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รูปแบบการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร
รุ่งโรจน์ สงสระบุญ1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ใน
กรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของรูปแบบการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่
“วงใน” ในกรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูใ้ ช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน
400 ตัวอย่าง การศึกษาครัง้ นี้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือเก็บข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ส่วนสถิตทิ ท่ี ดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์เส้นทาง
อิทธิพล (path analysis) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)
จากการศึกษาพบว่า 1) ปั จจัยด้านการสือ่ สารทางการตลาดดิจทิ ลั การยอมรับการใช้เทคโนโลยีมผี ลทางตรง
และทางอ้อมต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร และ 2) โมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ จากการวิจยั มีความเหมาะสม เนื่องจากมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และแต่ละ
องค์ประกอบของโมเดลมีความเทีย่ งตรง มีความสามารถในการพยากรณ์ได้ในระดับดีและเป็ นทีย่ อมรับได้
ค�ำส�ำคัญ : 1. การสือ่ สารทางการตลาดดิจทิ ลั 2. การยอมรับการใช้เทคโนโลยี 3. บริการแอพพลิเคชันวงใน
่
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Model of decision to use the Wongnai application service in Bangkok
Rungroje Songsraboon2

Abstract
The purposes of this research were to study levels of factors affecting the decision to use the
Wongnai application service in Bangkok and to study the structural equation modeling of causal factors
on the decision to use the Wongnai application service in Bangkok. Samplings were 400 people.
Questionnaires were used to collect data. The data received were calculated and analyzed by using
descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation). The path analysis was
used to test the hypotheses. The structural equation modeling (SEM) was used to test the decision
to use the Wongnai application service in Bangkok. The findings revealed that 1) a factor of a digital
marketing communication- an acceptance of using technology affects both directly and indirectly in
terms of decision making for deploying the Wongnai application service and 2) the developed causal
model was appropriate since they were consistent based on an empirical data. Elements of the model
were accurate (validity) and acceptable with a good predictive ability level.
Keywords: 1. Digital marketing communication 2. Technology acceptance 3. Wongnai application
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บทน�ำ

ปั จจุบนั การท�ำธุรกิจในกลุม่ อาหารเป็ นกลุม่ ทีม่ คี วามน่าสนใจในการลงทุน และมีปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
โดยมีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก รูปแบบการด�ำเนินการของธุรกิจร้านอาหารมีอยู่
หลายหลาก เช่น ร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารตามโรงแรม ร้านขายอาหารแผงลอย ร้านอาหาร
ริมทาง หรือร้านอาหารเฉพาะกลุ่ม เช่น ร้านขายเบเกอรี่ หรือร้านขายของหวาน ก็มโี อกาสเติบโตได้ตาม
พฤติกรรมการใช้บริการของผูบ้ ริโภคในยุคปั จจุบนั (Limratchadamon, 2017) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในของประเทศไทย ทีพ่ บว่ามีสว่ นช่วยผลักดันการเจริญเติบโตของธุรกิจจ�ำหน่ายอาหารเพิม่ สูง
ขึน้ ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยได้ทำ� การวิจยั พบว่า มูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารในปี 2561 มีมลู ค่ารวม 411,000 415,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4 - 5 จากปี 2560 โดยการขยายตัวดังกล่าว ส่วนหนึ่งน่าจะเป็ นผลมาจาก
การผลักดันของต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค่าเช่าพืน้ ทีใ่ นท�ำเลศักยภาพ และต้นทุนค่าแรง ทีส่ ง่ ผลให้ผปู้ ระกอบ
การร้านอาหารต้องตัง้ ราคาอาหารในระดับสูง เพือ่ ให้ครอบคลุมภาระต้นทุนต่างๆ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ (Limratchadamon,
2017) มูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยทีส่ งู ถึงกว่า 4 แสนล้านบาทต่อปี ดึงดูดให้ผปู้ ระกอบการร้าน
อาหารรายใหม่เข้าสูต่ ลาดธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ ปี 2560 มีจำ� นวนผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
ทีจ่ ดทะเบียนนิตบิ ุคลรวม 12,630 ราย เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9 จาก ณ สิน้ ปี 2559  ในขณะเดียวกัน ผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารรายเดิมในตลาดยังขยายการลงทุน ทัง้ ในรูปแบบการพัฒนาแบรนด์รา้ นอาหารขึน้ มาใหม่เอง รวม
ถึงการซือ้ แฟรนไชส์จากทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการทีเ่ ล็งเห็นจุดอิม่ ตัว หรือเผชิญ
ภาวะขาดทุนก็เลิกกิจการ หรือขายร้านอาหารไป ส่งผลให้วงจรการประกอบธุรกิจร้านอาหารมีแนวโน้มสัน้ ลง
ในปี 2561 การใช้บริการร้านอาหารทัวไป
่ ทีม่ งุ่ ตอบโจทย์การรับประทานอาหารในชีวติ ประจ�ำวันอย่าง
ร้านอาหารตามสัง่ ก๋วยเตีย๋ ว และข้าวแกง น่าจะยังคงทรงตัว โดยร้านอาหารในกลุม่ นี้ น่าจะยังคงมีรายได้หลัก
จากการให้บริการผูค้ นทัวไป
่ ทีต่ อ้ งการความสะดวกรวดเร็วในการรับประทานอาหารในช่วงวันธรรมดา ส�ำหรับ
ร้านอาหารระดับบน รวมไปถึงร้านอาหารระดับกลาง อย่างร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
น่าจะยังคงมีผใู้ ช้บริการอย่างคึกคักในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยผูป้ ระกอบการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า
และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นเชนร้านอาหาร ทีม่ กี ารขยายสาขาร้านอาหารไปตามการขยาย
สาขาของห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ การขยายสาขาของห้างสรรพสินค้า เป็ นการเปิ ดพืน้ ที่
ส�ำหรับร้านอาหาร จ�ำนวนเงินกระจายไปยังผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย ส่งผลให้การแข่งขันรุนแรงขึน้
(Colliers International Thailand Research, 2017)

