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การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซื้ออาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ 

แมน ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื  ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครทีเ่คยใชบ้รกิาร
สัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
คอื การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และสถิติการวเิคราะห์ความ
ถดถอยเชงิพหุคูณ ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 21 – 30 ปี มกีารศกึษาระดบั
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 15,001 - 25,000 บาท ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน มีทศันคติ ความไว้วางใจ และการตัดสนิใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดบัดี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ทศันคติ และความไว้วางใจ แตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซื้อ
อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกนั ในทศิทางเดยีวกนั และในทศิทางตรงกนัขา้ม บางขัน้ตอน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  
 
ค าส าคญั: แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ความไวว้างใจ การตดัสนิใจซือ้ 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study the factors affecting decision making on ordering food via 
the LINE MAN application among consumers in Bangkok metropolitan area. The samples consisted of four 
hundred consumers and the decision-making process ordered foods via the LINE MAN application and lived in 
Bangkok metropolitan area. The data was collected using a questionnaire. The statistical analysis in this study 
described the percentage, mean and standard deviation. The results of the hypothesis testing were established 
using by t-test, one-way analysis of variance and multiple regression statistics. The majority of the respondents 
were female, aged between twenty one to thirty, with an educational level, was a Bachelor’s degree or 
equivalent, their average monthly income was between 15,001 and 20,000 Baht and worked as  
private company employees. The overall attitude, trust and decision making factors was at a good level. The 
results of hypotheses testing were as follows: the overall demographics, attitude and trust factors had various  
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differences in the positive and negative aspects different on decision-making to order food via the LINE MAN 
application at a statistically significant level of 0.05, in some steps. 
 
Keywords: The LINE Man Application, Trust, Decision Making  
 
บทน า 

ปจัจุบนัเป็นยุคของความเร่งรบี ทุกอย่างคอืการแข่งขนั ใครทีเ่รว็กว่าถอืว่าเป็นผูช้นะ เหน็ไดจ้ากนวตักรรม
ใหม่ๆ เช่น เครื่องบนิ รถไฟฟ้าความเรว็สงู โทรศพัทม์อืถอื ฯลฯ ความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยต่ีางๆ ลว้นเกดิขึน้
เพื่อตอบสนองชวีติทีเ่ร่งรบีและอ านวยความสะดวกใหก้บัสงัคมของคนในยุคปจัจุบนั อาหารการกนิกเ็ช่นกนั อาหาร
ฟาสต์ฟู้ดเตบิโตสงูขึน้ในประเทศไทย พอๆกบัธุรกจิเดลเิวอรร์ี ่หรอืการซือ้สนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ ผูบ้รโิภคเลอืก
ซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารผ่านหน้าจอโทรศพัท ์แทนทีจ่ะฝา่รถตดิไปใชบ้รกิารทีร่า้นคา้ 

ขอ้มูลของศูนยว์จิยักสกิรไทย คาดว่า ตลาดบรกิารจัดส่งอาหาร (Delivery) โดยประกอบการรา้นอาหารในปี 
พ.ศ. 2560 จะมมีูลค่า 26,000-27,000 ล้านบาท เติบโตขึน้ร้อยละ 11-15 จากปี พ.ศ. 2559 โดยการเตบิโตอย่างโดด
เด่นของตลาดบรกิารจดัสง่อาหารในปี พ.ศ.2560 สวนทางกบัภาพรวมตลาดธุรกจิรา้นอาหารในปี พ.ศ. 2560 ทีค่าดว่า 
น่าจะเตบิโตเพยีงรอ้ยละ 2-4  

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) หรอื ETDA แถลงตวัเลขคาดการณ์ผลส ารวจ
มูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่าทัง้สิ้น 2,812,592.03 ล้านบาท เมื่อเทียบมูลค่าอีคอมเมิร์ซ
ระหว่างปี พ.ศ. 2560 กบัปี พ.ศ. 2559 จะพบว่ามูลค่าของอคีอมเมริ์ซประเภท B2B (Business-to-Business)  มกีาร
เตบิโตขึน้รอ้ยละ 8.63 สว่นมลูค่าของอคีอมเมริซ์ประเภท B2C (Business to Consumer) โตขึน้รอ้ยละ 15.54 ซึง่ถอืว่า
อตัราการเติบโตของอีคอมเมริ์ซในประเทศไทยมอีตัราการเติบโตสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ทัง้ๆ ที่เอเชียเป็น
ประเทศทีม่อีตัราการเตบิโตของระบบอคีอมเมริซ์สงูทีส่ดุในโลกแลว้  

ในการประชุม Alibaba’s 2016 Computing Conference  ปี ค.ศ. 2016 แจ็ค หม่า ผู้ก่อตัง้อาลีบาบา กรุ๊ป 
กล่าวว่า ในอนาคตจะมี 5 สิง่ในโลกที่จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยเทคโนโลย ีประกอบด้วย 1. ระบบการเงินใหม่ (New 
Finance), 2. อุตสาหกรรมใหม่ (New Manufacturing), 3. เทคโนโลยโีลกยุคใหม่ (New Technology), 4. พลงังานใหม่ 
(New Energy) และ 5. การคา้ปลกียุคใหม่ (New Retail) 

กลยุทธก์ารคา้ปลกียุคใหม่ของอาลบีาบา เกดิขึน้เพื่อประสมประสานการซือ้สนิคา้ออนไลน์และการซือ้สนิค้า
ออฟไลน์เขา้ไวด้้วยกนัโดยไร้รอยต่อ เพื่อเปลี่ยนพฤตกิรรมลูกคา้ออนไลน์ ให้หนัไปซือ้สนิค้าในรา้นค้าออฟไลน์แทน 
โดยเรยีกกระบวนการน้ีว่า โอ ท ูโอ (Online to Offline)  

