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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ (1) เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร
ทางการตลาดดิ จิ ทัลกับ การตัดสินใจใช้บ ริก ารแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
(3) เพื่อวิเคราะห์การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้าง
ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และเก็บแบบสอบถามผ่านทาง
ออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดใช้ สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment
Correlation Coefficient) และการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณด้วยวิธี Stepwise
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 18 – 25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี,
ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน, มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท, ใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์
รับจ้างในกรุงเทพมหานครเพราะใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา, ใช้บริการเพื่อเดินทางไปท�ำงาน, ใช้บริการแอปพลิเคชัน
รถรับจ้างเฉลี่ย 3 – 5 ครั้ง/เดือน, ใช้บริการส่วนใหญ่ในวันจันทร์ และใช้บริการในช่วงเวลา 7.00 น. – 9.00 น.
ส่ ว นการสื่ อ สารทางการตลาดดิ จิ ทั ล ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก าร แอปพลิ เ คชั น รถรั บ จ้ า ง
ในกรุงเทพมหานคร และผลวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการ = 0.394
การส่งเสริมการขายผ่านสือ่ ดิจทิ ลั + 0.325 การรับรูใ้ ช้งานง่าย + 0.297 การรับรูป้ ระโยชน์ - 0.104 การโฆษณาผ่านสือ่
ดิจิทัล โดยสามารถอธิบายได้ว่า การตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน รถรับจ้างในกรุงเทพมหานคร เป็นผลมาจาก
สื่อสารทางการตลาดดิจิทัล ทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 68.5
ค�ำส�ำคัญ: การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล, แอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้าง, การตัดสินใจใช้บริการ
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Abstract

This research aimed (1) to study digital marketing communication toward taxi service
applications in Bangkok Thailand (2) to analyze the relationship model of digital marketing
communication and decision to use the taxi service application (3) to analyze the digital marketing
communication influencing factors toward consumer’s decision. There were 400 samples that have
been used taxi service applications service in Bangkok. The samples were selected by purposive
sampling method, the online questionnaire was a research tools. The research data was analyzed
by descriptive statistics which are average percentage and standard deviation. Moreover, Pearson
Product-Moment Correlation Coefficient and multiple linear regressions with stepwise were adapted
to identify a correlation.
The results of study have shown demographic data that the majority of samples were
male, 18 – 25 years old, graduated in Bachelor’s degree, private company employees, and average
monthly income ranging from 20,001 – 30,000 Baht. The samples used taxi service application
because they need the transportation service to their workplace, availability and ubiquitous
service. While most of the samples used taxi service application 3 - 5 times per month and most
of the service was on every Monday at 7am – 9am. Thus, the digital marketing communications
have been related to the decision to used taxi service application in Bangkok Thailand as shown
by a multiple linear regression equation. Decision Making Service = 0.394 Digital Media Promotion
+ 0.325 Perceptual + 0.297 Perceived Benefit - 0.104 Digital Advertising. Moreover, the consumer’s
decision to used taxi service application in Bangkok was effected by four aspects of the digital
marketing communication at 68.5 percent in Bangkok was effected by four aspects of the digital
marketing communication at 68.5 percent.
Keywords: Digital marketing communication, taxi service application Decision making