ภาพที ่ 1 ภาพรวมจ�ำนวนสาขาของห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ทวประเทศ
ั่
ทีม่ า: Colliers International Thailand Research (2017)
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จากภาพที่ 1 จะเห็นได้วา่ มีการเปิ ดสาขาของห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ทวประเทศ
ั่
เป็ นจ�ำนวนมาก ท�ำให้การประกอบกิจการร้านอาหารมีการแข่งขันระหว่างกลุม่ ซึง่ ทีส่ นิ ค้า และบริการทีค่ ล้ายคลึง
กันอย่างรุนแรง จนเข้าสูป่ ลายปี 2560 ธุรกิจร้านอาหารหลายแห่งมีการปิ ดการปิ ดกิจการไป เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจ ก�ำลังซือ้ ของกลุ่มผูบ้ ริโภคชะลอตัว ท�ำให้มกี ารบริโภคอาหารนอกสถานทีน่ ้อยลง การเข้ามาของ
ธุรกิจร้านอาหารต่างชาติในลักษณะผ่านร้านค้าปลีก (franchise) ได้เข้ามาเปิ ดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย
เป็ นจ�ำนวนมาก (Limratchadamon, 2017) มีการแข่งขันด้วยการใช้เครือ่ งมือทางการตลาด เช่น การให้โปรโม
ชัน่ ส่วนลด ซือ้ หนึ่งแถมหนึ่ง หรือการจัดชุดอาหารเพือ่ สร้างความคุม้ ค่า รวมทัง้ การบริการในระบบออนไลน์
ท�ำให้ผบู้ ริโภคมีชอ่ งทางเลือกมากยิง่ ขึน้ จึงส่งผลให้ธรุ กิจอาหารในประเทศไทยปิ ดตัวลง (Colliers International
Thailand Research, 2017) ในปี 2560 ธุรกิจร้านอาหารได้ปิดตัวไปมากกว่า 1,500 ร้านค้า ท�ำให้ธรุ กิจร้านอาหาร
ทีย่ งั อยูใ่ นปั จจุบนั ต้องพัฒนาธุรกิจหรือปรับปรุงรูปแบบการด�ำเนินการ เพือ่ ให้สามารถแข่งขันต่อไปได้
ร้านอาหาร “วงใน” (Wongnai) “วงใน” เป็ นเว็บไซต์ทม่ี คี วามนิยมของผูบ้ ริโภคเป็ นอย่างมาก โดยผูใ้ ช้งาน
เว็บไซต์สามารถค้นหาร้านอาหาร ข้อมูล รูปและค�ำวิจารณ์จากสมาชิกคนอืน่ สมาชิกผูใ้ ช้งานเว็บไซต์สามารถ
เพิม่ ข้อมูลร้านอาหารหรือเสนอแนะให้แก้ไขข้อมูลร้านอาหารทีม่ อี ยูใ่ นฐานข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ร้านอาหาร Upload รูปภาพเกีย่ วกับร้านอาหาร และติดตามความเคลือ่ นไหวของเพือ่ นภายในเว็บไซต์ได้แบบ
ตามเวลาจริง นอกเหนือจากการให้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ “วงใน” ได้ให้บริการผ่านทางโปรแกรมประยุกต์
ทีท่ ำ� งานอยูบ่ นอุปกรณ์พกพารุน่ ทีเ่ ป็ นระบบปฏิบตั กิ าร IOS และ Android ซึง่ จะมีการน�ำข้อมูลพิกดั ภูมศิ าสตร์
ของผูใ้ ช้งานไปประมวลผลแบบ Location-based service เพือ่ แสดงผลการค้นหาร้านอาหารทีอ่ ยูใ่ กล้ผใู้ ช้ได้
เริม่ เปิ ดใช้งานครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2553 สร้างและดูแลโดยบริษทั วงใน มีเดีย จ�ำกัด เว็บไซต์ “วงใน” ปรากฏใน
สือ่ ในฐานะเว็บแนะน�ำหลายแหล่งรวมถึง แอพพลิเคชันส�
่ ำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในกลุม่ ธุรกิจการตลาดด้าน
อาหาร “วงใน” ได้ก่อตัง้ ขึน้ มาในปี 2553 จัดเป็ นผูใ้ ห้บริการสือ่ ทีค่ รอบคลุมด้านร้านอาหาร ร้านเสริมสวยและ
สปา ทีเ่ ป็ นการให้บริการเพือ่ การค้นหาร้านอาหารหรือสามารถแบ่งปั นข้อมูลทีต่ อ้ งการ ด้วยการเลือกสืบค้น
ราคา ชือ่ ร้าน สถานที่ ข้อมูลภายในยังได้ ประกอบไปด้วย แผนที่ หมายเลขโทรศัพท์ ทีอ่ ยูแ่ ละรูปภาพ ซึง่ เป็ น
การโพสต์ขอ้ มูล มาจากผูท้ เ่ี คยมาใช้ “วงใน” มีการช่องทางการสือ่ สารหลายแบบ เช่นการสือ่ สารผ่าน Website
ผ่าน แอพพลิเคชัน่ ซึง่ มีความสะดวกแตกต่างกัน ตามเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการท�ำงานและความเหมาะสมของเป้ า
หมายในการค้นหาข้อมูล จึงท�ำให้มผี ใู้ ช้บริการค้นหาข้อมูลประมาณ 40 ล้านครัง้ ต่อเดือน และมีสมาชิกมากกว่า
3,000,000 คน นอกเหนือจากการท�ำงานผ่านช่องทางการสือ่ สารผ่านสือ่ ดิจทิ ลั หลายประเภท “วงใน” ยังมีกล
ยุทธการด�ำเนินการตลาดทีแ่ ตกต่างกันแล้วแต่ประเภทของเครือ่ งมือ เช่น Twitter ทีใ่ ช้การปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การสือ่ สารให้เป็ นแบบสองทาง (Two - Way Communication) ตัง้ แต่การสร้าง hashtag #wongnai จนถึงการ
ตอบข้อความอย่างสม�่ำเสมอท�ำให้มมี ผี ตู้ ดิ ตามมากกว่า 1,400,000 คน การท�ำการตลาดผ่าน Instrgram จะ
เน้นไปทีร่ ปู ภาพและวีดโี อ ให้ผตู้ ดิ ตามสนใจ และการสือ่ สารผ่าน Line ทีใ่ ช้เป็ นเครือ่ งมือเพือ่ การค้นหาข้อมูล
ร้านอาหารและสือ่ สารกับผูบ้ ริโภคผ่าน ChatBot (Limratchadamon, 2017) “วงใน” ได้ให้ความส�ำคัญกับผูบ้ ริโภค
ยุคใหม่ และเพือ่ การสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางออนไลน์ (Social Network Presence & Mastery) การใช้
