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งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหองคประกอบสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับ
เทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยใชวธิ วี จิ ยั เชิงปริมาณ ซึง่ มีการเก็บแบบประเมินจากผูบ ริโภคทีเ่ คยใชแอปพลิเคชันโทรศัพทมอื ถือสัง่ อาหาร
หรือเครื่องดื่มจํานวน 400 ตัวอยาง ใชการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) และมีสัมประสิทธิ์
ความเชือ่ มัน่ ของแบบประเมินอยูท ี่ 0.97 จากนัน้ นําขอมูลมาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจดวยวิธวี เิ คราะห
องคประกอบหลัก (Principle Component Analysis) และหมุนแกนองคประกอบแบบมุมฉากดวยวิธี
แวริเมกซ (Varimax) ผลวิจัยพบวา องคประกอบสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของ
ผูบริโภคสําหรับธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
1) ความเชื่อมั่นในการไดรับประสบการณอันดี 2) การออกแบบสินคาและบริการตรงตามความตองการ
ของลูกคา 3) ความคุมคาที่ไดรับและความเหมาะสมของการจัดสง และ 4) ประโยชนตอสุขภาพซึ่งสามารถ
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
สิง่ สําคัญทีผ่ ปู ระกอบการซึง่ ทําธุรกิจการคาทุกยุคทุกสมัยปรารถนา คือ การทราบถึงวิธกี ารโนมนาว
ใจใหลูกคาเกิดการซื้อสินคาและบริการซึ่งหากพิจารณาอยางถวนถี่ถึงสิ่งที่มีอิทธิพลตอลูกคาในการเลือกซื้อ
สินคานั้น สวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีจัดเปนปจจัยสําคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
การทําการตลาดเพื่อผูบริโภคในยุคเศรษฐกิจแบบดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งตองอาศัยการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจทุกดาน เชน การเพิ่มผลผลิต การลดเวลาและสรางมูลคาใหกับสินคา
และบริการตางๆเปนตน ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวสามารถกระทําผานเทคโนโลยีไมวาจะเปนสมารทโฟน
แทบเล็ต หรือเครือขายไรสายความเร็วสูง ทําใหธุรกิจสามารถสรางโอกาสใหมๆ ไดตลอดเวลา (Electronic
Transactions Development Agency (Public Organization), 2012) อาทิ การรับประทานอาหารในปจจุบนั
ไมตอ งอาศัยการเดินทางไปทีร่ า นหรือยกหูโทรศัพทสงั่ อีกตอไปแตสามารถสัง่ ซือ้ สินคาและรับบริการสงถึงบาน
ผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือโดยในประเทศไทยมีแอปพลิเคชันจํานวนมากที่เปดใหบริการ แตขณะนี้
มีบางสวนทยอยปดตัวไปเนื่องจากไมประสบความสําเร็จในการแขงขันเชน Now, Honest bee และ
Zab delivery ซึ่งแอปพลิเคชันจัดสงอาหารในประเทศไทยที่ไมรวมการจัดสงสินคาอุปโภคและบริโภค
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(Grocery Products) และยังดําเนินการอยูสามารถจําแนกไดเปน 3 กลุมใหญ ประกอบดวย 1) แอปพลิเคชัน
ประเภทคนกลาง (Marketplace) คือ ผูเชื่อมโยงทั้งรานอาหาร ลูกคา และผูขับขี่ ซึ่งในเชิงสวนประสม
ทางการตลาดจะมีจุดเดน ดานความหลากหลายของผลิตภัณฑที่นําเสนอเนื่องจากไดรวบรวมรานอาหาร
เล็กใหญไวเปนจํานวนมาก มีราคาคาสงคอนขางสูงเนื่องจากปจจัยเรื่องระยะทางจากรานคาถึงจุดที่ลูกคา
สั่ ง อาหาร ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ยนั้ น ผู  บ ริ โ ภคสามารถเข า ถึ ง แอปพลิ เ คชั น ที่ เ ป น ช อ งทางหลั ก
ไดอยางงายดายโดยมีการสงเสริมการตลาดอยางเขมขน เชน การแจก Code ลดราคา การสงขอความ
ผานแอปพลิเคชัน และสือ่ สังคมออนไลน Social Media หลายชองทาง ซึง่ แตละเจาตางชูกลยุทธและจุดขาย
ที่โดดเดน อาทิ Lineman ใชฐานลูกคาจาก Line รวมกับการขยายฐานรานอาหารพันธมิตรจากการรวมมือ
กับ Wongnai ดาน Foodpanda นัน้ เดนเรือ่ งดานเจาะกลุม ลูกคาตางจังหวัดรวมกับการใชสอื่ Out of Home
เพื่อเขาถึงลูกคา แอปพลิเคชัน Grab ใชการควบรวมกับแอปพลิเคชัน Uber Eats เพื่อเพิ่มฐานลูกคาและ
พัฒนาตนเองใหกลายเปนซูเปอรแอป สําหรับทุกวันของลูกคานอกเหนือจากการสัง่ อาหาร ดานแอปพลิเคชัน
GET ซึ่งเปนผูเลนรายใหมจากเครือ GO-Jek อินโดนีเซียโดยใชความหลากหลายในการใหบริการและ
เทคโนโลยี Big Data เพื่อตอบสนองความตองการลูกคา ในสวนบริษัทไทยคือแอปพลิเคชัน Eat Ranger
ไดใชกลยุทธเริม่ ใหบริการจากหัวเมืองตางๆ กอน แลวจึงขยายมาสูก รุงเทพมหานครแตยงั ไมมจี ดุ เดนชัดเจน
เมื่อเทียบกับคูแขง 2) แอปพลิเคชันประเภทรานอาหารที่มีหลายสาขาซึ่งมีสินคาใหเลือกจํากัดเฉพาะของ
รานตนเองโดยแตละรานมีความแข็งแกรงของตราสินคาโดยสามารถใชขอดีของการมีรานสาขากระจาย
อยูทั่วประเทศทําใหคาสงสินคาไมแพงนัก สามารถสงสินคาถึงมือลูกคาอยางรวดเร็ว โดยกิจกรรมสงเสริม
การตลาดไมไดจํากัดอยูแคชองทางออนไลนเปนหลักแตใชการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการดานอื่นๆ และ
การจัดกิจกรรมโดยสามารถติดตอสื่อสารกับลูกคาผานชองทางออนไลนและออฟไลนเพื่อประสบการณอันดี
แกลูกคา (Omni Channel) อาทิเชน The Pizza Company ซึ่งใชกลยุทธเพิ่มสาขารูปแบบ Delivery
ใหครอบคลุมทุกหัวเมืองใหญ Mcdonald’s เนนการขยายสาขารูปแบบ Delivery รวมกับ Drive Through
ไปในตัว 3) แอปพลิเคชันประเภทผูใหบริการ Messenger ซึ่งเชื่อมโยงลูกคาผูสั่งอาหารและผูขับขี่เปนหลัก
ในดานสินคานั้นแอปพลิเคชันประเภทนี้มีจุดดอยเนื่องจากสินคาไมมีความหลากหลายแตกลับมีจุดเดน
ดานการบริการซึง่ ตอยอดมาจากการสงพัสดุเพือ่ ลูกคาองคกร เชน Lalamove มีรายไดหลักจากการใหบริการ
กับ Lineman อีกทอดหนึ่ง และ Skootar มุงเนนกลยุทธใหบริการ Messenger มืออาชีพสําหรับลูกคาองคกร
เปนหลัก มีการตั้งราคา และการสงเสริมการตลาดเพื่อกลุมลูกคาธุรกิจโดยมีการกําหนดราคาขั้นตํ่าและ
มีการจํากัดขนาดสินคาที่สงเปนตน (Thai SME Center, 2018)
อาหารจัดเปนสินคากลุมปจจัย 4 ที่มีการเติบโตและเปนตลาดที่นาจับตามองเพราะในป พ.ศ. 2560
ตลาดจัดสงสินคาอาหารโดยสั่งผานชองทางออนไลนในประเทศไทยมีมูลคาถึง 26,000-27,000 ลานบาท
ซึ่ ง มี ก ารเติ บ โตร อ ยละ 11-15 จากป พ.ศ. 2559 โดยผู  บ ริ โ ภคมี พ ฤติ ก รรมหั น มาสั่ ง อาหารผ า น
แอปพลิเคชันมากขึ้น เนื่องจากวิถีชีวิตของคนมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางเรงรีบ ลูกคามีขอจํากัดดานเวลา
และตองการความสะดวกสบาย หลีกเลีย่ งการจราจรทีต่ ดิ ขัดดวยการสัง่ ผานชองทางทีพ่ ฒ