บทน�ำ

จากการส�ำรวจของ บีบีซี ออนไลน์ ในปี 2017 พบว่า ผู้ใช้บริการรถยนต์รับจ้าง กล่าวถึงปัญหา การปฎิเสธ
ผูโ้ ดยสารบ่อยทีส่ ดุ (BBC online, 2017) บีบซี ี ออนไลน์ได้ท�ำการส�ำรวจการใช้บริการรถยนต์รบั จ้าง เมือ่ วันที่ 23 ถึง
วันที่ 25 มีนาคม 2560 จากประชาชนทีพ่ กั อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีก่ ระจายทุกระดับการศึกษา
และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง และได้ข้อมูลที่บ่งชี้ว่า ผู้ที่ใช้บริการรถยนต์รับจ้างส่วนใหญ่
ร้อยละ 75.51 พบปัญหาการใช้บริการ โดยปัญหาหลักทีพ่ บคือการปฏิเสธผูโ้ ดยสาร ทัง้ นีย้ งั มีปญ
ั หารองลงมาในการใช้
บริการได้แก่ สภาพรถเก่า แอร์ไม่เย็น มีกลิน่ เหม็น คนขับอ้อมเส้นทาง ผูข้ บั ขีพ่ ดู จาไม่สภุ าพ มีกริ ยิ าไม่ดกี บั ผูโ้ ดยสารหรือ
ผูใ้ ช้รถใช้ถนน การขับรถเร็ว การโกงมิเตอร์ คิดราคาแพงเกินกว่าทีก่ �ำหนด ผูข้ บั ขีไ่ ม่ช�ำนาญเส้นทาง ผูข้ บั ขีไ่ ม่ทอนเงิน
ค่าโดยสาร ผูข้ บั ขีม่ พี ฤติกรรมไม่นา่ ไว้วางใจ เข้าข่ายการก่ออาชญากรรม ผูข้ บั ขีไ่ ล่ผโู้ ดยสารลงกลางทาง รูปบัตรประจ�ำตัว
ผู้ขับขี่ไม่ตรงกัน และเมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนหากต้องเลือกใช้บริการระหว่างรถยนต์รับจ้างสาธารณะ
ทัว่ ไป แต่ตอ้ งเสีย่ งกับปัญหาคุณภาพการให้บริการ กับบริการรถยนต์รบั จ้างในรูปแบบใหม่ทมี่ บี ริการทีด่ กี ว่า แต่มรี าคา
ค่าโดยสารทีแ่ พงกว่าพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.81 จะใช้บริการใหม่โดยขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ ความเร่งด่วน
ค่าใช้จ่ายและความจ�ำเป็น แต่ร้อยละ 30.07 เลือกใช้รถรถยนต์รับจ้างปกติแบบเดิม ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่า
การให้บริการแอปพลิเคชันรถรับจ้างในรูปแบบใหม่เช่น Grab Taxi หรือ Uber จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
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และจากการศึกษาเพิ่มเติมยังพบว่า การที่ผู้ใช้บริการตัดสินใช้แอปพลิเคชันรถรับจ้างรูปแบบใหม่นั้นเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การรับรู้
ประโยชน์ และการรับรู้ใช้งานง่าย (Chaveesuk & Wongjatupat, 2013) ของผู้ให้บริการ โดยในปี 2018 นั้น
ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันรถรับจ้างเช่น Grab Taxi นั้นมียอดการเดินทางเฉลี่ย 2.5 ล้านเที่ยวต่อวันจาก 55 เมือง
ทัว่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะทีย่ อดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนัน้ สูงกว่า 45 ล้านครัง้ (BBC online, 2017) ทัง้ นี้
ในกรุงเทพมหานครมีอตั ราการเจริญเติบโตทางธุรกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 19 นอกจากนี้ ผูใ้ ห้บริการยังได้ขยายขอบเขต
การให้บริการด้านการขนส่งในรูปแบบใหม่ๆ ที่เน้นให้ผู้โดยสารเดินทางด้วยกันเป็นกลุ่ม อาทิ บริการในรูปแบบใช้รถ
ร่วมกัน ซึ่งเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ได้มากถึง 3.2 ล้านกิโลกรัมต่อปี จากการพัฒนาระบบ
จัดบริการใช้รถร่วมกันและการพัฒนาประสิทธิภาพการจองใช้งานรถสูร่ ะดับสูงสุด นอกจากนีย้ งั ได้พฒ
ั นาระบบ อืน่ ๆ
ขึ้นเพื่อลดปัญหาและแจ้งเตือนการขับขี่ด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด รวมไปถึงพฤติกรรมการขับขี่ เช่น
การเหยียบเบรกกะทันหัน การเร่งความเร็วแบบกะทันหัน และการขับแบบอันตราย
ดังนั้น จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�ำการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล
สู่การใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย” เนื่องจากเห็นว่าธุรกิจ การให้บริการ
แอปพลิเคชันรถยนต์รบั จ้างในกรุงเทพมหานคร เป็นธุรกิจทีก่ �ำลังเติบโตเป็นอย่างมาก ทัง้ นีจ้ ากปัจจัยด้านการสือ่ สารกับ
ผูใ้ ช้บริการและปัญหาด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีทกี่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ อาจเป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ �ำให้การตัดสินใจ
ใช้บริการของผู้บริโภคลดน้อยลง ดังนั้นจึงท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อค้นหาปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการดังกล่าวในกรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้น�ำผลการวิจัยดังกล่าวไปก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้าง
ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลกับการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน
รถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เพื่อวิเคราะห์การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์
รับจ้างในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