สือ่ สังคมออนไลน์ชนิดต่าง ๆ เพือ่ สือ่ สารกับผูบ้ ริโภค จึงได้ถูกสร้างขึน้ มา และมีการพัฒนาการใช้สอ่ื สังคม
ออนไลน์ตามเครือ่ งมือทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมในช่วงปั จจุบนั แอพพลิเคชัน่ “วงใน” จึงได้ถกู สร้างขึน้ มาเพือ่ การน�ำไปใช้
ในการ Review ร้านอาหารทีจ่ ะน�ำรูปภาพมาประกอบและสือ่ สารการตลาดทีม่ อบประโยชน์ให้กบั สมาชิกแฟน
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เพจด้วยการโพสต์ในรูปแบบต่างๆ ทัง้ อัลบัม้ รูป วีดโี อ เนื้อหาความรู้ และกิจกรรมเชิญชวนให้เข้าร่วมกับ “วงใน”
และใช้การด�ำเนินการแบบ ผูบ้ ริโภคหรือผูท้ ไ่ี ด้ไปใช้บริการมาจะเป็ นผูด้ ำ� เนินการสร้าง Content ขึน้ มา (community
drives content) ทีผ่ สู้ นใจบริโภคสามารถติดตามอ่าน Review ข้อมูลอัพเดทร้านอาหารล่าสุดจากผูบ้ ริโภคทีไ่ ด้
ใช้บริการจริง ๆ ท�ำให้ Content ทีน่ �ำเสนอนัน้ มีความใหม่อยูเ่ สมอ สามารถติดตามอ่าน Review ของนักชิม
ยอดนิยมและเมือ่ ได้ใช้บริการจะท�ำการโพสภาพหรือรีววิ ทีม่ คี วามเป็ นเอกลักษณ์ของผูบ้ ริโภคเองผ่านแอพพลิ
เคชันได้
่ ทุกข้อมูลทีผ่ บู้ ริโภคน�ำเสนอจะสามารถเชือ่ มต่อเข้าสูแ่ อพพลิเคชัน่ และ Twitter ได้ ท�ำให้ผบู้ ริโภค
สามารถแบ่งปั นเนื้อหาจากเว็บ “วงใน” ไปสูเ่ ครือข่ายของกลุม่ เพือ่ นผูบ้ ริโภคด้วย ท�ำให้ได้ขอ้ มูลและรูปภาพที่
เป็ นประโยชน์ต่อความสนใจใช้บริการของผูบ้ ริโภคใหม่อย่างดี การน�ำสือ่ สังคมออนไลน์มาใช้ในการประกอบ
ธุรกิจอาหารนัน้ เป็ นปั จจัยทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างมากเพื่อให้เกิดการรับรูต้ ราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และการน�ำ
เสนอข้อมูลไปยังผูบ้ ริโภครายอื่นให้ธุรกิจมีโอกาสเติบโตได้มากขึน้ “วงใน” มีการด�ำเนินการสร้างเนื้อหาที่
หลากหลาย และมีสมาชิกทีใ่ ช้บริการเป็ นจ�ำนวนมาก เมือ่ พิจารณาจากความส�ำคัญในการน�ำสือ่ สังคมออนไลน์
มาใช้ในการสือ่ สารการตลาดกับผูบ้ ริโภคท�ำให้ ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงปั จจัยความส�ำเร็จของการใช้
แอพพลิเคชัน่ “วงใน” ทีม่ ผี ลต่อความสนใจใช้บริการร้านอาหาร ว่าการใช้แอพพลิเคชันของ
่
“วงใน” ได้มกี ารน�ำ
เสนอเนื้อหาหรือกลยุทธการสือ่ สารการตลาดบนแอพพลิเคชัน่ ทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จอย่างไร เพือ่ เป็ นประโยชน์
ในการพัฒนาธุรกิจอาหารได้ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพือ่ ศึกษาระดับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร และ
ศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของรูปแบบการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
งานวิจยั เรื่องนี้ เน้ นค้นหารูปแบบความสัมพันธ์การตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ใน
กรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์ทส่ี ำ� คัญ ดังนี้
1. ผูป้ ระกอบการทีท่ ำ� ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจอืน่ ๆ สามารถน�ำผลการวิจยั นี้มาใช้เป็ นแนวทางใน
การก�ำหนดการสือ่ สารทางการตลาดและยอมรับการใช้เทคโนโลยีเพือ่ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผูใ้ ช้
บริการ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
2. ผูใ้ ช้บริการธุรกิจร้านอาหารจะได้รบั การบริการทีด่ ยี งิ่ ขึน้ จาการด�ำเนินงานทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาการ
ให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพผ่านแอพพลิเคชัน่
3. นักวิจยั นักวิชาการ นักศึกษา ผูท้ ส่ี นใจทัวไป
่ สามารถน�ำผลการวิจยั นี้มาใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการ
ศึกษาค้นคว้า และประยุกต์ใช้องค์ความรูจ้ ากการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ ในการศึกษาขยายผลต่อไป
ในอนาคต
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การทบทวนวรรณกรรม
การสื่อสารทางการตลาดดิ จิทลั
Etzel, Walker & Stanton (2001) ได้กล่าวไว้วา่ การสือ่ สารทีม่ กี ารน�ำเข้าสือ่ ต่างๆทีม่ กี ารน�ำข้อความ
กราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวิดโี อ มาแปลงสภาพและเชือ่ มโยงเข้าด้วยกันเพือ่ ประโยชน์ในการใช้งาน
โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ และ Davis (1989) ได้กล่าวถึง แบบจ�ำลองการ
ยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (A technology acceptance model หรือ TAM) เป็ นทฤษฎีทม่ี กี ารยอมรับ