ั นาโดยผูใ หบริการ
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กลุม Marketplace กลุมรานอาหารที่มีหลายสาขา และผูใหบริการ Messenger ซึ่งลวนมีสวนกระตุน
ใหผบู ริโภคใชบริการจัดสงอาหารมากขึน้ เปนเงาตามตัว (Prachachat, 2017) โดยแอปพลิเคชันโทรศัพทมอื ถือ
กลายเปนสิ่งมีประโยชนในดานการสรางและสงมอบคุณคาตางๆ ใหกับลูกคาเชน การหาขอมูลรานคา
และการสั่งซื้อสินคาเพื่อสงถึงบานอันจัดเปนบริการที่ทันทวงทีและโดนใจลูกคามากขึ้นผานการสื่อสารกับ
ลูกคาและการทําโปรโมชัน่ แบบออนไลนผนวกกับการสรางความมัน่ ใจใหแกลกู คาโดยการรีววิ และใหคะแนน
ดานตางๆ อยางรวดเร็วทันใจ (Vaghela, 2018)
ดานสวนประสมทางการตลาดจัดเปนแนวคิดในการทําใหผูบริโภคสมปรารถนา (Kareh , 2018)
ซึ่งในปจจุบันมีการอภิปรายกันเปนวงกวางวาสวนประสมทางการตลาดยุคใหมนั้นควรจะคํานึงองคประกอบ
หลากหลายดานที่เกี่ยวกับการวางระบบและกระบวนการ (System and Process) ซึ่งหนีไมพนการใช
เทคโนโลยี รวมถึงการพิจารณาถึงตัวบุคคล (People) ไมวาจะเปนการเขาใจลูกคาอยางถองแท เชน
การออกแบบสินคาใหตรงตามความตองการของลูกคา การตัง้ ราคา การใชวธิ ชี าํ ระเงินทีล่ กู คาสามารถยอมรับได
การบริการติดตามสถานะสินคา การบริหารจัดการการสื่อสารการตลาดในหลากหลายชองทางซึ่งตรงกับ
ชองทางที่ลูกคาใชและเขาถึงได โดยเฉพาะธุรกิจที่อาศัยชองทางออนไลน รวมถึงการคัดสรรบุคลากร
ที่เหมาะสมเขาทํางาน และการอบรมฝกฝนพนักงานผูใหบริการที่คํานึงถึงลูกคาเปนสําคัญ ซึ่งการบริหาร
สวนประสมทางการตลาดใหมปี ระสิทธิภาพนัน้ จําเปนตองผสานเขากับการประยุกตใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม
เพื่อใหเขากับบริบทแหงยุคดิจิทัล อนึ่งในการรับเอาเทคโนโลยีตางๆ ของผูบริโภคมาใชนั้นพบวา มีทฤษฎี
ที่ถูกกลาวถึงในวงกวางคือตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ซึ่งมี
ความสํ า คั ญ ในการช ว ยให นั ก การตลาดสามารถเลื อ กเทคโนโลยี ที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ สิ น ค า ของตน
มาประกอบการวางกลยุทธทางการตลาดเพื่อประสิทธิภาพดานการขาย การสงเสริมการขาย และการสราง
ความผูกพันกับลูกคา แตในอีกมุมหนึ่งการศึกษาตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยียังมีความจํากัดอยูเฉพาะ
สิ่งที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสําหรับกลุมสังคมกลุมหนึ่งเทานั้นซึ่งในบริบทของการตลาดยังมี
การศึกษาอยูไมมากนักและนําไปสูขอแนะนําวานักการตลาดควรประยุกตใชทฤษฎีนี้ในการพิจารณาใช
เทคโนโลยีที่กําลังเปนที่นิยมและมีแนวโนมในการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดงายและมีประสิทธิภาพ
(Payakkapong, 2017, 128-136).
สําหรับบริบทของโลกยุคดิจทิ ลั ในปจจุบนั พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมิไดเปนปจจัย
กลุมเดียวที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของลูกคาแตยังพบวาปจจัยดานอื่นๆ เชน ทัศนคติ ลวนมี
ผลตอการตัดสินใจซื้อโดยมีระดับขนาดอิทธิพลที่มากกวา และผูบริโภคใหความสําคัญกับรานอาหารที่มี
ชองทางการสัง่ ซือ้ ออนไลนมากทีส่ ดุ โดยไมตอ งเห็นหรือสัมผัสสินคากอนอีกดวย (Choketaworn & Donkwa,
2017, 79-88) และยังมีการแนะวาควรมีการผนวกรวมตัวแปรอื่นๆ ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ
ของผูบริโภคเพื่อบริบทที่เหมาะสมในการศึกษาดานการตลาด เชน ราคาที่ลูกคาตองจายรวมกับตัวแปรของ
ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีที่ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับการทําธุรกรรมทางโทรศัพทมือถือของผูบริโภค
(Kleijnen, Wetzels & de Ruyter, 2004) และจากการศึกษาการปรับตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีในขอบเขต
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การวิจัยสําหรับกลุมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) พบวา การสื่อสารทางการตลาดกับเทคโนโลยี
สมัยใหมยังชวยเพิ่มแนวโนมในการซื้อสินคาและทําใหจํานวนของผูเยี่ยมชมเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(E-commerce Website) มีจาํ นวนมากกวาปกติ (Fedorko, Bacik & Gavurová, 2018) หลังจากไดพจิ ารณาแลว
ทีมวิจยั จึงมีความตองการทีจ่ ะปรับใชองคประกอบของทฤษฎีตวั แบบการยอมรับเทคโนโลยีนเี้ พือ่ เชือ่ มโยงกับ
ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดในแงการเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเนื่องจากมี
ความเกีย่ วของกับการพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ของลูกคาเชนเดียวกัน นอกจากนีท้ มี วิจยั มีความเห็นวาทฤษฎี
สวนประสมทางการตลาด (4Ps) เปนตัวทฤษฎีที่ถูกใชมาเปนระยะเวลานานซึ่งอาจไมเพียงพอตอบริบท
ของยุคปจจุบัน ทีมวิจัยจึงตองการจัดกลุมและสรางตัวแปรใหมที่มีความเหมาะสมกับบริบทของงานวิจัยเชิง
การตลาดที่เกี่ยวของกับการจัดสงสินคาอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือเพื่อผูประกอบการและ
ผูสนใจทั่วไปสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการใชเปนตัวแปรสําหรับการศึกษาองคความรูของ
กลุมธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกลาวอันจะนํามาซึ่งความสําเร็จเชิงธุรกิจตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อวิเคราะหองคประกอบสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับ
ธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดดานสวนประสมทางการตลาด
สวนประสมทางการตลาดยังคงเปนเครือ่ งมือสําคัญสําหรับการตลาดยุคใหมเพือ่ ธุรกิจซึง่ สามารถ
นําไปสรางผลิตผลเพื่อตอบสนองกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งสวนประสมทางการตลาดนั้นไดหลอมรวมทุกสิ่ง
ที่ธุรกิจสามารถกระทําไดเพื่อสรางคุณคาและความผูกพันแกผูบริโภคอันประกอบดวย
1.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงสินคาและบริการซึ่งบริษัทเสนอใหแกลูกคา ซึ่งรวมถึง
ความหลากหลาย คุณภาพ การออกแบบ คุณลักษณะ ตราสินคา บรรจุภัณฑ และการบริการ
1.2 ราคา (Price) คือสิง่ ทีผ่ บู ริโภคอยากจายใหสนิ คาและบริการ สามารถจําแนกไดเปน ราคา
ที่ตั้งไวกอนหักสวนลด ราคาที่ใหสวนลด ราคาสวนยอมให ชวงเวลาการชําระเงิน และเงื่อนไขการใหสินเชื่อ
ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหมอยางการจับจายผาน E-commerce Platform ทําใหผูผลิตสามารถตั้งราคาขายสินคา
ใหลูกคาโดยตรงโดยไมผานคนกลางอีกตอไป
1.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือการนําสินคาเขาถึงผูบริโภค ซึ่งจําแนกไดเปน
ชองทางการซือ้ ขาย การครอบคลุมของชองทางการจัดจําหนาย ตําแหนงทีต่ งั้ การจัดการสินคาคงคลัง การขนสง
และโลจิสติกส การเลือกชองทางการจัดจําหนายแบบไมมีหนารานหรือแบบออนไลน ยังสามารถชวยเพิ่ม
การรับรูตราสินคามากขึ้นอีกดวย
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1.4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือการติดตอสื่อสารระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อสราง
ทัศนคติ แจงขาวสารจูงใจ เตือนความจํา ใหผูบริโภคเกิดการรับรูถึงตัวสินคาและบริการ ซึ่งกิจกรรม
ทางการตลาดสามารถกระทําไดหลายรูปแบบ เชน โฆษณา ในสื่อชองทางตางๆ ทั้งปกติและดิจิทัล หรือ
การทํากิจกรรมทางการตลาดดวยการลด แลก แจก แถม การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) โดยหนวยขาย
หรือพนักงานขาย การประชาสัมพันธ เปนตน (Kotler & Armstrong, 2018, 77-79) ทั้งนี้ หากผูประกอบการ
รูจ กั นําเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมมาใชในการสงเสริมการตลาดก็จะสามารถเพิม่ ขีดความสามารถทางการแขงขัน
ไดหลากหลายวิธี อาทิ การรูจักจัดการปริมาณขอมูลในยุคสังคมดิจิทัลซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
จากหลายแหลงขอมูลและหลากหลายลักษณะ (Big Data) หากผูประกอบการสามารถวิเคราะห Big Data
เพื่อใหเกิดคุณคาดานการจัดโปรโมชั่น หรือ โฆษณา ประชาสัมพันธได (Sujima, 2016, 17-31) ก็จะเกิด
ความไดเปรียบทางการแขงขัน ทายที่สุดหากธุรกิจสามารถเขาใจถึงความตองการของผูบริโภค และสามารถ
จัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสมกับความตองการของกลุมลูกคาแลวยอมจะเปนเครื่องมือที่สามารถ
กระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการไดซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมการซื้อในที่สุด
2. แนวคิดตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)
ในยุคดิจิทัลนั้นไมวาเทคโนโลยีจะมีความกาวไกลไปเทาใดแตหากธุรกิจขาดความสามารถ
ในการโนมนาวผูบ ริโภคใหยอมรับและเริม่ ใชเทคโนโลยีนนั้ แลวคงจะไมสามารถเกิดการซือ้ ขายแลกเปลีย่ นกัน
ไดในทีส่ ดุ กระบวนการยอมรับการใชเทคโนโลยีใหมของผูบ ริโภคไดถกู พูดถึงผานตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี
(Technology Acceptace Model: TAM) ซึ่งพบวาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีใหมๆ คือปจจัย
ภายนอกเชน ปจจัยสวนบุคคล สังคม องคกร เปนตน การรับรูความงายของการใช การรับรูถึงประโยชนของ
เทคโนโลยีนั้น ทัศนคติที่มีตอการใชงาน พฤติกรรมที่ตั้งใจจะใชเทคโนโลยีนั้น รวมถึงการนําเทคโนโลยีนั้น
มาใชงานจริง (Davis, Bogozzo & Warshaw, 1989, 982-1003) ซึ่งตอมามีการพัฒนาตอยอดทฤษฎีนี้
ขึ้นเปนแนวคิดตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีที่ 2 (Technology Acceptance Model 2: TAM2) โดยมีการนํา
ปจจัยที่มีอิทธิพลและองคประกอบตางๆ เพิ่มเติมเขาไปเพื่อเปนแนวทางการสรางตัวกระตุนใหลูกคาเกิด
ความสนใจในการซื้อสินคาซึ่งประกอบดวย บรรทัดฐานของสังคม ภาพลักษณ การตัดสินใจโดยสมัครใจ
ประสบการณ ความสอดคลองกับงานที่ทํา คุณภาพของผลผลิต การเห็นผลที่จะไดรับ การรับรูความงายของ
การใช การรับรูถึงประโยชน ความตั้งใจที่จะใช และพฤติกรรมการใช (Venkatesh & Davis, 2000, 186-204)
ตอมามีการคนพบวาการรับรูความงายของการใช การรับรูถึงประโยชน และการรับรูถึงความเพลิดเพลิน
ยังเปนตัวยกระดับทัศนคติของลูกคาและความตัง้ ใจเชิงพฤติกรรมทีม่ ตี อ รานคาปลีกออนไลนได (Hyun, Fiore
& Kim, 2006, 621-644) และในแงการตลาด ทฤษฎีนี้ยังถูกใชอธิบายการยอมรับและการเริ่มใชเทคโนโลยี
รูปแบบใหม เชน โซเชียลมีเดียอยางหลากหลายของผูบริโภค (Weerasinghe, Chandanie & Hindagolla,
2018, 142-153) นอกจากนี้ Payakkapong (2017, 128-136) ยังพบวา การรับรูประโยชน การรับรูความงาย
และทัศนคติตอการใชเทคโนโลยีมีความสัมพันธตอความตั้งใจแสดงพฤติกรรมซึ่งจะนําไปสูการยอมรับใช
เทคโนโลยีจริงในที่สุด
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3. แนวคิดการตลาดผานโทรศัพทมือถือและเสนทางเดินของลูกคาแบบดิจิทัล (Mobile
Marketing and Digital Customer Journey)
การทําการตลาดผานโทรศัพทมอื ถือ (Mobile Marketing) คือรูปแบบใหมของการตลาดทางตรง
(Direct Marketing) ที่สอดรับกับพฤติกรรมผูบริโภคยุคใหมซึ่งเปนรูปแบบที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดใน
ยุคปจจุบันโดยเปนการทําการตลาดที่อาศัยเครื่องมือของการตลาดแบบดิจิทัลเชน เว็บไซต วีดีโอออนไลน
อีเมล โฆษณาผานโทรศัพทมือถือ แอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถเขาถึงผูบริโภคโดยตรงแบบไมจํากัดสถานที่และ
เวลาซึ่งการใชอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถืออยางกวางขวางนี้กอเกิดผลอันใหญหลวงกับทั้งผูบริโภคและ
นักการตลาดอยางเลี่ยงมิได (Kotler & Armstrong, 2018, 513-515) การทําการตลาดผานโทรศัพทมือถือ
ยังจัดเปนเรื่องที่ทวีความจําเปนสําหรับผูประกอบการในประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศ
ทีป่ ระชากรใชเวลาบนอินเทอรเน็ตสูงสุดเปนอันดับ 3 ของโลกในป ค.ศ. 2019 โดยใชเวลาโดยเฉลีย่ ถึง 9 ชัว่ โมง
11 นาทีตอวัน (Bangkok Business Online, 2019) อยางไรก็ตามการทําการตลาดผานโทรศัพทมือถือให
ประสบความสําเร็จนั้นยังตองอาศัยการศึกษาเรื่องเสนทางเดินของลูกคาแบบดิจิทัล (Digital Customer
Journey) ซึง่ หมายถึงลําดับขัน้ ตอนของพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ของลูกคาตัง้ แตการรูจ กั สินคาและบริการ เกิดการ
พิจารณา (Consider) การประเมินทางเลือก (Evalute) จนเกิดการซื้อ (Buy) จากนั้นจึงเขาสูวงจรแหง
ความภักดีตอสินคาและบริการ (Loyalty Loop) ซึ่งการใชเครื่องมือของการตลาดแบบดิจิทัลเขามาเกี่ยวของ
จะสามารถลดทอนระยะเวลาในการพิจารณาสินคาของลูกคาใหสั้นลง อีกทั้งยังนําลูกคาไปสูวงจรแหง
ความภักดีของสินคาและบริการไดโดยตรงอีกดวย (Edelman & Singer, 2015)