ตวัอย่างหนึ่งซึง่ถอืเป็นธุรกจิประเภท โอ ทู โอ ทีป่ระสบความส าเร็จในประเทศไทยกค็อื แอพพลเิคชัน่ ไลน์ 
แมน เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
(แอพพลเิคชัน่สนทนาออนไลน์) กบั วงใน (เวบ็ไซต์แหล่งรวมรา้นอาหารต่างๆในประเทศไทย) และ ลาล่ามูฟ (บรกิาร
รบั-ส่งสนิคา้ชัน้น าของประเทศไทย) รวมถงึ อลัฟ่า ฟาสต์ และไปรษณียไ์ทย ผูเ้ชีย่วชาญดา้นบรกิารขนส่งทีใ่หบ้รกิาร
ดว้ยทมีงานระดบัมอือาชพี 

จากสถติใินปี พ.ศ. 2560 พบว่ามผีูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน มยีอดผูใ้ชง้าน 5 แสนคนต่อเดอืน โดยรอ้ย
ละ 70 ใชเ้ลกืใชแ้อพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ส าหรบับรกิารสัง่ซือ้อาหาร และอกีรอ้ยละ 30 ใชส้ าหรบับรกิารอื่นๆ (ผูจ้ดัการ
ออนไลน์, 2560) เหน็ไดอ้ย่างชดัเจนว่า บรกิารสัง่ซือ้อาหารมผีูบ้รโิภคใหก้ารตอบรบัมากกว่าบรกิารอื่น แพลทฟอร์ม
ของโมเดลธุรกจิใหม่นี้เปลีย่นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ท าใหไ้ม่ออกไปรบัประทานอาหารนอกบา้น แต่เลอืกสัง่ซือ้อาหาร
ผ่านช่องทางออนไลน์และรบัประทานทีบ่า้นแทน 
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 BrandAge Team (2018) เปิดเผยความส าเรจ็ของแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาเป็นระยะเวลา  
2 ปี มจี านวนผูใ้ชง้าน 1 ลา้นคนต่อเดอืน มอีตัราการเตบิโตกว่ารอ้ยละ 500 

อย่างไรกต็ามแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ไม่ใช่รายเดยีวในตลาดทีใ่หบ้รกิารจดัส่งอาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ยงัมี
คู่แข่งขนัอกีหลายราย ยกตวัอย่างเช่น แกร๊ป ฟู๊ด (Grab Food), ฟู๊ด แพนด้า (Food Panda) และ สกู๊ตต้า (Skootar) 
เป็นต้น เมื่อคู่แข่งขนัน าเสนอสนิค้าและบรกิารชนิดเดยีวกนั ใชช้่องทางการสัง่ซือ้สนิค้าและบรกิารผ่านแอพพลิเคชัน่
เหมอืนกนั และมกีารส่งเสรมิการตลาดใกลเ้คยีงกนั แต่แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน  กลบัเป็นแอพพลเิคชัน่มยีอดผูใ้ชง้าน
สงูสดุทัง้ๆทีม่กีารเรยีกเกบ็อตัราค่าขนสง่แพงกว่าเจา้อื่น  

ท่ามกลางการแข่งขนัทีรุ่นแรงของตลาดบรกิารจดัส่งอาหาร อกีทัง้ผูบ้รโิภคยงัมพีฤตกิรรมทีไ่ม่ยดึตดิต่อตรา
สนิคา้ พรอ้มจะเปลีย่นการตดัสนิใจซือ้ไดท้นัทหีากแอพพลเิคชัน่อื่นใหข้อ้เสนอทีด่กีว่า แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน จะท า
อย่างไรเพื่อรกัษาส่วนแบ่งการตลาดทีม่อียู่ไวไ้ม่ใหผู้บ้รโิภคเปลีย่นไปใชแ้อพพลเิคชัน่อื่นทีล่งเล่นในตลาดบรกิารจดัสง่
อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่โดยใชก้ลยุทธด์า้นราคา ตวัอย่างเช่น แอพพลเิคชัน่ เกท็ (Get!) ทีใ่หผู้บ้รโิภคสัง่ซือ้อาหารโดย
ไม่คดิค่าขนสง่ อกีทัง้ราคาค่าอาหารกเ็ท่ากบัราคาทีซ่ือ้จากหน้ารา้น เป็นตน้  

ดงันัน้ งานวจิยัฉบบันี้จงึสนใจศกึษาว่า ภายใต้สถานการณ์ทีคู่่แข่งขนัน าเสนอสนิคา้และบรกิารทีใ่กลเ้คยีงกนั 
และมกีารเรยีกเกบ็อตัราค่าบรกิารในราคาทีคุ่ม้ค่ากว่า เพราะอะไรผูบ้รโิภคถงึตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารผ่านแอพพลเิคชัน่ 
ไลน์ แมน และนกัการตลาดควรจะตอ้งใชก้ลยุทธใ์ดเพื่อรกัษาความเป็นผูน้ าในตลาดใหบ้รกิารจดัสง่อาหาร 