หน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง สามารถน�ำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาการให้บริการของ
รถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร ที่จะน�ำไปสู่การแก้ปัญหาและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากยึ่งขึ้น
ผู้ประกอบการ และผู้บริหารของผู้ให้บริการระบบแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างสามารถก�ำหนดเป้าหมาย
การด�ำเนินงานได้ชดั เจนเหมาะสมมากขึน้ และสามารถน�ำผลวิจยั ไปใช้พฒ
ั นาผลการด�ำเนินงานของ สถานประกอบการ
ให้เพิ่มสูงขึ้นได้ และยังส่งผลให้ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร จะได้รับการบริการที่มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
นักวิชาการ นักวิจยั และผูท้ สี่ นใจในการศึกษาเรือ่ ง การสือ่ สารทางการตลาดดิจทิ ลั ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการแอปพลิเคชันรถนยต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร สามารถน�ำข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และเป็น
แนวทางในการศึกษาด้านการตลาดเพือ่ อุตสาหกรรมบริการประเภทอืน่ ตลอดจนพัฒนางานวิจยั เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับแอฟพลิเคชั่นรถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร

Anthony Tan และ Hooi Ling Tan นักศึกษาจาก Harvard Business School เป็นผูร้ เิ ริม่ และช่วยกันพัฒนา
แอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ทโฟนให้มปี ระสิทธิภาพในการเรียกรถยนต์รบั จ้าง จนสามารถเปิดธุรกิจเรียกรถยนต์รบั จ้างจาก
แอพพลิเคชั่นได้ใน 6 ประเทศ และสามารถดึงนักลงทุนต่างชาติให้มาร่วมลงทุนได้มากกว่า 340 ล้านเหรียญสหรัฐ
ส่วน Grab Taxi ในประเทศไทยได้เปิดให้บริการครัง้ แรกทีก่ รุงเทพฯ พัทยา เชียงราย และภูเก็ต ภายใต้การบริหารงาน
ของคุณจุฑาศรี คูวนิ ชิ กุล อายุ 32 ปี ซึง่ เป็นเพือ่ นร่วมชัน้ กับ Anthony ที่ Harvard Business School โดยคุณจุฑาศรี
ได้ท�ำการก่อตั้งบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2013 ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.99 และบริษัทแกร็บแท็กซี่ โฮลดิ้ง พีทีอี จ�ำกัด ถือหุ้นอีกส่วนในจ�ำนวนร้อยละ 49
(Mellow, 2015)
การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล
การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลเป็นการสื่อสารที่มีการน�ำเข้าสื่อดิจิทัล คือ สื่อที่มีการน�ำข้อความ กราฟิก
ภาพเคลือ่ นไหว เสียง และวิดโี อ มาแปลงสภาพและเชือ่ มโยงเข้าด้วยกันเพือ่ ประโยชน์ในการใช้งาน โดยอาศัยเทคโนโลยี
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในส่วนของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล (Bovee, Michael & John, 1995) วัตถุประสงค์หลักของ
การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการผ่านทางสือ่ ดิจทิ ลั หรือออนไลน์นนั้ เพือ่ มุง่ เน้นความสอดคล้องกัน ทัง้ นีค้ �ำโฆษณา
เชิญชวนสามารถปรับแต่งได้ตามกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด โดยผสมผสานกับการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่
ถูกต้องแม่นย�ำ เพื่อสร้างการรับรู้ของลูกค้าที่สูงสุด (Key & Czaplewski, 2017) ส�ำหรับผู้บริโภคนั้นการตั้งใจใน
การใช้บริการจะมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัลของผู้บริโภค ดังนั้นรูปแบบในการน�ำเสนอข้อมูลผ่าน
สื่อดิจิทัล จะต้องมีความน่าสนใจและน่าดึงดูด หากผู้ให้บริการสามารถพัฒนารูปแบบการน�ำเสนอข้อมูลทางดิจิทัล
ให้มคี วามแตกต่าง ผูบ้ ริโภคจะเกิดการตอบสนองและมีความตัง้ ใจในการใช้บริการมากขึน้ ทัง้ นีค้ วามสนใจของผูบ้ ริโภค
ต่อสือ่ ดิจทิ ลั ยังมีความสัมพันธ์ตอ่ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ โดยข้อมูลจะ
ต้องมีความทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนองในความสนใจมากขึ้น (Pittayaviroon
& Kuris, 2014). รวมถึงนวัตกรรมทางการตลาดและทางเทคโนโลยีกย็ งั ส่งผลถึงการรับรูแ้ ละความพึงพอใจของลูกค้า
(María, Beatriz, David & Irene, 2017).
การตัดสินใจใช้บริการ
การตัดสินใจใช้บริการเป็นการกระท�ำอย่างรอบคอบในการเลือกจากทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ จากความหมายของการตัดสินใจมีแนวคิด 3 ประการ คือ (1) การตัดสินใจรวมถึงการเลือก
ถ้าหากมีสิ่งเลือกเพียงสิ่งเดียวการตัดสินใจย่อมเป็นไปไม่ได้ (2) การตัดสินใจเป็นกระบวนการเป็นความคิดจะต้องมี
