุคคลแวดลอมใชบริการหรือมีการพูดถึงแอปพลิเคชันน้ี ภาพลักษณของตัวผูใช                  

ตอคนอื่น ความเสถียรของระบบในการใชงาน ประสบการณในการใชแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในอดีต   

ประโยชนของแอปพลเิคชนั มกีารโฆษณาทางโซเชยีลมเีดยี การเลอืกแอปพลเิคชนันีโ้ดยสมัครใจ มกีารประชาสมัพนัธ

แอปพลิเคชันใหเปนที่รูจักผานสื่อตางๆ อยางทั่วถึง  มีการรีวิวสินคาและการใชงานเสมอ พนักงาน สงสินคา

ใหบริการดี และมีการสงขอมูลขาวสารใหลูกคาเสมอ โดยมีความสอดคลองกับแนวคิดของ  Kotler &                         

Armstrong (2018, 38) ซึง่เชือ่วาผูบรโิภคจะตัดสนิใจซ้ือโดยอาศัยการประเมินประโยชนทีไ่ดรบัเทยีบกบัตนทนุ

ที่ลูกคาเสียไปซ่ึงคุณประโยชนรวมทั้งมวลท่ีผู บริโภคคาดหวังจากผลิตภัณฑและบริการน้ัน  เกิดจาก                                

สิ่งท่ีธุรกิจมอบใหและสื่อสารผานกิจกรรมและชองทางตางๆ และทําใหเกิดการรับรูของผูบริโภค โดยคุณคา    

ที่ลูกคาไดรับโดยไมไดมีแตตัวสินคาเพียงอยางเดียวแตยังรวมถึงประสบการณอันดีที่ลูกคารับรู รูสึกและ                    

เขาใจได ซึ่งตรงกับขอคนพบของ Schmitt (1999, 53) คือ องคประกอบของประสบการณที่นักการตลาด

สามารถสรางใหแกลูกคาแบงเปน ดานประสาทสัมผัส  ดานความรูสึก ดานความคิด ดานกายภาพ                                

ดานพฤติกรรมและวิถชีวีติ และดานภาพลักษณทางสังคมซ่ึงเปนผลมาจากกลุมอางอิงของลูกคา ซึง่การมอบ

ประสบการณใหลกูคาเชือ่มัน่จะตองกระทาํผานการสือ่สารขอมลูในรูปแบบตางๆ เชน ภาพ คาํพดูของพนักงาน 

การนําเสนอสินคา และสื่อออนไลน เปนตน 

 องคประกอบที ่2 การออกแบบสนิคาและบรกิารตรงตามความตองการของลกูคา คอื การสรางสนิคา

และบริการใหตรงใจลูกคา ประกอบดวยตัวแปร ไดแก  มีสินคาตรงความตองการ  มีบริการที่ตรงตาม                         

ความตองการ  สนิคามใีหเลอืกหลากหลาย  สนิคามคีณุภาพด ี สนิคารสชาติอรอย  ตราหรอืแบรนดของบรษิทั
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สินคามีความนาเชื่อถือ  ขนาดของสินคาพอเหมาะตอความตองการ  สินคามีการออกแบบตกแตงรูปลักษณ

ที่ดี การบริการหลังการขายท่ีดี  สินคามีบรรจุภัณฑที่ตรงตามความตองการซึ่งสอดคลองกับแนวคิดระบบ               

การออกแบบสินคา-บริการของ Scherer, Kloechner, Ribeiro, Pezzptta & Pirola (2016, 341-346)                         

โดยการออกแบบสนิคาและบรกิารจะตองเปนไปตามความตองการของลกูคาซ่ึงเปนสิง่สําคัญทีส่ดุกอนลงมือผลิต

สินคานั้นเพื่อจําหนาย นอกจากนี้ในเชิงการสั่งสินคาออนไลนของผูบริโภคยังพบวา  การมีสินคาที่มีคุณภาพ

ตรงตามความตองการ และการมีสินคาใหเลือกหลากหลาย และมีความนาเช่ือถือ ยังเปนองคประกอบสอง

ลําดับตนๆ ที่ทําใหเกิดการตัดสินใจสั่งซื้อมากที่สุด (Reaumsri & Patsinee, 2019, 104)

 องคประกอบที่ 3 ความคุมคาที่ไดรับและความเหมาะสมของการจัดสง หมายถึง ความคุมคา                       

จากกจิกรรมตางๆ ของผูขายในดานการตลาดและความเหมาะสมดานการบริการสงสนิคาซ่ึงประกอบดวยตัวแปร 

ไดแก สินคาไมเคยขาดเวลาส่ัง พื้นที่ที่ใหบริการมีความเหมาะสม พื้นที่ที่ใหบริการครอบคลุมทั่วถึง                                       

มีรานหรือผูขายอาหารใหเลือกหลากหลายเจา การสงสินคาถึงลูกคามีประสิทธิภาพ  สามารถติดตาม                      

สถานะการสงได มีกิจกรรมสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม อยูเสมอ ราคาสินคา (รวมคาขนสง)                                                      

กอนสวนลดมีความเหมาะสม มีการสะสมแตมจากยอดซื้อเพื่อสิทธิประโยชน  วิธีชําระเงินมีความเหมาะสม  

ราคาท่ีหักสวนลดแลวมีความเหมาะสม  การใหเครดิตหรือระยะเวลาในการชําระเงินมีความเหมาะสม                         