จากข้อคดิเหน็ดงักล่าวขา้งต้น ผู้วิจยัได้น าแนวคิดและทฤษฏทีี่เกี่ยวข้องกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ทศันคต ิความไวว้างใจ มาใชใ้นการวจิยัหาความมอีทิธพิลต่อกระบวนการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ 
แมน เพื่อให้ทราบถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บรกิารจดัส่งอาหารทีแ่ทจ้รงิ และทราบแนวความคดิของผูบ้รโิภคที่ส่งผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจสัง่ซือ้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีจ่ะท าธุรกจิใหบ้รกิารจดัส่งอาหาร ใหส้ามารถน าไปปรบัปรุงและ
วางแผนกลยุทธท์างการตลาดไดอ้ย่างเหมาะสมต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจสัง่ซื้ออาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
 2. เพื่อศกึษาปจัจยัด้านทศันคติที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซื้ออาหารผ่าน แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นความไวว้างใจทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน 
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อศกึษาแนวทางการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน และอาชพีทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกนั 
 2. ทัศนคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ซื้ออาหารผ่าน แอพพลิเคชัน่            
ไลน์ แมน 
 3. ความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซื้ออาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ 
ไลน์ แมน 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550, 57 - 59) กล่าว
ว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา 
ซึ่งเกณฑ์ทางด้านประชากรศาสตร์เหล่านี้ เป็นเกณฑ์ที่นักการตลาดนิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะ
ประชากรศาสตร์จึงเป็นสิง่ส าคัญ ซึ่งสถิติที่สามารถวดัได้ของประชากรช่วยในเรื่องของการก าหนดเป้าหมายทาง
การตลาด รวมทัง้ง่ายต่อการวดัผลมากกว่าตวัแปรอื่น ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดน้ าตวัแปรเฉพาะทีส่ าคญัทัง้หมด 5 ดา้น คอื 
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี มาใชใ้นงานวจิยั เพื่อศกึษาตามสมมตฐิานทีว่่า ผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และอาชพีที่
แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกนั 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับทัศนคติ Schiffman L.G. and Kanuk L.L. (2000 , 200) อ้างถึงใน
งานวจิยัของ ธนพทัธ ์เอมะบุตร (2558) ใหค้วามหมายว่า ทศันคตเิป็นการโน้มเอยีงทีไ่ดร้บัผลมาจากการเรยีนรู ้ส่งผล
ใหเ้กดิพฤตกิรรมทีแ่สดงออกว่าชอบหรอืไม่ชอบต่อสิง่ๆหนึ่ง และไดก้ าหนดองคป์ระกอบของทศันคตไิว ้3 ประการ คอื 
1.) สว่นของความเขา้ใจ (Cognitive Component) คอื ความรู ้(Knowledge) การรบัรู ้(Perception) ความเชื่อ (Beliefs) 
ซึง่แต่ละบุคคลจะมคีวามแตกต่างกนั ซึง่ในส่วนของความรูแ้ละการรบัรูเ้กดิจากการไดร้บัประสบการณ์รวมทัง้ขอ้มูลที่
เกี่ยวขอ้งจากขอ้มูลหลายแหล่ง และความรู้นี้จะมผีลต่อไปยงัความเชื่อ (Beliefs) 2.) ส่วนของความรู้สกึ (Affective 
Component) จะเป็นตวัทีส่ะทอ้นอารมณ์ (Emotion) และความรูส้กึ (Feeling) ของแต่ละบุคคลต่อความคดิหรอืต่อสิง่ใด
สิง่หนึ่ง เช่น เรื่องของความชอบ และอารมณ์ต่อสิง่เหล่านัน้ 3.) ส่วนของพฤติกรรม (Conative Component หรือ 
Behavior หรอื Doing) คอื แนวโน้มของการกระท าทีจ่ะแสดงออกหรอืความโน้มเอยีงทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑจ์ากทศันะทีม่า
จากองค์ประกอบของทศันคติ ผู้วจิยัได้น ามาใชเ้ป็นแนวทางในงานวจิยั ตามสมมตฐิานทีว่่า ทศันคติของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความไว้วางใจ Stern N (1997) อ้างอิงถึงใน ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ 
(2551, 29) กล่าวว่า ความไว้วางใจ คอืความสมัพนัธ์พื้นฐานในเรื่องการติดต่อสื่อสารในด้านการให้บรกิารแก่ลูกคา้ 
ประกอบด้วย 5 C ได้แก่ 1.) การสื่อสาร (Communication) พนักงานควรจะสื่อสารกับลูกค้าและท าให้ลูกค้าเกิด
ความรูส้กึอุ่นใจ พนกังานตอ้งแสดงความเปิดเผยจรงิใจและพรอ้มทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอืแก่ลกูคา้ 2.) ความดแูลและการ
ให้ (Caring and Giving) เป็นความเอื้ออาทร ความรู้สึกอยากปกป้องและความอุ่นใจ สิ่งเหล่าน้ีเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัใกล้ชิดกบัลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้ามคีวามรู้สกึที่ดี 3.) การให้สญัญาใจกบัลูกค้า (Commitment) 
องค์การควรยอมเสียผลประโยชน์บางอย่างเพื่อรักษาความสมัพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 4.) การให้ความสะดวกสบาย 
(Comfort) หรอืความสอดคลอ้ง (Compatibility) หรอืความเขา้กนัได ้หรอืความตรงกนั จะท าใหลู้กคา้รูส้กึสะดวกสบาย
นัน่กค็อื ลกูคา้เกดิความรูส้กึทีด่ ีอบอุ่น มัน่ใจ เมื่อเขา้รบับรกิาร ดงันัน้อาจกล่าวไดว้่า ลกูคา้ประเมนิความสะดวกสบาย 
จากการไดร้บัการบรกิารที่ดจีากองค์การ 5.) การแกไ้ขสถานการณ์ความขดัแยง้ (Conflict) และการใหค้วามไวว้างใจ 
(Trust) องคก์ารควรจะท าใหลู้กคา้มคีวามรูส้กึเหมอืนอยู่ทีบ่า้น ซึง่คงจะดกีว่าการทีอ่งคก์ารต้องมาแกไ้ขขอ้ขดัแยง้กบั
ลูกค้า ผู้วจิยัได้น ามาใชเ้ป็นแนวทางในงานวจิยั ตามสมมติฐานทีว่่า ความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร           
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจซ้ือ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ ศุภร เสรยี์รตัน์ องอาจ ปทะวานิช 
และปรญิ ลกัษติานนท ์(2546) กล่าวว่า กระบวนการตดัสนิใจซือ้ (Decision process) หมายถงึ ขัน้ตอนในการเลอืกซือ้
ผลติภณัฑจ์ากสองทางเลอืกขึน้ไป กระบวนการตดัสนิใจซือ้ประกอบดว้ยขัน้ตอนทีส่ าคญั 5 ขัน้ตอน คอื 1.) การรบัรู้
ปญัหา หมายถงึ ผูบ้รโิภคตระหนกัถงึความตอ้งการและความจ าเป็นในสนิคา้ นกัการตลาดจะกระตุน้ความตอ้งการดา้น
ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย หรอืการสง่เสรมิการตลาด เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการในสนิคา้ 2.) การ
คน้หาขอ้มลู เมื่อผูบ้รโิภคเกดิความตอ้งการขัน้ทีห่นึ่ง จะเขา้สู่การคน้หาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ หน้าทีข่องนักการ
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ตลาดคอื การพยายามจดัขอ้มูลข่าวสารผ่านแหล่งการค้า และแหล่งบุคคลให้มปีระสทิธภิาพทัว่ถึง 3.) การประเมนิ
ทางเลอืก ผู้บรโิภคจะน าขอ้มูลมาพจิารณาเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ต่างๆ โดยมหีลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการพจิารณา อาทเิช่น 
คุณสมบตัิด้านผลิตภัณฑ์ หน้าที่ของนักการตลาด คือ การสร้างความเหมาะสมในส่วนประสมด้านต่างๆ 4.) การ
ตดัสนิใจซือ้ ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจเลือกซือ้ผลติภณัฑท์ีต่้องการมากทีสุ่ด 5.) พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ เป็นความรูส้กึ
พอใจหรอืไม่พอใจหลงัจากการซือ้ผลติภณัฑไ์ปใชแ้ลว้ ถ้าผูบ้รโิภคพงึพอใจกจ็ะมโีอกาสทีจ่ะซือ้ซ ้า ในทางตรงกนัขา้ม
หากผูบ้รโิภคไม่พอใจกจ็ะมแีนวโน้มทีจ่ะไม่ซือ้ซ ้าค่อนขา้งสงู 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครทีเ่คยใชบ้รกิารสัง่ซื้ออาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ 
ไลน์ แมน ซึ่งทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จ านวน 1 ,000,000 คน ขอ้มูลจาก นายนพปฎล วชริโกวทิย ์ผู้จดัการ
บรกิารของไลน์แมน ในกลุ่มธุรกจิ ฟู้ดดลิเิวอร ี(Food Delivery) ของบรษิัท ไลน์ ประเทศไทย จ ากดั ให้สมัภาษณ์ ณ 
วนัที ่16 สงิหาคม 2561  (ปณชยั อารเีพิม่พร, 2018) 
 กลุ่มตวัอย่างในท่ีใช้ในการวิจยั คอื กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้ที่เคยใช้บรกิารสัง่ซือ้อาหาร
ผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากทราบจ านวนประชากรจงึท าการก าหนด
ขนาดตัวอย่างโดยวิธีค านวณสูตรของ Taro Yamane (1973) อ้างถึงใน (วรางคณา ซับซ้อน , 2559) โดยมีการ
ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.05 ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% จะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ า นวน              
400 คน 
 การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัท าการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบ Multi-stage random sampling ม ี3 ขัน้ตอน โดย
เรยีงล าดบัขัน้ตอนดงันี้ 
 ขัน้ตอนที ่1 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling)ผูว้จิยัจงึใชท้ฤษฎกีารสุม่ตวัอย่างโดยใช้
ความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยน ารายชื่อเขตทัง้หมดในกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 เขต ข้อมูลจาก 
ส านักยุทธศาสตรแ์ละประเมนิผล (2557, 4) มาท าการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย ดว้ยการจบัฉลากออกเป็น จ านวน 5 เขต 
ไดแ้ก่ เขตจตุจกัร, เขตบางแค, เขตปทุมวนั, เขตคลองเตย และเขตวฒันา 
 ขัน้ตอนที ่2 วธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยจากขัน้ที ่1 ผูว้จิยัไดแ้บ่งจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถามเขตละเท่าๆกนั เขตละ 80 ตวัอย่าง 
 ขัน้ตอนที ่3 วธิกีารเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยฝากแบบสอบถามไปกบัพนักงานสง่
อาหารของแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ตามเขตการปกครองทีไ่ดก้ าหนดไว ้เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิาร
สัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ตามจ านวนสดัสว่นทีก่ าหนด 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 การวจิยัครัง้นี้ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ส าหรบัศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน โดยแบ่งโครงสรา้งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
แบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended question) ประกอบด้วยตวัแปร 5 ด้าน คอื เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบั
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี 
 ส่วนที ่2 เป็นค าถามเกีย่วกบัทศันคต ิโดยลกัษณะค าถามเป็นแบบ Likert scale โดยมกีารวดัขอ้มูลประเภท
มาตราอนัตรภาคหรอืมาตราช่วง (Interval Scale) ซึง่ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 9 ขอ้ สามารถจ าแนกเป็นตวัแปร 3 
ดา้น คอื ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึ และดา้นพฤตกิรรม  
 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกบัความไว้วางใจ โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบ Likert scale โดยมกีารวดัขอ้มูล
ประเภทมาตราอนัตรภาคหรอืมาตราช่วง (Interval Scale) ซึง่ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 14 ขอ้ สามารถจ าแนกเป็น
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ตวัแปร 5 ด้าน คอื ด้านการสื่อสาร ด้านความใส่ใจและการให ้ด้านการใหส้ญัญาใจกบัลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย 
และดา้นการแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้และการไวว้างใจ 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกบักระบวนการตดัสนิใจสัง่ซื้ออาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน โดยลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบ Likert scale โดยมีการวัดข้อมูลประเภทมาตราอันตรภาคหรือมาตราช่วง ( Interval Scale) ซึ่ง
ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 18 ขอ้ สามารถจ าแนกเป็นตวัแปร 5 ดา้น คอื ดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล 
ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive analysis) เพื่ออธบิายขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่าง ดงันี้ 
   1.1 การแจกแจงหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายถึงลักษณะด้าน

ประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามในดา้น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี 
     1.2 ค่าเฉลีย่ (Mean) และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธบิายถงึขอ้มูลดา้นทศันคติ 
ความไวว้างใจ และการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Analysis) เพื่อศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างและทดสอบ
สมมตฐิาน ดงันี้ 

   2.1 วเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี ต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน โดยใชส้ถติวิเิคราะหค์วามแตกต่าง 
คอื t-test และ One Way ANOVA 

   2.2 วเิคราะหก์ารมอีทิธพิลของทศันคต ิไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึ และดา้นพฤตกิรรม ต่อการ
ตัดสินใจซื้อสัง่ซื้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน โดยใช้สถิติวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression) 

   2.3 วเิคราะหก์ารมอีทิธพิลของความไวว้างใจ ไดแ้ก่ ดา้นการสือ่สาร ดา้นความใสใ่จและการให ้ดา้นการให้
สญัญาใจกบัลูกคา้ ดา้นความสะดวกสบาย และดา้นการแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้และการไวว้างใจ ต่อการตดัสนิใจซือ้
สัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน โดยใชส้ถติวิเิคราะหเ์ชงิถดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression) 
 
ผลการวิจยั 

1. ผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ จ านวน 302 คน คดิเป็น
ร้อยละ 75.50 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 มีการศึกษาระดบัปรญิญาตรี หรือ
เทียบเท่า จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.25 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25 ,000 บาท จ านวน            
150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.50 ประกอบอาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 264 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66 

2. ผลการวเิคราะหท์ศันคตขิองผูต้อบแบบสอบถามต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์แมน 
พบว่า ระดบัความคดิเหน็โดยภาพรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ระดบัความ
คดิเหน็ที่มคี่ามากที่สุดคอื ด้านความเขา้ใจ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 รองลงมาได้แก่ ด้านความรู้สกึ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.98 และดา้นพฤตกิรรม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.13 ตามล าดบั 

3. ผลการวเิคราะหค์วามไวว้างใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์
แมน พบว่า ระดบัความคดิเหน็โดยภาพรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ระดบั
ความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุดคือ ด้านการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02  รองลงมาได้แก่ ด้านความสะดวกสบาย                 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13 ดา้นความใส่ใจและการให ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 ดา้นการแกไ้ขสถานการณ์และการไวว้างใจ   
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 และดา้นการใหส้ญัญาใจกบัลกูคา้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 ตามล าดบั 
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4. ผลการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์แมน ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ระดบั
ความคดิเหน็โดยภาพรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ระดบัความคดิเหน็ทีม่ี
ค่ามากทีส่ดุคอื ดา้นการคน้หาขอ้มลู มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการตดัสนิใจซือ้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 
ด้านการประเมินทางเลือก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 ด้านการรบัรู้ปญัหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 และด้านพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี 
แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกนั ดงันี้ 
  1.1 เพศ แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ซื้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการ
ประเมนิทางเลอืก และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
  1.2 อายุ แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรบัรู้
ปญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
  1.3 ระดบัการศกึษา แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ดา้น
การรบัรู้ปญัหา ด้านการประเมนิทางเลอืก ด้านการตดัสนิใจซื้อ ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
  1.4 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน 
ด้านการรบัรู้ปญัหา ด้านการค้นหาขอ้มูล ด้านการตดัสนิใจซื้อ ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
  1.5 อาชพี แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ดา้นการรบัรู้
ปญัหา ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 2. ทศันคติของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความเขา้ใจ ด้านความรู้สกึ และด้านพฤติกรรม มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ดงันี้ 
  2.1 ดา้นความเขา้ใจ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ดา้นการ
คน้หาขอ้มลู ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
  2.2 ด้านความรู้สกึ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซื้ออาหารผ่าน แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการ
ประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
  2.3 ดา้นพฤตกิรรม มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ดา้นการรบัรู้
ปญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ อย่าง
มนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 3.   ความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นการสื่อสาร ดา้นความใส่ใจและการให ้ดา้น
การใหส้ญัญาใจกบัลูกคา้ ดา้นความสะดวกสบาย และดา้นการแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้และการไวว้างใจ มอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน 
  3.1 ด้านการสื่อสาร มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซื้ออาหารผ่าน แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการ
รบัรูป้ญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
  3.2 ดา้นความใส่ใจและการให ้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน 
ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
  3.3 ด้านการให้สญัญาใจกบัลูกค้า มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซื้ออาหารผ่าน แอพพลเิคชัน่ ไลน์ 
แมน ด้านการรบัรู้ปญัหา ด้านการค้นหาขอ้มูล ด้านการประเมนิทางเลอืก ด้านการตดัสนิใจซื้อ และด้านพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
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  3.4 ด้านความสะดวกสบาย มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซื้ออาหารผ่าน แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน 
ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
  3.5 ดา้นการแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้และการไวว้างใจ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซื้ออาหารผ่าน 
แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นการตดัสนิใจซือ้  อย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั 0.05 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. เพศ ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่ ีเพศ แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการประเมนิทางเลอืก และด้านพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ แตกต่างกนั โดยเพศชายจะมกีารตดัสนิใจ
สัง่ซื้ออาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน มากกว่าเพศหญงิ เนื่องจากเพศชายมคีวามเชีย่วชาญดา้นการใชง้านดา้น
เทคโนโลยมีากกว่าเพศหญงิ และมคีวามระมดัระวงั มคีวามละเอยีดรอบคอบ และมเีหตุผลในการตดัสนิใจซือ้มากกว่า
เพศหญงิ ฉะนัน้ จงึไดม้กีารประเมนิทางเลอืก เพื่อเปรยีบเทยีบขอ้มลูก่อนตดัสนิใจซือ้ และค านึงถงึพฤตกิรรมภายหลงั
การซือ้มากกว่าเพศหญงิ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐติวิฒัน์ เลศิทรพัยข์จร (2556) ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การตัดสนิใจซื้อสนิค้าและบริการทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ (E-commerce) โดยใช้บตัรเครดิตธนาคารของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลที่มี
เพศแตกต่างกนั มรีะดบัปจัจยัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิคส ์(E-commerce) โดยใช้
บตัรเครดติธนาคารแตกต่างกนั 