ความละเอียด สุขมุ รอบคอบ เพราะเกีย่ วข้องอารมณ์และองค์ประกอบของจิตใต้ส�ำนึก (3) มีอทิ ธิพลต่อกระบวนการ
ความคิดนั้น และการตัดสินใจเป็นเรื่องของการกระท�ำที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และความส�ำเร็จที่ต้องการ
และหวังไว้ หรือกระบวนการตัดสินใจซื้อหมายถึงขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป เมื่อ
บุคคลมีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อระหว่างสองตราสินค้า บุคคลอยู่ในภาวะที่จะท�ำการตัดสินใจซื้อ (Schiffman &
Kanuk, 1994) ทัง้ นีใ้ นการตัดสินใจและความตัง้ ใจในการใช้บริการของผูใ้ ช้บริการหรือลูกค้านัน้ ขึน้ อยูห่ รือมีอทิ ธิพล
ทางบวกกับการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีและการรับรู้ความง่ายใน
การใช้งาน (Nurittamont, 2016)
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Khonghuayob & Chaiprasit (2017) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้าใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตามข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ และเพือ่ ศึกษาการสือ่ สารการตลาดแบบดิจทิ ลั ทีม่ ผี ล
ต่อการซือ้ สินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่เคยใช้บริการเว็บไซต์ LAZADA จ�ำนวน 400 โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ
การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ทั้งนี้ในส่วนของ
แอพพลิเคชัน่ Wanvanitchapun & Pitpreecha (2014) ได้ศกึ ษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายของผูบ้ ริโภคบนแอพพลิเคชัน่ ไลน์ ผลการวิจยั พบว่าปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
บนแอพพลิเคชั่นไลน์ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคมและปัจจัย
ด้านคุณสมบัติของแอพพลิเคชั่นไลน์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยด้านการตลาดเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายบนแอพพลิเคชั่นไลน์มากที่สุดรองลงมา คือ ปัจจัยด้านสังคมและ
ปัจจัยด้านบุคคล โดย Buranabenya & Kanthawongs (2014) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้งานแอพพลิเคชัน่ ไลน์ซงึ่ ศึกษาจากปัจจัยทุนทางสังคมเชือ่ มโยง (Bridging Social Capital) หน้าทีก่ ารใช้งานของ
ไลน์ (LINE Functions) การรับรู้ความเสี่ยงของสื่อสังคมออนไลน์ (Risk Perception) คุณภาพของระบบ (System
Quality) และประโยชน์ของการโต้ตอบทางสังคม (Benefits of Social Interaction) ทีส่ ง่ ผลต่อการรับรูค้ วามพึงพอใจ
ของผู้ใช้ (Perceived User Satisfaction) ในกลุ่มผู้ใช้วัยท�ำงาน ผลการศึกษาพบว่า มีเพียงปัจจัยด้านประโยชน์ของ
การโต้ตอบทางสังคมและคุณภาพของระบบ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้วัยท�ำงานอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wangpipatwong (2008) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ
การใช้งานระบบ E-Learning ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ
การใช้งานระบบ E-Learning ของนักศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านความมั่นใจต่อคอมพิวเตอร์ ความง่ายในการใช้งาน
ความง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ ประโยชน์ในการใช้งาน และความสนุกสนาน ส่วนปัจจัยทีไ่ ม่สง่ ผลต่อการยอมรับการ
ใช้งานระบบ E-Learning ได้แก่ ความชื่นชอบต่อคอมพิวเตอร์ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ยังได้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Didyasarin, Vongurai & Inthawadee (2017) ที่ได้การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของ
และความพึงพอใจของลูกค้าของระบบดูแลผูส้ งู อายุผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่ ได้แสดงให้เห็นว่า การรับรูถ้ งึ ประโยชน์
การใช้งานง่าย มีผลกระทบต่อทัศนคติในการใช้งานอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งส่งผลประทบไปยังความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
			 ตัวแปรต้น						
การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล
1. การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล
2. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล
3. การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล
4. การรับรู้ประโยชน์
5. การรับรู้ใช้งานง่าย