และมีชอ่ื เสียงในการเป็ นตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จของการรับรูก้ ารใช้เทคโนโลยี
Kotler (1999) ให้ความเห็นว่า การตลาดวิดโี อสามารถน�ำมาใช้ได้ในหลายลักษณะ เช่น เป็ นหนังโฆษณา
เหมือนทางโทรทัศน์ ท�ำเป็ นเรือ่ งราวและมีการโฆษณาแนบโดยขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของแบรนด์เช่น เพือ่ การ
สือ่ สารให้เกิดการรับรู้ (awareness) และสร้างทัศนคติ (attitude) ทีด่ ี โอกาสให้ผบู้ ริโภคเข้าร่วมกิจกรรม (event)
เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคผูกพันแบรนด์หรือมุง่ เน้นการขายและเพือ่ การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ (public relation)
เมือ่ เทคโนโลยีเปลีย่ น ก็จะส่งผลต่อการรับรูถ้ งึ สินค้า คลิปวีดโี อสามารถขยายฐานลูกค้ากว้างมากขึน้ ให้รายละเอียด
ได้มากเทียบเท่าทีว ี หลายแบรนด์ทมุ่ เงินลงทุนในการสร้างคลิปวีดโี อมากขึน้ เพราะสามารถสร้างการรับรูแ้ ละ
วัดเสียงของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อคลิปวีดโี อได้งา่ ยและเร็วส�ำหรับ ในงานวิจยั ฉบับนี้เป็ นการกล่าวถึงสือ่ ดิจทิ ลั โดย
สรุปได้วา่ การสือ่ สารการตลาดผ่านสือ่ ดิจทิ ลั นัน้ เป็ นนวัตกรรมการตลาดบนโลกดิจทิ ลั ทุกอย่างดูแยบยล ลึกซึง้
แฝงไว้ซง่ึ เนื้อหาสาระของการสือ่ สารการตลาด ผนวกกับความกลมกลืนของแบรนด์ สามารถเจาะถึงพฤติกรรม
ของคนในสังคม และสร้างความเชือ่ มโยงระหว่างแบรนด์กบั ประสบการณ์ของผูบ้ ริโภคได้อย่างน่าติดตาม ด้วย
ความสดแปลกใหม่ เป็ นทัง้ กระแสทีค่ นทัง้ เมืองพูดถึง เป็ นทัง้ การสร้างความบันเทิง เป็ นการสือ่ สารสองทางอีก
ทัง้ ยังมีการส่ง SMS, MMS หรือข้อมูลมัลติมเี ดียอืน่ ๆ บนอุปกรณ์ไฮเทคอย่างสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตในยุค
3G บนเครือข่ายไร้สาย และถ้ารวมเว็บไซต์, เว็บบล็อก และเว็บวิดโี อออนไลน์ อีกมากมายหรือแม้กระทัง่
กลายเป็ นเกมส์ในลักษณะ คลิก โพสต์ โหวต และแชร์ ทีผ่ บู้ ริโภคอาจไม่รตู้ วั ว่า เนื้อหาด้านการตลาดถูกฝั งอยู่
ในนัน้ หยังรากลึ
่
กกลายเป็ นเนื้อเดียวกันระหว่างแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และผูบ้ ริโภค ไปแล้ว ซึง่ การตลาดรูปแบบ
นี้ตอ้ งอาศัยสือ่ สังคมออนไลน์ (social media) มาเป็ นเครือ่ งมือในการท�ำการสือ่ สารการตลาดสูก่ ลุม่ ผูบ้ ริโภค
และ Etzel, Walker & Stanion (2001) ได้กล่าวไว้วา่ การสือ่ สารทางการตลาดดิจทิ ลั ประกอบไปด้วย การ
โฆษณาผ่านสือ่ ดิจทิ ลั การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ดิจทิ ลั และการส่งเสริมการขายผ่านสือ่ ดิจทิ ลั
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
Den Hertog (2000) กล่าวว่า เทคโนโลยี หมายถึง สิง่ ทีม่ นุษย์พฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ช่วยในการท�ำงานหรือ
ปั ญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร วัสดุ หรือแม้กระทังที
่ ไ่ ม่ได้เป็ นสิง่ ของทีจ่ บั ต้องได้ และในส่วน
ทีส่ ำ� คัญของการยอมรับเทคโนโลยี ทีป่ ระกอบไปด้วย การรับรูป้ ระโยชน์ และการรับรูใ้ ช้งานง่าย
Andreassen, Lervik - Olsen & Calabretta (2015) ให้ความหมายของการยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง
การทีบ่ ุคคลได้เรียนรูผ้ ่านการศึกษาโดยผ่านขัน้ ตอนการรับรู้ การยอมรับจะเกิดขึน้ ได้หากมีการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองและการเรียนรูน้ นั ้ จะได้ผลก็ตอ่ เมือ่ บุคคลนัน้ ได้ทดลองปฏิบตั จิ นแน่ใจว่าเทคโนโลยีนนั ้ สามารถให้ประโยชน์
อย่างแน่นอน
การตัดสิ นใจใช้บริ การ
การตัดสินใจ (decision making) หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจเลือกทีจ่ ะกระทําสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
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จากทางเลือกต่าง ๆ ทีม่ ี ซึง่ ผูบ้ ริโภคมักจะต้องตัดสินใจในการเลือกสินค้าและบริการอยูเ่ สมอ โดยลูกค้าจะเลือก
สินค้าหรือบริการตามสถานการณ์หรือข้อมูลทีม่ ี การตัดสินใจจึงเป็ นกระบวนการทีส่ ำ� คัญซึง่ อยูภ่ ายในจิตใจของ
ผูบ้ ริโภค (Izogo, 2015) ขัน้ ตอนการตัดสินใจ (buying decision process) เป็ นล�ำดับขัน้ ตอนในการตัดสินใจ
ของผูบ้ ริโภค มีทงั ้ หมด 5 ขัน้ ตอน ดังกระบวนการตัดสินใจซือ้ 5 ขัน้ ตอนของบริโภคดังนี้ Salter & Tether
(2006) ให้ความหมาย การตัดสินใจไว้วา่ การตัดสินใจคือการเลือกจากทางเลือกหรือตัวเลือกทีม่ อี ยู่ Robbins
(1994) การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือกทีม่ ี (choosing among