2. อายุ ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่ ีอายุ แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ 
ไลน์ แมน ดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั 
โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป จะมกีารตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ดา้นการรบัรูป้ญัหาและ
ดา้นการตดัสนิใจซือ้ มากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบมากขึน้ตามอายุ เช่น 
ต้องเลี้ยงดูบิดา มารดา และบุตร มีต าแหน่งงานที่สูง มีลูกน้องในความดูแล ท าให้ไม่ค่อยมเีวลาว่างในการออกไป
รับประทานอาหารนอกบ้าน หรือนอกที่ท างาน และเป็นช่วงอายุที่มีรายได้เพียงพอส าหรับใช้จ่ายเพื่อซื้อความ
สะดวกสบายในการบริโภค ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุต ่ ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จะมีการตัดสินใจสัง่ซื้ออาหารผ่าน
แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ดา้นการคน้หาขอ้มลูและดา้นการประเมนิทางเลอืก มากทีสุ่ด เนื่องจาก ผูบ้รโิภคในช่วงอายุนี้
เป็นช่วงวยัเรยีน และวยัเริม่ตน้การท างาน มกีารเสพยต์ดิสื่อออนไลน์มเีดยีต่างๆ ท าใหค้่อนขา้งเชีย่วชาญในการค้นหา
ขอ้มูล และประเมนิทางเลอืก เพื่อใหไ้ดส้นิคา้ทีคุ่ม้ค่าคุม้ราคามากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พงศกร เธยีรสุนทร 
(2560) ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ : กรณีศกึษาผูซ้ือ้ในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ี
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต              
แตกต่างกนั  

3. ระดบัการศกึษา ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่ ีระดบัการศกึษา แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรบัรู้ปญัหา ด้านการประเมนิทางเลือก ด้านการตัดสนิใจซื้อ และด้าน
พฤติกรรมภายหลงัการซื้อ แตกต่างกนั โดยผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีจะมกีารตดัสนิใจสัง่ซื้อ
อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ดา้นการรบัรูป้ญัหา มากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญา
ตร ีซึง่อาจอยู่ในช่วงทีก่ าลงัศกึษาเล่าเรยีน ต้องใชเ้วลาส่วนมากในการอ่านหนังสอื ท าการบา้น ท ารายงานส่งอาจารย ์
ท าให้ไม่มีเวลาในการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ส่วนผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทยีบเท่า จะมกีารตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซื้อ 
และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ มากทีสุ่ด เนื่องจากเป็นกลุ่มคนทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นเทคโนโลย ีมกีารยอมรบั
และเปิดใจเกี่ยวกบัการสัง่ซื้อสนิค้าหรือใช้บรกิารผ่านแอพพลิเคชัน่ สูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรี 
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สอดคล้องกบังานวิจยัของ สุภาวรรณ ชยัทวีวุฒกิุล (2555) ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบริการ
ออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกนัซือ้บนเวบ็ไซต์ Ensogo ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ลูกคา้ทีเ่คยซือ้
สนิคา้และบรกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกนัซือ้บน
เวบ็ไซต ์Ensogo แตกต่างกนั  

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และ
ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ แตกต่างกนั โดยผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 35,001 - 45,000 บาท จะมกีาร
ตัดสนิใจสัง่ซื้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 - 
45,000 บาท เป็นกลุ่มทีม่กี าลงัซือ้ สามารถยอมรบัค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้มา โดยแลกกบัความสะดวกสบายและเวลาทีเ่พิม่
มากขึ้น  สอดคล้องกบังานวิจยัของ พงศกร เธียรสุนทร (2560) ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสนิใจซื้อสนิค้าออนไลน์ : กรณีศึกษาผู้ซื้อในพื้นที่ฝ ัง่ธนบุร ีผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคที่มรีายได้แตกต่างกนั มี
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารทางอนิเตอรเ์น็ตแตกต่างกนั 

5. อาชีพ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มี อาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ซื้ออา หารผ่าน
แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ดา้นการรบัรูป้ญัหา และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี 
ธุรกิจส่วนตัว จะมีการตัดสนิใจสัง่ซื้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรบัรู้ปญัหา มากที่สุด เน่ืองจาก
ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพี ธุรกจิส่วนตวั มกัมขีอ้จ ากดัดา้นเวลามากกว่าอาชพีอื่นๆ เนื่องจากต้องบรหิารจดัการธุรกจิ
ของตนเอง อกีทัง้ยงัต้องดูแลรบัผดิชอบพนักงานในสงักดั มกีารท างานทุกวนั และต้องเดนิทางบ่อย ส่งผลใหผู้บ้รโิภค
กลุ่มน้ีตระหนักถงึปญัหา และมกัใชเ้งนิในการซือ้เวลาและความสะดวกสบายต่างๆ ส่วนผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี ขา้ราชการ/
พนักงานรฐัวสิาหกจิ จะมกีารตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ มาก
ที่สุด เนื่องจากผู้ทีป่ระกอบอาชพี ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ มกัเกี่ยวพนักบัการจดัซือ้จดัจา้ง หรอืงานเอกสาร
ต่างๆ ส่งผลให้มคีวามละเอยีดรอบคอบ และมองการณ์ไกล เมื่อตดัสนิใจซื้อสนิค้าหรอืใช้บรกิารใดๆ จงึมกัจะคดิให้
ครอบคลุมถึงเรื่องภายหลงัการขายเสมอ สอดคล้องกบังานวจิยัของ พงศกร เธยีรสุนทร (2560) ท าการศกึษาเรื่อง 
ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ : กรณีศกึษาผูซ้ือ้ในพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ีผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภค
ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารทางอนิเตอรเ์น็ตแตกต่างกนั 

6. ดา้นความเขา้ใจ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ดา้นการคน้หาขอ้มลู 
ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ เนื่องจากผูบ้รโิภคส่วนมากเมื่อท าการสัง่ซือ้สนิคา้ หรอืใชบ้ริ
การใดๆกต็าม ผ่านช่องทางออนไลน์ มกัจะเลอืกใชง้านในช่องทางทีค่่อนขา้งมชีื่อเสยีง เป็นทีรู่จ้กั เพื่อเสรมิสรา้งความ
มัน่ใจในการใช้งาน ซึ่งแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เกิดขึ้นจากการร่วมมือกนัของ ไลน์, วงใน และ ลาล่ามูฟ ซึ่งเป็น
หน่วยงานทีเ่ปิดด าเนินการในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ลว้นเป็นทีรู่จ้กัของประชาชนคนไทย ท าใหเ้มื่อ 3 บรษิทันี้
ร่วมมอืกนัจดัตัง้แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ผูบ้รโิภคจงึเกดิความมัน่ใจในการตดัสนิใจซือ้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กร
วนิท ์กรประเสรฐิวทิย ์(2558) ท าการศกึษาเรื่อง ทศันคตคิวามรูค้วามเขา้ใจ พฤตกิรรม และ คุณลกัษณะการใชง้านของ
เทคโนโลย ีทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการใชเ้ครื่องช าระค่าโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ปี 
2558 ผลการวจิยัพบว่า ทศันคตดิา้นความรูค้วามเขา้ใจต่อการใชเ้ทคโนโลยมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการใชเ้ครื่อง
ช าระค่าโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