การตัดสินใจใช้บริการ
แอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
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ตัวแปรตาม

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากร ได้แก่ ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร จากสูตรค�ำนวณแบบ
ไม่ทราบจ�ำนวนประชากรของ W.G.cochran ในปี ค.ศ. 1953 ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 ค�ำนวณได้ 395 ตัวอย่าง
แต่เพื่อความแม่นย�ำของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงเก็บตัวอย่างจ�ำนวน 400 ตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล อีกทั้งยังดัดแปลงแบบสอบถามที่มีผู้สร้างมาแล้วเป็น
แนวทางเพื่อมาก�ำหนดกรอบและขอบเขตเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ต่อเดือน,
ความนิยมใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้าง, การใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างเพื่อบริการใดมากที่สุด,
การใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างบ่อยแค่ไหน, ใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างในวันใดมากที่สุด และ
ใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รบั จ้างในช่วงเวลาใดมากทีส่ ดุ โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล
การส่งเสริมการขายผ่านสือ่ ดิจทิ ลั การรับรูป้ ระโยชน์ และการรับรูใ้ ช้งานง่าย มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประยุกต์ตามมาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งระดับความส�ำคัญ
ออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร
มีลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประยุกต์ตามมาตราวัดของลิเคิร์ท
(Likert Scale) โดยแบ่งระดับความส�ำคัญออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท�ำการเก็บรวบรวมตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
จากการแจกแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ ซึ่งจ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ�ำนวน 400 คน สถานที่ผู้วิจัย
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤศิจกายน 2560
ถึง เดือน มกราคม 2561
5. สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics) จากค่าสถิตริ อ้ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม
ใช้วธิ สี มั ประสิทธิแ์ อลฟ่า ( α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ผลการทดสอบความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
α = 0.901 ส่วนการหาความสัมพันธ์ระหว่างการสือ่ สารทางการตลาดดิจทิ ลั กับการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน
รถรับจ้างในกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation
Coefficient) และการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นแบพหุคณ
ู (Multiple Linear Regression: MRA) ด้วยวิธี Stepwise

สรุปผลการวิจัย

ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รบั จ้างในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ
68.00 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 18 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 81.00
ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 31.00
และ 27.00 ตามล�ำดับ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.00 ใช้บริการแอปพลิเคชัน
รถรับจ้างเพราะใช้ได้ทุกสถานที่/ทุกเวลา คิดเป็นร้อยละ 52.00 การใช้บริการ แอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้าง