alternatives) และได้อธิบายว่า การตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคเป็ นกระบวนการทีเ่ ป็ นผลมาจากการตอบสนอง
การกระตุน้ จากสิง่ แวดล้อม เช่น แพ็คเกจของสินค้า การโฆษณา เป็ นต้น และการตัดสินใจซือ้
Kim, et al. (2010) ศึกษาปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการยอมรับบริการข้อความสัน้ (short message service)
หรือ SMS โดยน�ำแบบจ�ำลองการยอมรับเทคโนโลยีมาเป็ นต้นแบบในการศึกษา และเพิม่ เติมปั จจัยทีค่ าดว่าจะ
ส่งผลต่อการยอมรับ SMS ของคนเกาหลี มีตวั แปรอิสระทีใ่ ช้ในการศึกษารวม 8 ตัวแปร ประกอบด้วยตัวแปร
ทีน่ �ำมาจากแบบจ�ำลองการยอมรับเทคโนโลยีจำ� นวน 2 ตัวแปร ได้แก่ การรับรูป้ ระโยชน์ในการใช้งาน (perceived
usefulness) และการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน (perceived ease of use) และตัวแปรทีเ่ พิม่ เติมเข้าไป 6
ตัวแปร ดังนี้ 1) ความสะดวกในการใช้ (interface convenience) หมายถึง การทีผ่ ใู้ ช้เชือ่ ว่าเทคโนโลยี สามารถ
หามาใช้ได้งา่ ยและมีประสิทธิภาพในการปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้ 2) ความสามารถในการควบคุมการใช้งาน (context
controllability) หมายถึง การทีผ่ ใู้ ช้สามารถก�ำหนดและควบคุมการใช้งานเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ได้ ซึง่ ความสามารถในการควบคุมการใช้งานจะช่วยเพิม่ การรับรูป้ ระโยชน์ในการใช้งานและความง่ายในการ
ใช้งาน 3) การได้รบั ความคุม้ ค่าทางการเงิน (perceived monetary value) หมายถึง การได้รบั ประโยชน์จาก
การใช้เทคโนโลยี มากกว่าค่าใช้จา่ ยทีเ่ สียไป 4) ความสนุกสนานทีไ่ ด้รบั (perceived enjoyment) หมายถึง การ
ทีผ่ ูใ้ ช้เชื่อว่ากิจกรรมในการใช้เทคโนโลยีจะได้รบั ความสนุ กสนาน นอกเหนือจากความคาดหวังในผลของ
สมรรถนะ 5) ปัจจัยทางสังคม (social factor) หมายถึง การทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งการใช้เทคโนโลยีตามบุคคลอืน่ เพือ่ จะได้  
มีสว่ นร่วมในสังคมมากขึน้ 6) ความครบถ้วนด้านมีเดีย (media richness) หมายถึง การทีเ่ ทคโนโลยีทน่ี �ำมาใช้   
มีความสามารถในการส่งหรือสือ่ สารข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ท�ำให้การสือ่ สารระหว่างกันเป็ นไปอย่าง
ง่ายขึน้
Puttum (2014) ได้ศกึ ษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของ         
ผูบ้ ริโภคในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ สินค้า
ของผูบ้ ริโภคในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ เพือ่ ศึกษาปั จจัยการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ ผลการวิจยั
พบว่าปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคใน
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ โดยภาพรวมผูบ้ ริโภคให้ความส�ำคัญต่อปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการสือ่ สาร
การตลาดแบบบูรณาการอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการขายโดยใช้พนักงาน มีระดับ
มากทีส่ ดุ รองลงมาด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาด ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการสือ่ สาร
ทางการตลาดดิจทิ ลั และด้านการประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ดิจทิ ลั ตามล�ำดับ
Robbins (1994)   ได้ศกึ ษาเรื่องทฤษฎีของการกระท�ำตามหลักเหตุและผล ซึง่ จะเกีย่ วข้องกับการ
ท�ำความเข้าใจและการพยากรณ์พฤติกรรมของมนุษย์ และอิทธิพลของตัวแปรภายนอกทีเ่ ข้ามาสร้างความรับรู    ้
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ให้แก่แต่ละทีค่ นแตกต่างกันไป ซึง่ ได้แก่ความเชือ่ ประสบการณ์ความรูค้ วามเข้าใจพฤติกรรมทางสังคม เป็ นต้น
Perceived Usefulness (PU) หมายถึง ความมีประโยชน์จะเป็ นตัวก�ำหนดการรับรูใ้ นระดับบุคคล กล่าวคือ
แต่ละคนก็จะรับรูไ้ ด้วา่ เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีสว่ นช่วยในการพัฒนาผลการปฏิบตั งิ านของเขาได้อย่างไรบ้าง
Perceived Ease of Use (PEOU) หมายถึง ความง่ายในการใช้จะเป็ นตัวก�ำหนดการรับรูใ้ นแง่ของปริมาณหรือ
ความส�ำเร็จทีจ่ ะได้รบั วาตรงกับทีต่ อ้ งการหรือไม่งานจะส�ำเร็จตรงตามทีค่ าดไว้หรือไม่
กรอบแนวคิ ดในการศึกษา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องผูว้ จิ ยั ได้สรุปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ครัง้ นี้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(independent variable)
e1