7. ด้านความรู้สึก มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจสัง่ซื้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมิน
ทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ เน่ืองจาก แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน เป็นแอพพลเิคชัน่
แรกๆทีม่กีารใหบ้รกิารสัง่ซือ้อาหาร โดยสรา้งขึน้มาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตลค์นไทยทีช่ื่นชอบความสะดวกสบาย และ
ไม่ค่อยมเีวลาออกไปรบัประทานอาหารนอกบา้น ส่งผลใหผู้บ้รโิภคเกดิความรูส้กึเชงิบวกกบัแอพพลเิคชัน่ ว่าไดเ้ขา้มา
แก้ปญัหา อ านวยความสะดวกสบายให้กับชีวิต ทัง้ยังคุ้มค่าคุ้มราคา และมีร้านอาหารให้เลือกอย่างหลากหลาย 
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทนงศกัดิ ์ภกัดชีน (2557) ท าการศกึษาเรื่อง ทศันคตดิา้นความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึ
และความเสีย่งด้านผลติภณัฑ์ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสนิใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั
พบว่า ทศันคตดิา้นความรูส้กึส่งผลต่อแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้รถมอืสองของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มรีะดบั
ความคดิเหน็ในระดบัมาก 

8. ด้านพฤติกรรม มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซื้ออาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรบัรู้ปญัหา 
ด้านการค้นหาขอ้มูล ด้านการประเมนิทางเลอืก ด้านการตดัสนิใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคทีเ่คยใชบ้รกิารสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน แลว้พบว่าไดร้บัอาหารรวดเรว็ รายการอาหารแม่นย า 
ตรงตามค าสัง่ ท าใหเ้กดิความประทบัใจ กจ็ะเคยชนิทีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่เดมิอกี  สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ธิดารตัน์ ปสนัน์สริิคุณ และ จิราภา พึ่งบางกรวย (2560) ท าการศึกษาเรื่อง ทศันคติการซื้อสนิค้าและบรกิาร
ออนไลน์ของประชาชนในจงัหวดัชลบุร ีผลการวจิยัพบว่า การมทีศันคตดิา้นพฤตกิรรมที่มากขึน้ ส่งผลใหม้พีฤตกิรรม
การตัง้ใจซือ้สนิคา้และบรกิารออนไลน์ทีม่ากขึน้ 

9. ด้านการสื่อสาร มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซื้ออาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรบัรู้ปญัหา 
ด้านการค้นหาขอ้มูล ด้านการประเมนิทางเลอืก และด้านการตดัสนิใจซื้อ เนื่องจากผู้บรโิภคในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคของ
ข้อมูลข่าวสาร ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการใดๆ พฤติกรรมส่วนใหญ่ของผู้บริโภคมักจะหาข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจอยู่ก่อนเสมอ เมื่อผู้บรโิภคได้มคีวามรู้ ความเขา้ใจ ในสนิค้าและบรกิารนัน้ๆ กจ็ะส่งผลต่อการ
ตัดสนิใจซื้อได้มากขึ้น สอดคล้องกบังานวิจยัของ มลฤดี วฒันชโนบล (2555) ท าการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ ความ
ไว้วางใจ และส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อทองของผู้บรโิภคในจงัหวดัสุพรรณบุร ี
ผลการวิจยัพบว่า ความไว้วางใจด้านการสื่อสาร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อทองของผู้ บริโภคในจงัหวดั
สพุรรณบุร ี

10. ดา้นความใส่ใจและการให ้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซื้ออาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ดา้นการ
คน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ เนื่องจากถ้าผูบ้รโิภครบัรูไ้ดถ้งึความดูแล 
เอาใจใส่ของผู้ประกอบการ เช่น การอนุญาตให้สามารถแก้ไขข้อมูลการสัง่ซื้อได้หากมีข้อผิดพลาด หรือสามารถ
ตรวจสอบขอ้มลูการสัง่ซือ้ได ้กจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความไวว้างใจในการใชบ้รกิาร ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ไดม้ากขึน้ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มลฤด ีวฒันชโนบล (2555) ท าการศกึษาเรื่อง แรงจูงใจ ความไวว้างใจ และส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ทองของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสพุรรณบุร ีผลการวจิยัพบว่า ความไวว้างใจ
ดา้นการใสใ่จและการให ้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ทองของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสพุรรณบุรี 

11. ดา้นการใหส้ญัญาใจกบัลูกคา้ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ดา้น
การรบัรูป้ญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการ
ซือ้ เนื่องจากการทีผู่ป้ระกอบการไดใ้หค้ ามัน่สญัญาเป็นตน้ว่า การลดราคาสนิคา้ การใหส้ทิธปิระโยชน์ต่างๆ หรอืการ
จดัส่งสนิคา้ใหถ้งึมอืผูบ้รโิภคภายใน 20 นาท ีโดยผูป้ระกอบการสามารถท าอย่างที่ตนเองกล่าวไว้ไดจ้รงิ จะส่งผลให้
ผู้บรโิภคเกดิความไวว้างใจและเกดิความเชื่อถอืในการใชบ้รกิาร สอดคล้องกบัทฤษฎขีอง Stern N. (1997) กล่าวว่า 
การให้สญัญาใจกบัลูกค้า (Commitment) องค์การควรยอมเสยีผลประโยชน์บางอย่างเพื่อรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดกีบั
ลกูคา้  