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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เพือ่ เดินทางไปท�ำงาน คิดเป็นร้อยละ 22.00 การใช้แอปพลิเคชันรถยนต์รบั จ้าง 3 – 5 ครัง้ /เดือน คิดเป็นร้อยละ 49.00
ใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างในวันจันทร์ คิดเป็นร้อยละ 64.00 และใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้าง
ในช่วงเวลา 6.00 – 9.00 น. คิดเป็นร้อยละ 73.00
วัตถุประสงค์ที่ 1 การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน
รถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร
การสื่ อ สารทางการตลาดดิ จิ ทั ล ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก าร แอปพลิ เ คชั น รถยนต์ รั บ จ้ า ง
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ ช้บริการมีระดับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการมากทีส่ ดุ ได้แก่ การโฆษณาผ่านสือ่
ดิจิทัล ( x = 4.04, S.D. = 0.617) รองลงมา ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล ( x = 4.01, S.D. = 0. 757)
และน้อยที่สุด ได้แก่ การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล ( x = 3.55, S.D. = 0.795) จากเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายถึงระดับน้อยที่สุด 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 3.50 – 4.49
หมายถึง ระดับมาก 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด แสดงผลจากภาพที่ 2

การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล
4.5
4
การรับรู้ใช้งายง่าย

3.5
3

การรับรู้ประโยชน์

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ดิจิทัล

การส่งเสริมการขายผ่านสื่อ
ดิจิทัล

ภาพที่ 2 การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
เคชันรถยนต์จริทับัลจ้ทีา่มงในกรุ
เทพมหานคร
ภาพที่ 2 การสือ่ แอปพลิ
สารทางการตลาดดิ
ีผลต่องการตั
ดสินใจใช้บริการ
Grab Taxi ในกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลกับการตัดสินใจใช้บริการ
แอปพลิ
นรถยนต์
ับจ้างในกรุ
วัตถุเปคชั
ระสงค์
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ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลกับการตัดสินใจใช้บริการ GRAB
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลกับการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน
TAXI ในกรุงเทพมหานคร
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วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จากการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ ด้วยเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
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Moment : PE) เพือ่ เป็นข้อมูลส�ำหรับการวิเคราะห์ ได้แก่ เมทริกซ์สหสัมพันธ์โมเดลการวัด (Measurement
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มพั่อนสารทาง
ธ์เป็นบวก)
และมีคจ่าิ ทความสั
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เคราะห์ยวกั
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0.80 (ค่ าสัม บู ร ณ์ ) ทํ าให้ ไม่ เกิ ดสภาวะ Multicollinearity) (Wanitbuncha, 2014). จึงมี ค วามเหมาะสมสํ าหรับ
วารสารวิ
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นําไปใช้ในการวิ
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลกับการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน
รถยนต์รับจ้าง ในกรุงเทพมหานคร
การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล
1
2
การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล
1.000
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล
.654** 1.000
การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล
.645** .619**
การรับรู้ประโยชน์
.602** .566**
การรับรู้ใช้งานง่าย
.444** .568**
การตัดสินใจใช้บริการ
.464** .603**
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1 = การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล 2 = การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล
4 = การรับรู้ประโยชน์
5 = การรับรู้ใช้งานง่าย

3

4

5

6

1.000
.617**
.641**
.664**

1.000
.616**
.560**

1.000
.639**

1.000

3 = การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล
6 = การตัดสินใจใช้บริการ

วัตถุประสงค์ที่ 3 การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน
รถยนต์รับจ้าง ในกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์การสือ่ สารทางการตลาดดิจทิ ลั ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รบั จ้าง
ในกรุงเทพมหานคร จากการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression: MRA) ด้วยวิธี
Stepwise ปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้าง ในกรุงเทพมหานคร มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่าทดสอบค่าคลาดเคลือ่ นเป็นอิสระต่อกัน จากการค�ำนวณค่า Durbin-Watson
< 2.5 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ภายในตัวเอง ท�ำให้การค�ำนวณการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุเชิงเส้นไม่มปี ญ
ั หา และความสามารถในการพยากรณ์ได้ระดับดี ทัง้ นีม้ คี า่ สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ก�ำลังสอง (R2) เท่ากับ
0.695 หรือ คิดเป็นร้อยละ 69.5 สามารถเขียนในรูปสมการพยากรณ์ ได้แก่
การตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร = 0.394 การส่งเสริมขายผ่านสื่อ
ดิจิทัล + 0.325 การรับรู้ใช้งานง่าย + 0.297 การรับรู้ประโยชน์ - 0.104 การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล (R 2 = .695)
ซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณด้วยวิธี Stepwise
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
ปัจจัย
B
Std. Error
Beta
การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล
.394
.052
.382
การรับรู้ใช้งานง่าย
.325
.043
.329
การรับรู้ประโยชน์
.297
.046
.280
การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล
-.104
.040
-.098
R Square (R2) = 0.695 Adjust R Square (AR2) = 0.692
Std. Error of the Estimate (S.E.) = 0.384 F = 6.590 Sig ≤ 0.05

t

Sig.