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรไดถูกกําหนดเปนกลุมคนอายุ 20-40 ป ที่เคยใชบริการสั่งซื้ออาหารจากบริษัท
จัดสงอาหารในชองทางออนไลนผา นแอปพลิเคชันโทรศัพทมอื ถือภายใน 12 เดือนทีผ่ า นมา ซึง่ เปนผูม ภี มู ลิ าํ เนา
อาศัยอยูใ นเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร เนือ่ งจากทีมวิจยั พบวา Bangkok Metropolitan Administration,
Strategy and Evaluation Department (2016) ไดกําหนดกลุมพื้นที่ที่มีผูอาศัยอยูหนาแนนมากเนื่องจาก
เปนบริเวณที่อยูอาศัย สํานักงาน แหลงทองเที่ยว การคาและการบริการซึ่งมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร
เขตเศรษฐกิจดังกลาวประกอบดวย กลุมการปกครอง 5 กลุม ซึ่งมีจํานวนประชากรรวม 2,504,561 คน คือ
1) กลุมพระนครเหนือ หมายถึง ชื่อเรียกพื้นที่ที่รวมเอาเขตดอนเมือง บางเขน ลาดพราว สายไหม หลักสี่
เขาดวยกัน มีสัดสวนจํานวนประชากรคิดเปนรอยละ 31.4 ของจํานวนประชากรในเขตเศรษฐกิจทั้งหมด
2) กลุมวิภาวดี หมายถึง ชื่อเรียกพื้นที่ที่รวมเอาเขตจตุจักร ดินแดง บางซื่อ พญาไท ราชเทวี หวยขวาง
เขาดวยกัน มีสัดสวนจํานวนประชากรคิดเปนรอยละ 25.2 ของจํานวนประชากรในเขตเศรษฐกิจทั้งหมด
3) กลุมเจาพระยา หมายถึง ชื่อเรียกพื้นที่ที่รวมเอาเขตคลองเตย บางคอแหลม บางนา พระโขนง ยานนาวา
เขาดวยกัน มีสัดสวนจํานวนประชากรคิดเปนรอยละ 18.3 ของจํานวนประชากรในเขตเศรษฐกิจทั้งหมด