e2

e3

1

1

1

การโฆษณาผ่านสือ่
ดิจทิ ลั

การประชาสัมพันธ์
ผ่านสือ่ ดิจทิ ลั

การส่งเสริมการขาย
ผ่านสือ่ ดิจทิ ลั

λ1
λ2

การสือ่ สารผ่านการตลาด
ดิจทิ ลั
λ3

β1

H1

ตัวแปรตาม
(dependent variable)
การตัดสินใจใช้บริการ
1

β2 H2
e4

e5

1

1

การรับรูป้ ระโยชน์

การรับรู้
ใช้งานง่าย

λ5
การยอมรับการใช้
เทคโนโลยี

λ6

1
e6

ภาพที ่ 2 องค์ประกอบของตัวแปร
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สมมติ ฐานในการวิ จยั
จากการศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั จึงตัง้ สมมติฐานของงานวิจยั รวม 2 ข้อ ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 : การสื่อสารทางการตลาดดิจทิ ลั มีอทิ ธิพลเชิงสาเหตุต่อการตัดสินใจใช้บริการ          
แอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 2 : การยอมรับการใช้เทคโนโลยีมอี ทิ ธิพลเชิงสาเหตุตอ่ การตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่
“วงใน” ในกรุงเทพมหานคร
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครังนี
้ ้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (quantitative research) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
(questionnaire)
1. ประชากร ได้แก่ ผูใ้ ช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร
2. กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูใ้ ช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร จากสูตรค�ำนวณแบบ    
ไม่ทราบจ�ำนวนประชากรของ W.G.cochran ในปี ค.ศ. 1953 ทีร่ ะดับความเชือ่ มันร้
่ อยละ 95 ค�ำนวณได้ 395
ตัวอย่าง แต่เพือ่ ความแม่นย�ำของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั จึงเก็บตัวอย่างจ�ำนวน 400 ตัวอย่าง
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพือ่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แนวคิดเกีย่ วกับการสื่อสารทางการตลาดดิจทิ ลั และการยอมรับการใช้เทคโนโลยี อีกทัง้ ยังดัดแปลง
แบบสอบถามทีม่ ผี สู้ ร้างมาแล้วเป็ นแนวทางเพือ่ มาก�ำหนดกรอบและขอบเขตเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถาม
ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการ ซึง่ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไป
่ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ต่อ
เดือน, ความนิยมใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร, การใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ใน
กรุงเทพมหานครบ่อยเพียงใด, ใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานครในวันใดมากทีส่ ดุ และใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาใดมากทีส่ ดุ โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจ
สอบรายการ (checklist)
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับการสือ่ สารทางการตลาดดิจทิ ลั ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพ
พลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การโฆษณาผ่านสือ่ ดิจทิ ลั การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ดิจทิ ลั การ
ส่งเสริมการขายผ่านสือ่ ดิจทิ ลั มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale)
ประยุกต์ตามมาตราวัดของลิเคิรท์ (Likert Scale) โดยแบ่งระดับความส�ำคัญออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีทม่ี ผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพ
พลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การรับรูป้ ระโยชน์ และการรับรูใ้ ช้งานง่าย มีลกั ษณะแบบสอบถาม
เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ประยุกต์ตามมาตราวัดของลิเคิรท์ (Likert scale) โดยแบ่ง
ระดับความส�ำคัญออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ
ส่วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร
มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประยุกต์ตามมาตราวัดของลิเคิรท์
(Likert scale) โดยแบ่งระดับความส�ำคัญออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ท�ำการเก็บรวบรวมตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
จากการแจกแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ โดยมีคำ� ถามว่าเกีย่ วกับการใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในข้อแรก
เพือ่ เป็ นการคัดเลือกผูต้ อบให้ตรงกับกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ ซึง่ จ�ำนวนผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมดจ�ำนวน
400 คน และทีผ่ วู้ จิ ยั ท�ำการศึกษาการให้บริการเฉพาะในกรุงเทพมหานคร เพราะในปั จจุบนั แอพพลิเคชัน่
“วงใน” มีให้บริการเฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านัน้
5. การหาคุณภาพของเครือ่ งมือ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การหาค่าความเทีย่ งตรง (validity) และความเชือ่ ถือได้
(reliability) ของแบบสอบถาม การหาค่าความเทีย่ งตรง โดยการทดสอบ Index of item objective congruence
(IOC) ผลการทดสอบคุณภาพเครือ่ งมือด้วยวิธี IOC จ�ำนวน 3 ท่าน จาก 1) ดร.จิตระวี ทองเถา 2) ดร.ธีรวีร  ์
วราธรไพบูลย์ และ 3) ดร.บุษรา นิยมเวช  โดยได้คา่ ความเทีย่ งตรงมากกว่า 0.60 ทุกข้อ และน�ำเครือ่ งมือดังกล่าว
ไปทดสอบกับบุคคลทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 40 ราย ท�ำการวิเคราะห์ความเชือ่ มัน่ ด้วยวิธี Alpha Coefficient
ได้ความเชือ่ มันของแบบสอบถาม
่
เท่ากับ 0.94 ค่าสัมประสิทธิ ์ของความเชือ่ มัน่ (reliability Coefficient) ที่
ค�ำนวณได้ตอ้ งมากกว่า 0.80 (Vanichbuncha (2014) ซึง่ แสดงว่าเครือ่ งมือแบบสอบถามมีความน่าเชือ่ ถือสา
มารถน�ำไปใช้ในการศึกษาได้
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป เพือ่ วิเคราะห์ปัจจัยการสือ่ สารทางการตลาดดิจทิ ลั
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี และการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ
พืน้ ฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปร
และโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิตเิ พือ่ การวิเคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของการตัดสินใจ  
ใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร โดยน�ำเสนอค่าต่างๆ เช่น χ2/df, ค่า GFI, AGFI, NFI, IFI,
CFI, RMR, RMSEA (Kulthakornsate, 2015)
7. ระยะการท�ำวิจยั เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนมกราคม 2562
ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 68 อยูใ่ นช่วง
อายุ 18 - 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 65 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 81 ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั
เอกชน รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 31 และ 27 ตามล�ำดับ มีราย
ได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 39.00 ใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” เพราะใช้ได้ทกุ
สถานที/่ ทุกเวลา คิดเป็ นร้อยละ 52 การใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” เพือ่ สังอาหารส�
่
ำหรับมือ้ กลางวัน คิดเป็ น
ร้อยละ 22 การใช้แอพพลิเคชัน่ “วงใน” 3 - 5 ครัง้ /เดือน คิดเป็ นร้อยละ 49 ใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ใน
วันจันทร์ คิดเป็ นร้อยละ 64 และใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในช่วงเวลา 6.00 – 9.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 73
วัตถุประสงค์การวิ จยั ที่ 1 ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การแอพพลิ เคชัน่ “วงใน” ใน
กรุงเทพมหานคร
ระดับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานครพบว่า ทัง้ 2
ปั จจัยมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานครในระดับมาก โดยการสือ่ สาร
ทางการตลาดดิจทิ ลั ทีก่ ลุม่ ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก ได้แก่ การโฆษณาผ่านสือ่ ดิจทิ ลั (X̅ = 3.95, S.D. =
0.982) การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ดิจทิ ลั (X̅ = 3.78, S.D. = 0.887) การส่งเสริมการขายผ่านสือ่ ดิจทิ ลั (X̅ =
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3.90, S.D. = 0.842) ส่วนการยอมรับเทคโนโลยีเห็นด้วยในระดับมาก ได้แก่ การรับรูป้ ระโยชน์ (X̅ = 3.85,
S.D. = 0.907) การรับรูใ้ ช้งานง่าย (X̅ = 3.79, S.D. = 0.787) และการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน”
ในกรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากเช่นกัน (X̅ = 3.89, S.D. = 0.845)
Vanichbuncha (2014) ได้กล่าวถึงผลการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลก่อนน�ำไปวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง ด้วยการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ของการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่
“วงใน” ในกรุงเทพมหานคร ด้วยเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวทีเ่ ป็ นตัวแปรทีว่ ดั ได้ในมาตราอันตรภาค
(interval scale) ใช้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สนั (Pearson Product Moment : PE) เพือ่ เป็ นข้อมูลส�ำหรับ
การวิเคราะห์ ได้แก่ เมทริกซ์สหสัมพันธ์โมเดลการวัด (measurement  model) ปั จจัยการสือ่ สารทางการตลาด
ดิจทิ ลั กับโมเดลการวัด ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีกบั โมเดลการวัด ปั จจัยการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่
“วงใน” ในกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ 0.01 ความสัมพันธ์แบบมีทศิ ทางเดียวกัน
(ค่าความสัมพันธ์เป็ นบวก) และมีคา่ ความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 (ค่าสัมบูรณ์) ท�ำให้ไม่เกิดสภาวะ Multicollinearity
(Vanichbuncha, 2014) จึงมีความเหมาะสมเพือ่ น�ำไปใช้ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation
Model: SEM) แสดงในตารางที่ 1
ตารางที ่ 1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล
Factors
com1
com2