7.557
7.545
6.445
-2.567

.000*
.000*
.000*
.011*
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อภิปรายผล

1. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน
รถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานครที่สุดคือ การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลอยู่ในระดับมาก ( x = 4.04) รองลงมา
เป็นการประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ดิจทิ ลั อยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.01) ล�ำดับที่ 3 ได้แก่ การรับรูป้ ระโยชน์ อยูใ่ นระดับมาก
( x = 3.79) ล�ำดับที่ 4 ได้แก่ การรับรู้ใช้งานง่าย อยู่ในระดับมาก ( x = 3.62) ส่วนการส่งเสริมการขาย
ผ่ า นสื่ อ ดิ จิ ทั ล ผู ้ ต อบแบบสอบถามให้ ค วามส�ำคั ญ น้ อ ยที่ สุ ด ซึ่ ง อยู ่ ใ นระดั บ มาก ( x = 3.55) อธิ บ ายได้ ว ่ า
ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร ให้ความส�ำคัญกับการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mulhern (2009) ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับการตลาดแบบบูรณาการจากสื่อ
รูปแบบเดิมไปยังการสื่อสารโดยผ่านสื่อดิจิทัล พบว่าการเปลี่ยนแปลงสู่สื่อดิจิทัลและเครื่องข่ายของข้อมูลใน
ยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้าไปอย่างมากในการเข้าถึงสินค้าและยี่ห้อ ทั้งนี้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการรับชมสื่อโฆษณาออนไลน์ คือปัจจัยด้านพรีเซนเตอร์ และเนื้อหา
การโฆษณา (Vanichbuncha & Chuachamsai, 2017) โดย Tanurak, Chinuntdej & Meechaisue (2017) ที่ได้
ศึกษาเรื่องอิทธิพลของทัศนคติต่อการใช้งาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี
ของพนักงานอุตสาหกรรมการค้าส่งและค้าปลีกไทย พบว่าการรับรู้ว่าง่ายและการรับรู้ว่ามีประโยชน์ส่งผลทางบวก
ต่อทัศนคติและพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยีของพนักงาน
3. การวิเคราะห์การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน
รถยนต์รบั จ้างในกรุงเทพมหานคร พบว่า การโฆษณาผ่านสือ่ ดิจทิ ลั การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ดิจทิ ลั การส่งเสริมการ
ขายผ่านสื่อดิจิทัล การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ใช้งานง่าย มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน
รถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ Bauer, Barnes, Reichardt & Neumann (2005) ยังได้ข้อสรุปจากงาน
วิจัยว่าคุณค่าของข้อมูลที่ส่งต่อไปยังกลุ่มลูกค้ามีความส�ำคัญต่อการยอมรับและตัดสินใจใช้บริการผ่านอุปกรณ์
มือถือ ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ในการให้บริการ และอาจจะขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนบุคคลในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สภาพแวดล้อม ความสามารถในการเข้าถึงและเชือ่ มต่อกับผูใ้ ห้บริการ รวมถึงการมีคนแนะน�ำในการใช้งาน
(Vongchavalitkul, Singh & Neal, 2003).
4. การวิเ คราะห์ก ารสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน
รถยนต์ รั บ จ้ า งในกรุ ง เทพมหานคร จากการสร้ า งสมการถดถอยเชิ ง เส้ น แบบพหุ คู ณ (Multiple Linear
Regression: MRA) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร เข้าสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ได้แก่
(1.) การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล (2.) การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล (3.) การรับรู้ประโยชน์ (4.) การรับรู้ใช้งานง่าย
ซึง่ สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคณ
ู ทีไ่ ด้สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน
รถยนต์รบั จ้าง ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 69.5 และมีคา่ ความแปรปรวน เท่ากับ 0.384 โดยสามารถเขียนเป็นรูปแบบ
การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร
ดังแสดงในภาพที่ 3
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Multiple Regression Analysis: MRA
by Stepwise
R2 = 0.695, SE = 0.384