มีการมอบสิทธิพิเศษพวงสินคาและบริการอ่ืนที่ไมเกี่ยวกับอาหารซึ่งสอดคลองกับ Reaumsri & Patsinee 

(2019, 101) ที่พบวาปจจัยดานสงเสริมการขายซ่ึงประกอบดวยการมีโปรโมช่ัน ลดราคาหรือแจกของแถม 

การใหขอมูลสินคาอยางสมํ่าเสมอ และในดานการจัดสงมีการเปลี่ยนสินคาและคืนเงินหากมีขอผิดพลาด              

มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภค

 องคประกอบท่ี 4 ประโยชนตอสขุภาพซ่ึงประกอบดวยตัวแปรประโยชนตอสขุภาพเพียงตัวแปรเดียว

ทัง้นี ้คณุคาทางโภชนาการยังเปนปจจยัดานสุขภาพท่ีสาํคญัทีส่ดุซึง่มผีลตอการตัดสนิใจซ้ืออาหารของผูบรโิภค

อีกดวย (Darian & Tucci, 2011) และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Nanthasin (2015, 15) ซึ่งพบวาการรับรู

จริงตอคุณคาอาหารเพื่อสุขภาพดานโภชนาการจะสงผลตอความพึงพอใจและความภักดีของผูบริโภคเอง                   

ในที่สุด ประโยชนตอสุขภาพจึงเปนองคประกอบสําคัญในการตัดสินใจซ้ือสินคาอาหารของผูบริโภคไมวา                 

ชองทางใด

สรุป
 การวิเคราะหองคประกอบสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับ

ธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 4 องคประกอบคือ

1) ความเช่ือม่ันในการไดรับประสบการณอันดีซึ่งประกอบดวยตัวแปรสําคัญเชน ความสอดคลองกับวิถีชีวิต 

ความนาเช่ือถอืปลอดภัย และการท่ีบคุคลแวดลอมใชบรกิารหรือมกีารพดูถงึแอปพลิเคชนันี ้ 2) การออกแบบ

สนิคาและบรกิารตรงตามความตองการของลกูคา ซึง่ประกอบดวยตัวแปรสาํคญั เชน มสีนิคาตรงความตองการ 

มีบริการที่ตรงตามความตองการ สินคามีใหเลือกหลากหลาย สินคามีคุณภาพดี 3) ความคุมคาที่ไดรับและ
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ความเหมาะสมของการจัดสงซึ่งประกอบดวยตัวแปรสําคัญ เชน สินคาไมเคยขาดเวลาส่ัง พื้นที่ที่ใหบริการ              

มีความเหมาะสม พื้นท่ีที่ใหบริการครอบคลุมท่ัวถึง มีรานหรือผูขายอาหารใหเลือกหลากหลายเจา                                 

การสงสินคาถึงลูกคามีประสิทธิภาพ  สามารถติดตามสถานะการสงได มีกิจกรรมสงเสริมการขาย ลด แลก 

แจก แถม อยูเสมอ และ 4) ประโยชนตอสุขภาพ 

 จากผลการวิจัย ทีมวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษานี้ไปประยุกตใชสําหรับผูประกอบการ

รานอาหารคือ การเพิม่ชองทางการทําธรุกจิออนไลนผานแอปพลิเคชันหรือชองทางออนไลนอืน่ๆ เชน การเลอืก

เขารวมเปนพันธมิตรกับผูใหบริการจัดสงสินคาอาหารท่ีมี Platform ดําเนินการอยูในปจจุบันและเปนที่นิยม

อันดับตนๆ เชน Lineman เปนตน  โดยใช 4 องคประกอบหลักนี้ในการประเมินศักยภาพของแอปพลิเคชัน

หรือชองทางออนไลนที่จะตัดสินใจเขารวมเปนพันธมิตรวาชองทางใดมีระดับขององคประกอบท้ัง 4 ครบถวน

หรืออยูในระดับที่นาสนใจกอนตัดสินใจ  สําหรับผูประกอบการธุรกิจจัดสงสินคาอาหารโดยใหบริการผาน                

แอปพลิเคชันนั้น  ควรประยุกตใช 4 องคประกอบนี้ในการพัฒนาตัวช้ีวัดในการประเมินผลการดําเนินการ               

เพือ่ปรบัปรงุความสามารถในการใหบรกิารทัง้ลกูคา คูคาผูจดัสง และรานอาหาร  รวมทัง้สามารถนาํไปพฒันา

คุณสมบัติ (Feature) ของชองทางออนไลนในรูปแบบตางๆ เชนโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot)                   

ซึ่งสามารถเตรียมคําตอบใหลูกคาโดยยึดจากเนื้อหาขององคประกอบท้ัง 4 องคประกอบ สําหรับการทําวิจัย

ครั้งตอไป ควรมีการศึกษาโดยนําองคประกอบทั้ง 4 องคประกอบไปหาสมการความสัมพันธตอการตัดสินใจ

ซือ้สนิคาและบรกิารผานแอปพลเิคชนัเพ่ือทาํนายระดบัการตัดสินใจซือ้ของผูบริโภค หรืออาจทาํการวเิคราะห

องคประกอบปจจยัสาํหรบัการซ้ือสนิคาผานชองทางออนไลนของกลุมสินคาทีม่พีฤติกรรมการบรโิภคใกลเคยีง

กับสินคาประเภทอาหารเชน เครื่องด่ืม หรือกลุมสินคาบริโภค เปนตน
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