70

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562

4) กลุมตากสิน หมายถึง ชื่อเรียกพื้นที่ที่รวมเอาเขตจอมทอง ภาษีเจริญ ราษฎรบูรณะ เขาดวยกัน มีสัดสวน
จํานวนประชากรคิดเปนรอยละ 14.6 ของจํานวนประชากรในเขตเศรษฐกิจทั้งหมด และ 5) กลุมลุมพินี
หมายถึง ชื่อเรียกพื้นที่ที่รวมเอาเขตบางรัก ปทุมวัน วัฒนา สาทร เขาดวยกันมีสัดสวนจํานวนประชากร
คิดเปนรอยละ 10.5 ของจํานวนประชากรในเขตเศรษฐกิจทัง้ หมด (Bangkok Metropolitan Administration,
Department of City Planning and Urban Development, 2004 ; Bangkok Metropolitan Administration,
Strategy and Evaluation Department, 2016) ในการกําหนดกลุมตัวอยาง ทีมวิจัยทราบจํานวนประชากร
ในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครแตไมทราบจํานวน ประชากรที่มีประสบการณใชงานแอปพลิเคชัน
สัง่ อาหารทีแ่ นชดั ดังนัน้ ทีมวิจยั จึงกําหนดกลุม ตัวอยางโดยอางอิงสูตรของ Cochran (1953) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่
รอยละ 95 ทําใหไดขนาดของกลุม ตัวอยางในการวิจยั จํานวน 384 ตัวอยาง จากนัน้ ทําการปรับเปน 400 ตัวอยาง
ซึ่งเปนไปตามเกณฑการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติการวิเคราะห
องคประกอบ คือ จํานวนกลุมตัวอยางควรมากกวาตัวแปรอยางนอย 10 เทา (Vanichbuncha, 2018, 11)
ตอจากนั้นจึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) โดยแบงสัดสวนตัวอยางใหสอดคลองกับ
จํานวนประชากรซึ่งเปนผูมีภูมิลําเนาอาศัยอยูในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ดังที่กลาวไวขางตน
โดยคํานวณจากจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน และทําการแบงตามสัดสวนจํานวนประชากรในแตละกลุมคือ
1) กลุม พระนครเหนือมีสดั สวนจํานวนประชากร รอยละ 31.4 ในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร จึงกําหนด
ใหเก็บขอมูลจากผูท มี่ ภี มู ลิ าํ เนาอยูใ นพืน้ ทีน่ นั้ 126 คน 2) กลุม วิภาวดี มีสดั สวนจํานวนประชากรรอยละ 25.2
ในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครจึงกําหนดใหเก็บขอมูลจากผูที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่นั้น 100 คน
3) กลุมเจาพระยา มีสัดสวนจํานวนประชากรรอยละ 18.3 ในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร จึงกําหนด
ใหเก็บขอมูลจากผูที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่นั้น 73 คน 4) กลุมตากสิน มีสัดสวนจํานวนประชากรรอยละ 14.6
ในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครจึงกําหนดใหเก็บขอมูลจากผูที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่นั้น 59 คน และ
5) กลุม ลุมพินี มีสดั สวนจํานวนประชากรรอยละ 10.5 ในเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร จึงกําหนดใหเก็บ
ขอมูลจากผูมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่นั้น 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 แบบประเมินที่พัฒนาขึ้นโดยผูวิจัยดําเนินการสรางตามขั้นตอน
ดังตอไปนี้
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3.1 พิจารณาหัวขอปญหา วัตถุประสงคของการวิจัยและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการสรางแบบประเมิน โดยแบงออกเปน 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบประเมิน ประกอบดวยสถานภาพทัว่ ไปของผูต อบแบบประเมินไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
และขอมูลการใชแอปพลิเคชัน ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบประเมินเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาดและปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีโดยมีคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ประกอบดวย 40 ขอคําถามหรือ 40 ตัวแปรซึ่งใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว
3.2 จัดพิมพเอกสารแบบประเมินเพื่อนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือในการวิจัย โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ไดรับคา Index of Item
Objective Congruence (IOC) ระหวาง 0.67-1.00 จํานวน 40 ขอคําถาม ซึง่ คิดเปนคะแนนรวมของขอคําถาม
ทุกขอคือ 0.99 คะแนน หลังจากนั้นทีมวิจัย ทําการปรับแกไขแบบประเมิน โดยมีขอคําถามทั้งหมดคือ 36 ขอ
และนําไปทดสอบกับกลุม ผูต อบแบบประเมินทีม่ ลี กั ษณะใกลเคียงกับตัวอยาง จํานวน 30 คน จากนัน้ วิเคราะห
คาความเชือ่ มัน่ ของแบบประเมินโดยหาคาสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
โดยขอคําถามปจจัยสวนประสมทางการตลาดจํานวน 28 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบประเมิน
เทากับ 0.97 และขอคําถามปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีจํานวน 8 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
ของแบบประเมินเทากับ 0.96
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ทีมวิจัยไดนําแบบประเมินเก็บขอมูลของกลุมตัวอยาง ณ พื้นที่ที่อยูในแตละกลุมเขตเศรษฐกิจ
ตามสัดสวนจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดไว โดยทีมวิจัยคัดเลือกผูที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตนั้นดวยวิธีการ
คัดเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Selection) เพื่อสอบถามภูมิลําเนาของผูตอบแบบประเมิน
วาตรงกับเขตนั้นๆ จริง แลวจึงนําแบบประเมินออนไลนผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส คือ สมารทโฟน
และแท็บเล็ต มาใชในการเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางซึ่งไดรับแบบประเมินกลับคืนทั้งสิ้น 400 ชุด จากนั้นได
รวบรวมขอมูลจากแบบประเมินทั้งหมดเพื่อตรวจสอบความครบถวนกอนนํามาวิเคราะหขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
5.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไป
วิเคราะหขอมูลทั่วไปโดยใชวิธีวิเคราะหความถี่และรอยละ
5.2 การทดสอบขอตกลงเบื้องตน
การทดสอบขอตกลงเบือ้ งตนดวยการวิเคราะหองคประกอบโดยหาคาดัชนี Kaiser-MeyerOlkin 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
ผูตอบแบบประเมินเปนเพศหญิงมากที่สุดคิดเปนรอยละ 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. การทดสอบขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะหองคประกอบ
จากการวิเคราะหพบวา คาดัชนี 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
ไดวาตัวแปรทั้งหลายมีความสัมพันธกันมากและมีความเหมาะสมที่จะใชเทคนิค Factor Analysis
3. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจและสกัดปจจัยดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก
(Principle Component Analysis) โดยใชวิธีหมุนแกนมุมฉากแบบ Varimax แสดงไดดังตารางที่ 2
3.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบหลัก
ตารางที่ 2
คาไอเกน รอยละของความแปรปรวน และรอยละสะสมของความแปรปรวนในแตละองคประกอบ
®¨´®¤»Â
°r ¦³°
1
2
3
4