com1
1
.507**

com2

com3

tech4

tech5

dec6

1

com3
.498**
.314**
1
tech4
.652**
.578**
.468**
1
tech5
.658**
.658**
.789**
.768**
1
dec6
.648**
.785**
.654**
.589**
.458**
1
Mean
3.95
3.78
3.9
3.95
3.79
3.89
S.D.
0.982
0.887
0.842
0.907
0.787
0.845
** Correlation is sigficant at the 0.01 level (2-tailed) Bartlett’s Test Sphericity = 2925.615 df = 399 sig 0.00 KaiserMeyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy=0.885
หมายเหตุ : นัยส�ำคัญทีร่ ะดับ *p<0.01

วัตถุประสงค์ที่ 2 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งสาเหตุของรูปแบบการตัดสิ นใจใช้บริ การ
แอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร
โมเดลสมการโครงสร้างทีศ่ กึ ษามีความเทีย่ งตรง ทัง้ นี้เนื่องจากค่าน�้ำหนักปัจจัย (Factor loading) มีคา่
ตัง้ แต่ 0.30 ขึน้ ไป และมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (Kulthakornsate, 2015)
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ตารางที ่ 2 แสดงค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าดัชนี
Chi-square
GFI
AGFI
NFI
IFI
CFI
RMR
RMSEA

เกณฑ์
P>0.05
>0.90
>0.90
>0.90
>0.90
>0.90
<0.05
<0.05

ค่าสถิ ติที่ได้จากการวิ เคราะห์
0.945
0.998
0.956
0.995
0.993
0.930
0.024
0.022

จากกรอบแนวคิดในการวิจยั สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากความกลมกลืนของโมเดล   
ในภาพรวม พบว่า การทดสอบ ไคว์-สแควร์ (Chi-square) ไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (P = 0.945 ≥
0.05) ซึง่ เป็ นหลักเกณฑ์ทก่ี ำ� หนดไว้ เมือ่ พิจารณาดัชนีกลุม่ ทีก่ ำ� หนดไว้ทร่ี ะดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 พบว่า
ดัชนีทกุ ตัวได้แก่ GFI = 0.998, AGFI = 0.956, NFI = 0.995, IFI = 0.993, CFI = 0.930 ผ่านเกณฑ์ ตามล�ำดับ
ส่วนดัชนีสำ� หรับทีก่ ำ� หนดไว้ทร่ี ะดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR = 0.024, RMSEA = 0.022 ผ่านเกณฑ์
ทีก่ ำ� หนดไว้เช่นเดียวกัน จึงสรุปได้วา่ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทเ่ี กีย่ วข้องระหว่างการสือ่ สารทางการตลาดดิจทิ ลั
และการยอมรับการใช้เทคโนโลยีทม่ี ผี ลต่อตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานครทีไ่ ด้จาก
กรอบแนวคิดในการวิจยั ทีไ่ ด้ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ทแ่ี สดงถึง
อิทธิพลของแต่ละตัวแปรแฝง ค่าสหสัมพันธ์พหุคณ
ู ก�ำลังสอง และค่าน�้ำหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐาน ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที ่ 3 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปร
การสื่อสารทางการตลาดดิ จิทลั
การโฆษณาผ่านสือ่ ดิจทิ ลั
การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ดิจทิ ลั
การส่งเสริมการขายผ่านสือ่ ดิจทิ ลั
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี
การรับรูป้ ระโยชน์
การรับรูใ้ ช้งานง่าย

ค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบปรับมาตรฐาน
(completely standardized solution)

สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ก�ำลังสอง (R2)

0.63
0.80
1.02

0.64
0.54
0.61

0.80
0.83

0.46
0.66
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จากตารางที่ 3 ผลจากการวิเคราะห์แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างของการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่
“วงใน” ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐานของตัวแปรสังเกตทุกตัวเป็ นตัวชีว้ ดั
ทีด่ ขี องตัวแปร นันคื
่ อ การสือ่ สารทางการตลาดดิจทิ ลั มีคา่ น�้ำหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐาน 0.63 - 1.02
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี มีคา่ น�้ำหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐาน 0.80 - 0.83 ดังแสดงในภาพที่ 3
.40