การโฆษณา

ประชาสัมพันธ
การสื่อสารทาง
การตลาด

สงเสริมการขาย

การตัดสินใจ
ใชบริการ

รับรูประโยชน
Effect
Not Effect
Independent variables

ใชงานงาย

Dependent variables

ภาพที่ 3 การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้าง
		
ในกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย

1. ผูบ้ ริหารแอปพลิเคชันรถยนต์รบั จ้าง ควรมีแผนกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์สนิ ค้าและบริการไปยังลูกค้า
ผ่านสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามผลการส�ำรวจจากกลุ่มผู้ใช้บริการ ทั้งนี้การสื่อสารข้อมูลต่างๆ จะต้อง
มุง่ เน้นถึงประโยชน์ทผี่ ใู้ ช้บริการจะได้รบั จากการใช้บริการ ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการตัดสินใจใช้บริการ ทัง้ นีก้ ารพัฒนา
ระบบสารสนเทศหรือแอพพลิเคชัน่ ในการให้บริการจะต้องมีรปู แบบการใช้งานทีง่ า่ ยแสดงเห็นประโยชน์และให้ความ
ปลอดภัยแก่ผใู้ ช้บริการ ซึง่ ส่งผลต่อทัศนคติและการยอมรับการใช้งานของผูใ้ ช้บริการ รวมถึงความส�ำคัญในการก�ำหนด
มาตรการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยชี้น�ำให้มีการสร้างกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายผ่านสือ่ ดิจทิ ลั การรับรูใ้ ช้งานง่าย การรับรูป้ ระโยชน์ และการโฆษณาผ่านสือ่
ดิจิทัล ที่ควรจัดท�ำแผนการปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้านนี้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพราะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการ
ด�ำเนินงานและการใช้บริการของแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้าง
2. การเพิ่มกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ในงานวิจัยพบว่ากว่าร้อยละ 65 ของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับ
อายุ 16-25 ปีซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี ความสามารถในการใช้งานและเข้าถึงสื่อดิจิทัล
แต่การเลือกรับสื่อโฆษณาทางออนไลน์ของประชากรกลุ่มนี้จะให้ความส�ำคัญแก่ ปัจจัยด้านพรีเซนเตอร์ และเนื้อหา
การโฆษณา ดังนัน้ ทางหน่วยงานควรตระหนักถึงปัจจัยดังกล่าว นอกจากนีห้ น่วยงานสามารถทีจ่ ะท�ำการโฆษณาผ่านสือ่
ในรูปแบบอื่นๆ ที่คู่ขนานกับการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด เช่น การจัดบูธ
กิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้อาจจะมีการส่งเสริมการขายในช่วงเวลาที่มีคนใช้งานน้อยหรือชั่วโมงที่ไม่เร่งด่วน
เพื่อที่จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ควรที่จะเปิดให้ลูกค้าสามารถแจ้งความคิดเห็นหรือสิ่งที่ควรพัฒนาในการให้บริการ
เพื่อที่จะพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อความพึงพอใจและการบอกต่อ
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3. ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายส�ำหรับการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กรที่มุ่งเน้น
ให้สะท้อนถึงการเป็นรถบริการที่ได้มาตรฐาน มีเป้าหมายที่ชัดเจน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ด้านต่างๆ
ด้ ว ยการวางแผนเชิง กลยุท ธ์ที่สามารถวัดได้ด้วยผลงานและตัว ชี้วัดที่เป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับ รวมถึง
การจัดสรรทรัพยากรในการให้บริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและตรงต่อวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการอย่างมีทิศทางต่อไป ทั้งนี้ควรส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สร้างแนวทางด้านการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการที่มีความแตกต่าง เช่น การจัดท�ำกิจกรรมคิดวิเคราะห์แลกเปลี่ยนข้อมูล การฝึกอบรมพนักงาน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันในการให้บริการ ทั้งนี้ความส�ำเร็จดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัท
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างมาตรฐานที่มีความเป็นเลิศ โดยใช้นโยบาย
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการในเชิงการแข่งขันในหน่วยงาน และยังมีการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้ในองค์กรให้เกิดขึ้นต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
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