n µÅ°Á

¦o °¥¨³ °ªµ¤Â¦¦ª

8.856
7.150
6.591
3.118

24.601
19.862
18.307
8.662

¦o
°¥¨³³¤ °
รอยละสะสมของ
ความแปรปรวน
ªµ¤Â¦¦ª
24.601
44.463
62.770
71.432
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จากตารางที่ 2 พบวา คาไอเกน (Eigen Values) ขององคประกอบที่ไดมีคามากกวา 1 ทั้งหมด
คารอยละความแปรปรวนสะสมทั้ง 4 องคประกอบ มีคาเทากับ 71.432 สามารถอธิบายไดวาองคประกอบ
สวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบ ริโภคสําหรับธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชัน
โทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานครประกอบไปดวยองคประกอบทั้งหมด 4 องคประกอบโดยองคประกอบ
ทั้งหมดสามารถเปนองคประกอบสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับ
ธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานครไดรอยละ 71.432
จากนั้นทีมวิจัยไดพิจารณาจัดใหตัวแปรแตละตัวเขาอยูในองคประกอบที่มีคานํ้าหนักองคประกอบ
(Factor Loading) สูงสุดเพียงองคประกอบเดียวเมื่อเทียบกับองคประกอบอื่นๆ (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 แสดงถึงตัวแปรทั้ง 13 ตัวแปรนี้เปนสวนประกอบที่สามารถรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุด
ซึ่งถูกตั้งชื่อใหมใหครอบคลุมรายละเอียดของตัวแปรวา “ความเชื่อมั่นในการไดรับประสบการณอันดี”
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 ซึ่งมีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบระหวาง 0.580 – 0.789
แสดงถึงตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปรนี้เปนสวนประกอบที่สามารถรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุดซึ่งถูก
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 ซึง่ มีคา นํา้ หนักตัวแปรในองคประกอบระหวาง 0.509 - 0.693
แสดงถึงตัวแปรทั้ง 12 ตัวแปรนี้เปนสวนประกอบที่สามารถรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุดซึ่งถูก
ตั้งชื่อใหมใหครอบคลุมรายละเอียดของตัวแปรวา “ความคุมคาที่ไดรับและความเหมาะสมของการจัดสง”
โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 18.307
องคประกอบที่ 4 บรรยายดวยตัวแปรจํานวน 1 ตัวแปร ไดแก F1.7 ซึง่ มีคา นํา้ หนักตัวแปร
ในองคประกอบคือ 0.703 ซึ่งถูกตั้งชื่อใหมใหครอบคลุมรายละเอียดของตัวแปรวา “ประโยชนตอสุขภาพ”
โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 8.662
ทัง้ นีต้ วั แปรตางๆ สามารถแจกแจงรายละเอียด และสามารถเปรียบเทียบตัวแปรทีไ่ ดจาก
การทบทวนวรรณกรรมและจากการวิเคราะหองคประกอบดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
การเปรี ย บเที ย บตั ว แปรที่ ไ ด จ ากการทบทวนวรรณกรรมและผลจากการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบส ว นประสม
ทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
´ªÂ¦¸ÉÅo µµ¦ªª¦¦¦¦¤

´ªÂ¦¸ÉÅo µµ¦ª·Á¦µ³®r °r ¦³°

o µ¨·£´r

ªµ¤ÁºÉ°¤´ÉÄµ¦Åo ¦´¦³µ¦r °´¸

F1.1 ¤¸·oµ¦ªµ¤o°µ¦ F1.2 ¤¸¦·µ¦¸É¦
µ¤ªµ¤o°µ¦ F1.3 ·oµ¤¸Ä®oÁ¨º°®¨µ®¨µ¥
F1.4 ·oµ¤¸»£µ¡¸ F1.5 ·oµ¤¸µ¦°°Â
Ân¦¼¨´¬r¸É¸ F1.6 ·oµ¦µ·°¦n°¥ F1.7
·oµ¤¸¦³Ã¥rn°» £µ¡ F1.8 ·oµ¤¸¦¦»£´r
¸É¦µ¤ªµ¤o°µ¦ F1.9 µ °·oµ¡°Á®¤µ³
n°ªµ¤o°µ¦ F1.10 ¦µ®¦º°Â¦r °¦·¬´·oµ
¤¸ªµ¤nµÁºÉ°º° F1.11 µ¦¦·µ¦®¨´µ¦ µ¥¸É¸