.32
.35

e1

com1

e2

com2

e3

com3

.63
.64
.80
1.05
1.02

F1
.17
.82
.87

.64
e4

tech4

.80

tech5

1.05
e7

F2

.70
e5

.00

dec6

.83
e6

χ2/df =0.240, P=0.945, GFI=0.998, AGFI=0.956, NFI=0.987, IFI=0.995, CFI=0.930, RMR=0.024, RMSEA=0.022
ภาพที ่ 3 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 การสือ่ สารทางการตลาดดิจทิ ลั มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่
“วงใน” ในกรุงเทพมหานคร ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยมีความสัมพันธ์เป็ นบวกให้คา่ สัมประสิทธิ ์
เส้นทาง (Path Coefficient) = 0.17 นันคื
่ อ ผูป้ ระกอบการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานครมีการน�ำ
การสือ่ สารทางการตลาดดิจทิ ลั มาใช้มากขึน้ จะท�ำให้การตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร
มากขึน้ ด้วย สรุปได้วา่ การสือ่ สารทางการตลาดดิจทิ ลั มีผลทางตรงต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน”
ในกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 การยอมรับการใช้เทคโนโลยีมผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่
“วงใน” ในกรุงเทพมหานคร ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยมีความสัมพันธ์เป็ นบวกให้คา่ สัมประสิทธิ ์
เส้นทาง (path coefficient) = 1.05 นันคื
่ อ ผูป้ ระกอบการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานครมีการ         
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น�ำการยอมรับการใช้เทคโนโลยีมาใช้มากขึน้ จะท�ำให้การตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร
มากขึน้ ด้วย สรุปได้วา่ การยอมรับการใช้เทคโนโลยีมผี ลทางตรงต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน”
ในกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
ตารางที ่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั

ผลการทดสอบสมมติ ฐาน

H1: การสือ่ สารทางการตลาดดิจทิ ลั มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร
H2: การยอมรับการใช้เทคโนโลยีมผี ลต่อการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร

ความสัมพันธ์
DE = 0.17*

ผลทดสอบ
ยอมรับ

DE = 1.05*

ยอมรับ

อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการศึกษาในครัง้ นี้พบว่า การตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย 2 ปั จจัย ได้แก่ การสือ่ ทางการตลาดดิจทิ ลั (DE = 0.17*) และการยอมรับเทคโนโลยี (DE = 1.05*)
ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Oliveira & Martins (2011) ได้ทำ� วิจยั เรือ่ ง Literature Review of Information
Technology Adoption Models at Firm Level พบว่า นวัตกรรมการให้บริการในด้านเทคโนโลยี และความสัมพันธ์
ของผูใ้ ช้บริการมีอทิ ธิพลทางตรงและทางอ้อม ต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้บริการในระดับองค์การ โดยมี
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในระดับ R2 = 0.79 การศึกษาในครัง้ นี้ใช้เทคนิค Factor Analysis และหาความสัมพันธ์
ของตัวแปรโดยสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA)
ปั จจัยด้านการสือ่ สารทางการตลาดดิจทิ ลั ทีม่ คี วามส�ำคัญมากทีส่ ดุ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่
ดิจทิ ลั (0.80*) รองลงมา ได้แก่ การโฆษณาผ่านสือ่ ดิจทิ ลั (0.63*) ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Den Hertog
(2010) พบว่าปั จจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ของผูป้ ระกอบการกับผูใ้ ช้บริการ ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ดิจทิ ลั และการโฆษณาผ่านสือ่ สารอย่างบรูณาการ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ปั จจัยด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีทม่ี คี วามส�ำคัญมากทีส่ ดุ ได้แก่ การรับรูใ้ ช้งานง่าย (0.83*) รอง
ลงมาได้แก่ การรับรูป้ ระโยชน์ (0.80*) ซึง่ สอดคล้องกับกับงานวิจยั Den Hertog (2000) ทีไ่ ด้กล่าวว่า ส่วนที่
ส�ำคัญของการยอมรับเทคโนโลยี ทีป่ ระกอบไปด้วย การรับรูป้ ระโยชน์ และการรับรูใ้ ช้งานง่าย ทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าถ้าลูกค้าจะตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคชัน่ “วงใน” นัน้ ผูใ้ ห้บริการ
จะต้องมีการสือ่ ทางการตลาดดิจทิ ลั และลูกค้ามีการยอมรับเทคโนโลยีดว้ ย
สรุปผลการวิ จยั
การตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 2 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัย
การสือ่ สารทางการตลาดดิจทิ ลั และปั จจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี มีผลต่อการบริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน”
ในกรุงเทพมหานคร อีกทัง้ ยังพบว่าปั จจัยการสือ่ สารทางการตลาดดิจทิ ลั ทีม่ คี วามส�ำคัญมากทีส่ ดุ ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ดิจทิ ลั รองลงมา ได้แก่ การโฆณาผ่านสือ่ ดิจทิ ลั ส่วนปั จจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
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ทีม่ คี วามส�ำคัญมากทีส่ ุด ได้แก่ การรับรูใ้ ช้งานง่าย รองลงมาได้แก่ การรับรูป้ ระโยชน์ ซึง่ ผูใ้ ห้บริการด้าน
ร้านอาหารสามารถน� ำผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และ
ส่งเสริมให้ธรุ กิจผูใ้ ห้บริการระบบโทรศัพท์เคลือ่ นทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการให้บริการ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิ จยั ไปใช้
1. ผูป้ ระกอบการควรก�ำหนดนโยบายส�ำหรับการพัฒนาการให้บริการทีจ่ ะสะท้อนถึงการให้บริการ
อย่างมืออาชีพทีผ่ า่ นการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีเป้ าหมายทีช่ ดั เจน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทส่ี ามารถวัดได้ดว้ ยผลงาน และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบการกับ
ผูใ้ ช้บริการให้มที ศิ ทางต่อไป
2. ก�ำหนดมาตรการกระตุน้ การพัฒนาการให้บริการให้เป็ นรูปธรรมมากขึน้ โดยชีน้ � ำให้มกี ารสร้าง
กิจกรรม โดยเฉพาะปั จจัยด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ การรับรูป้ ระโยชน์ และการรับรูใ้ ช้งานง่าย
เพราะเป็ นปั จจัยส�ำคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร มากทีส่ ดุ
3. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สร้างแนวทางการพัฒนาการให้บริการทีม่ คี วามแตกต่างจากการให้บริการ
ตามปกติ เพือ่ สร้างความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ ทีเ่ ป็ นแบบอย่างมาตรฐานทีม่ คี วามเป็ นเลิศ โดยใช้นโยบาย
การเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพการให้บริการในเชิงการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน และมีการส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรูใ้ นองค์กรให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
4. ผูป้ ระกอบการสามารถน� ำผลการวิจยั นี้ไปพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ในการให้บริการเพื่อทีจ่ ะท�ำให้
ประเทศไทยเป็ นผูน้ �ำทางเทคโนโลยีต่อไป
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