F5.4 ªµ¤°¨o°´ª·¸¸ª· F5.7 ªµ¤nµÁºÉ°º°Â¨³
ªµ¤¨°£´¥ F5.6 µ¦¸É»¨Âª¨o°¤Äo¦·µ¦®¦º°¤¸µ¦
¡¼¹Â°¡¨·Á´¸Ê F5.3 £µ¡¨´¬r °´ª¼oÄon°°ºÉ F5.8
ªµ¤Á¸¥¦ °¦³Äµ¦Äoµ F5.2 ¦³µ¦rÄµ¦
ÄoÂ°¡¨·Á´Ã¦«´¡r¤º°º°Ä°¸ F5.5 ¦³Ã¥r °
Â°¡¨·Á´ F4.4 ¤¸µ¦Ã¬µµÃÁ¸¥¨¤¸Á¸¥ F5.1 µ¦Á¨º°
Â°¡¨·Á´¸ÊÃ¥¤´¦Ä F4.6 ¤¸µ¦¦³µ´¤¡´rÂ°¡¨·Á´
Ä®oÁ}¸É¦¼o´nµºÉ°nµÇ °¥nµ´Éª¹ F4.5 ¤¸µ¦¦¸ª·ª·oµÂ¨³
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°¨¼o µ
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¦·¬´·oµ¤¸ªµ¤nµÁºÉ°º° F1.9 µ °·oµ¡°Á®¤µ³
n°ªµ¤o°µ¦ F1.5 ·oµ¤¸µ¦°°ÂÂn¦¼¨´¬r¸É¸
F1.11 µ¦¦·µ¦®¨´µ¦ µ¥¸É¸ F1.8 ·oµ¤¸¦¦»£´r
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o µ¦µµ
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ตารางที่ 2
การเปรี ย บเที ย บตั ว แปรที่ ไ ด จ ากการทบทวนวรรณกรรมและผลจากการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบส ว นประสม
ทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือ
ในเขตกรุงเทพมหานคร (ตอ)
o µn °µµ¦´Îµ®n µ¥
F3.1 ¡ºÊ¸É¸ÉÄ®o¦·µ¦¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤ F3.2 ¡ºÊ¸É¸É
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F5.2 ¦³µ¦rÄµ¦ÄoÂ°¡¨·Á´Ã¦«´¡r¤º°º°
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้พบวาองคประกอบของสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของ
ผูบริโภคสําหรับธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 4
องคประกอบดังภาพที่ 1 ซึ่งประกอบดวย

ภาพที่ 1: องคประกอบสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับ
ธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร
องคประกอบที่ 1 ความเชือ่ มัน่ ในการไดรบั ประสบการณอนั ดี คือ ความมัน่ ใจในคุณคาของของสินคา
และบริการทีถ่ กู ประเมินและเขาใจโดยลูกคา ประกอบดวยตัวแปร ความสอดคลองกับวิถชี วี ติ ความนาเชือ่ ถือ
และความปลอดภัย การที่บุคคลแวดลอมใชบริการหรือมีการพูดถึงแอปพลิเคชันนี้ ภาพลักษณของตัวผูใช
ตอคนอื่น ความเสถียรของระบบในการใชงาน ประสบการณในการใชแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในอดีต
ประโยชนของแอปพลิเคชัน มีการโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย การเลือกแอปพลิเคชันนีโ้ ดยสมัครใจ มีการประชาสัมพันธ
แอปพลิเคชันใหเปนที่รูจักผานสื่อตางๆ อยางทั่วถึง มีการรีวิวสินคาและการใชงานเสมอ พนักงาน สงสินคา
ใหบริการดี และมีการสงขอมูลขาวสารใหลูกคาเสมอ โดยมีความสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler &
Armstrong (2018, 38) ซึง่ เชือ่ วาผูบ ริโภคจะตัดสินใจซือ้ โดยอาศัยการประเมินประโยชนทไี่ ดรบั เทียบกับตนทุน
ที่ลูกคาเสียไปซึ่งคุณประโยชนรวมทั้งมวลที่ผูบริโภคคาดหวังจากผลิตภัณฑและบริการนั้น เกิดจาก
สิ่งที่ธุรกิจมอบใหและสื่อสารผานกิจกรรมและชองทางตางๆ และทําใหเกิดการรับรูของผูบริโภค โดยคุณคา
ที่ลูกคาไดรับโดยไมไดมีแตตัวสินคาเพียงอยางเดียวแตยังรวมถึงประสบการณอันดีที่ลูกคารับรู รูสึกและ
เขาใจได ซึ่งตรงกับขอคนพบของ Schmitt (1999, 53) คือ องคประกอบของประสบการณที่นักการตลาด
สามารถสรางใหแกลูกคาแบงเปน ดานประสาทสัมผัส ดานความรูสึก ดานความคิด ดานกายภาพ
ดานพฤติกรรมและวิถชี วี ติ และดานภาพลักษณทางสังคมซึง่ เปนผลมาจากกลุม อางอิงของลูกคา ซึง่ การมอบ
ประสบการณใหลกู คาเชือ่ มัน่ จะตองกระทําผานการสือ่ สารขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน ภาพ คําพูดของพนักงาน
การนําเสนอสินคา และสื่อออนไลน เปนตน
องคประกอบที่ 2 การออกแบบสินคาและบริการตรงตามความตองการของลูกคา คือ การสรางสินคา
และบริการใหตรงใจลูกคา ประกอบดวยตัวแปร ไดแก มีสินคาตรงความตองการ มีบริการที่ตรงตาม
ความตองการ สินคามีใหเลือกหลากหลาย สินคามีคณ
ุ ภาพดี สินคารสชาติอรอย ตราหรือแบรนดของบริษทั

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562

77

สินคามีความนาเชื่อถือ ขนาดของสินคาพอเหมาะตอความตองการ สินคามีการออกแบบตกแตงรูปลักษณ
ที่ดี การบริการหลังการขายที่ดี สินคามีบรรจุภัณฑที่ตรงตามความตองการซึ่งสอดคลองกับแนวคิดระบบ
การออกแบบสินคา-บริการของ Scherer, Kloechner, Ribeiro, Pezzptta & Pirola (2016, 341-346)
โดยการออกแบบสินคาและบริการจะตองเปนไปตามความตองการของลูกคาซึง่ เปนสิง่ สําคัญทีส่ ดุ กอนลงมือผลิต
สินคานั้นเพื่อจําหนาย นอกจากนี้ในเชิงการสั่งสินคาออนไลนของผูบริโภคยังพบวา การมีสินคาที่มีคุณภาพ
ตรงตามความตองการ และการมีสินคาใหเลือกหลากหลาย และมีความนาเชื่อถือ ยังเปนองคประกอบสอง
ลําดับตนๆ ที่ทําใหเกิดการตัดสินใจสั่งซื้อมากที่สุด (Reaumsri & Patsinee, 2019, 104)
องคประกอบที่ 3 ความคุมคาที่ไดรับและความเหมาะสมของการจัดสง หมายถึง ความคุมคา
จากกิจกรรมตางๆ ของผูข ายในดานการตลาดและความเหมาะสมดานการบริการสงสินคาซึง่ ประกอบดวยตัวแปร
ไดแก สินคาไมเคยขาดเวลาสั่ง พื้นที่ที่ใหบริการมีความเหมาะสม พื้นที่ที่ใหบริการครอบคลุมทั่วถึง
มีรานหรือผูขายอาหารใหเลือกหลากหลายเจา การสงสินคาถึงลูกคามีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม
สถานะการสงได มีกิจกรรมสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม อยูเสมอ ราคาสินคา (รวมคาขนสง)
กอนสวนลดมีความเหมาะสม มีการสะสมแตมจากยอดซื้อเพื่อสิทธิประโยชน วิธีชําระเงินมีความเหมาะสม
ราคาที่หักสวนลดแลวมีความเหมาะสม การใหเครดิตหรือระยะเวลาในการชําระเงินมีความเหมาะสม
มีการมอบสิทธิพิเศษพวงสินคาและบริการอื่นที่ไมเกี่ยวกับอาหารซึ่งสอดคลองกับ Reaumsri & Patsinee
(2019, 101) ที่พบวาปจจัยดานสงเสริมการขายซึ่งประกอบดวยการมีโปรโมชั่น ลดราคาหรือแจกของแถม
การใหขอมูลสินคาอยางสมํ่าเสมอ และในดานการจัดสงมีการเปลี่ยนสินคาและคืนเงินหากมีขอผิดพลาด
มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภค
องคประกอบที่ 4 ประโยชนตอ สุขภาพซึง่ ประกอบดวยตัวแปรประโยชนตอ สุขภาพเพียงตัวแปรเดียว
ทัง้ นี้ คุณคาทางโภชนาการยังเปนปจจัยดานสุขภาพทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ซึง่ มีผลตอการตัดสินใจซือ้ อาหารของผูบ ริโภค
อีกดวย (Darian & Tucci, 2011) และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Nanthasin (2015, 15) ซึ่งพบวาการรับรู
จริงตอคุณคาอาหารเพื่อสุขภาพดานโภชนาการจะสงผลตอความพึงพอใจและความภักดีของผูบริโภคเอง
ในที่สุด ประโยชนตอสุขภาพจึงเปนองคประกอบสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคาอาหารของผูบริโภคไมวา
ชองทางใด

สรุป
การวิเคราะหองคประกอบสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคสําหรับ
ธุรกิจจัดสงอาหารผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 4 องคประกอบคือ
1) ความเชื่อมั่นในการไดรับประสบการณอันดีซึ่งประกอบดวยตัวแปรสําคัญเชน ความสอดคลองกับวิถีชีวิต
ความนาเชือ่ ถือปลอดภัย และการทีบ่ คุ คลแวดลอมใชบริการหรือมีการพูดถึงแอปพลิเคชันนี้ 2) การออกแบบ
สินคาและบริการตรงตามความตองการของลูกคา ซึง่ ประกอบดวยตัวแปรสําคัญ เชน มีสนิ คาตรงความตองการ
มีบริการที่ตรงตามความตองการ สินคามีใหเลือกหลากหลาย สินคามีคุณภาพดี 3) ความคุมคาที่ไดรับและ
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ความเหมาะสมของการจัดสงซึ่งประกอบดวยตัวแปรสําคัญ เชน สินคาไมเคยขาดเวลาสั่ง พื้นที่ที่ใหบริการ
มี ค วามเหมาะสม พื้ น ที่ ที่ ใ ห บ ริ ก ารครอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง มี ร  า นหรื อ ผู  ข ายอาหารให เ ลื อ กหลากหลายเจ า
การสงสินคาถึงลูกคามีประสิทธิภาพ สามารถติดตามสถานะการสงได มีกิจกรรมสงเสริมการขาย ลด แลก
แจก แถม อยูเสมอ และ 4) ประโยชนตอสุขภาพ
จากผลการวิจัย ทีมวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษานี้ไปประยุกตใชสําหรับผูประกอบการ
รานอาหารคือ การเพิม่ ชองทางการทําธุรกิจออนไลนผา นแอปพลิเคชันหรือชองทางออนไลนอนื่ ๆ เชน การเลือก
เขารวมเปนพันธมิตรกับผูใหบริการจัดสงสินคาอาหารที่มี Platform ดําเนินการอยูในปจจุบันและเปนที่นิยม
อันดับตนๆ เชน Lineman เปนตน โดยใช 4 องคประกอบหลักนี้ในการประเมินศักยภาพของแอปพลิเคชัน
หรือชองทางออนไลนที่จะตัดสินใจเขารวมเปนพันธมิตรวาชองทางใดมีระดับขององคประกอบทั้ง 4 ครบถวน
หรืออยูในระดับที่นาสนใจกอนตัดสินใจ สําหรับผูประกอบการธุรกิจจัดสงสินคาอาหารโดยใหบริการผาน
แอปพลิเคชันนั้น ควรประยุกตใช 4 องคประกอบนี้ในการพัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินผลการดําเนินการ
เพือ่ ปรับปรุงความสามารถในการใหบริการทัง้ ลูกคา คูค า ผูจ ดั สง และรานอาหาร รวมทัง้ สามารถนําไปพัฒนา
คุณสมบัติ (Feature) ของชองทางออนไลนในรูปแบบตางๆ เชนโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot)
ซึ่งสามารถเตรียมคําตอบใหลูกคาโดยยึดจากเนื้อหาขององคประกอบทั้ง 4 องคประกอบ สําหรับการทําวิจัย
ครั้งตอไป ควรมีการศึกษาโดยนําองคประกอบทั้ง 4 องคประกอบไปหาสมการความสัมพันธตอการตัดสินใจ
ซือ้ สินคาและบริการผานแอปพลิเคชันเพือ่ ทํานายระดับการตัดสินใจซือ้ ของผูบ ริโภค หรืออาจทําการวิเคราะห
องคประกอบปจจัยสําหรับการซือ้ สินคาผานชองทางออนไลนของกลุม สินคาทีม่ พี ฤติกรรมการบริโภคใกลเคียง
กับสินคาประเภทอาหารเชน เครื่องดื่ม หรือกลุมสินคาบริโภค เปนตน
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