12. ด้านความสะดวกสบาย มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจสัง่ซื้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการ
ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสนิใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ เนื่องจากผู้บริโภคส่ วนมากที่ตัดสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่เพื่อตอบสนองความเร่งรบีในยุคปจัจุบนั ทีต่้องท างานแข่งกบัเวลา และ
ตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีไ่ม่ตอ้งการฝ่ารถตดิเพื่อออกไปรบัประทานอาหารนอกบา้น และต้องเผชญิกบั
สภาพอากาศของประเทศไทย ฉะนัน้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จงึกลายเป็นทางเลอืกของผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ นอกจากนัน้ 
การใหบ้รกิารของแอพพลเิคชัน่ ทีค่ านึงถงึผูบ้รโิภค เช่น เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชม. ไม่จ ากดัโซนพืน้ทีว่่าใกลห้รอืไกล 
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โดยให้บรกิารทัว่ทัง้กรุงเทพฯ หรอืการเปิดให้ช าระเงนิได้หลายช่องทาง เหล่านี้ ล้วนตอบสนองความพงึพอใจของ
ผู้บรโิภค ช่วยในเรื่องของการอ านวยความสะดวก ส่งผลให้ผู้บรโิภคเกดิการตดัสนิใจซื้อได้มากยิง่ขึน้ สอดคล้องกบั
ขอ้มูลทีอ่า้งถงึในงานวจิยัของ สุพชิชา วงคจ์นัทร ์(2557 , 74) กล่าวว่า ความไวว้างใจ (Trust) มรีากศพัทม์าจากค าว่า 
Trost ในภาษาเยอรมัน ซึ่งหมายถึง ความสะดวกสบาย (Get Comforts) และมีความหมายที่ใกล้เคียงค าว่า 
Cooperation Belive Confidence Reliance Hope Expect และ Assume  

13. ด้านการแก้ไขสถานการณ์ที่ขดัแย้งและการไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ซื้ออาหารผ่าน
แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นการตดัสนิใจซือ้ เนื่องจากเมื่อเกดิ
ปญัหาใดๆขึ้นระหว่างการใช้บริการผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เมื่อมีการแสดงความรับผิดชอบจากทางฝ ัง่
ผู้ประกอบการ จะท าให้ลูกค้ารู้สกึอุ่นใจ เกิดความไว้วางใจ ชื่นชมและต้องการกลบัมาใช้บริก ารอีก สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ มลฤด ีวฒันชโนบล (2555) ท าการศกึษาเรื่อง แรงจูงใจ ความไวว้างใจ และส่วนประสมทางการตลาดทีม่ี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อทองของผู้บรโิภคในจงัหวดัสุพรรณบุร ีผลการวจิยัพบว่า ความไว้วางใจด้านการ
แกไ้ขสถานการณ์ทีข่ดัแยง้และการไวว้างใจ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ทองของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสพุรรณบุร ี 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

1. ดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ผูบ้รโิภคทีม่กีารตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน สว่น
ใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 
15,001 - 25,000 บาท ประกอบอาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน ฉะนัน้ เมื่อท าการสื่อสารทางการตลาดควรมุ่งไปที่
กลุ่มเป้าหมายน้ีเป็นหลกั อาทเิช่น มกีารท าสือ่ออนไลน์โดยจ ากดัใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายเพศหญงิ วยัท างานตอนตน้ ที่
มคีวามสนใจเกีย่วกบัเพจอาหารและการท่องเทีย่วต่างๆ หรอื ท าการตลาดแบบไวรลั เช่น ก าหนดใหว้นัทีก่่อตัง้ไลน์ 
แมน ขนส่งฟรทีัว่กรุงเทพฯ และถ่ายรูปพนักงานส่งอาหารใส่เสือ้ไลน์แมนอยู่เต็มท้องถนนลงประชาสมัพนัธ์ตามสื่อ
สงัคมออนไลน์ เป็นการสรา้งกระแสใหผู้ค้นสนใจ เป็นตน้ 

2. ด้านทศันคติ นักการตลาดของแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ควรเพิม่ในเรื่องการสื่อสารด้านความร่วมมอืกบั
พนัธมติรทางการค้า เช่น วงใน และลาล่ามูฟ เพื่อช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความมัน่ใจในการใชง้านใหก้บั
ผูบ้รโิภค รวมถงึหาพนัธมติรใหม่ๆ ทางการคา้เพิม่เตมิ เพื่อช่วยเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการใหบ้รกิาร เช่น สรา้งการ
เป็นพนัธมติรทางการคา้กบัแอพพลเิคชัน่ ควิ ควิ (QQ) ทีใ่ชส้ าหรบัจองควิรา้นอาหาร เป็นตน้ 

เพิม่ความคุ้มค่าด้านราคา เช่น ท าขอ้ตกลงกบัร้านอาหารเพื่อเพิม่ปรมิาณการซื้อให้กบัร้านอาหาร โดยให้
ร้านค้าน าเสนอโปรโมชัน่พเิศษเฉพาะขายในแอพพลเิคชัน่ เช่น ซื้อ 1 แถม 1 หรอื ซื้อเมนูอาหารแถมเมนูเครื่องดื่ม 
เป็นตน้ โดยแลกเปลีย่นกบัการโปรโมทรา้นคา้ในหน้าแอพพลเิคชัน่ หรอืจดัหมวดรา้นคา้ใหอ้ยู่ในรา้นอาหารแนะน า ดลี
พเิศษประจ าวนั  

เพิม่ความถี่หรอืเพิม่ปรมิาณในการใช้บรกิารของผู้บรโิภค เช่น หากสัง่ซื้ออาหารครบ 1,000 บาท ต่อ บลิ 
ไดร้บัสว่นลดค่าจดัสง่สนิคา้ รอ้ยละ 50 หรอื ทุกๆการสัง่ซือ้อาหาร จะท าการคนืเงนิเขา้กระเป๋าลกูคา้ รอ้ยละ 5 ส าหรบั
ใชเ้ป็นส่วนลดในการสัง่ซือ้อาหารครัง้ต่อไป หรอื จดัท าระบบสมาชกิทีแ่บ่งล าดบัชัน้สมาชกิตามความถี่ในการใช้งาน 
เช่น หากมคีวามถี่ในการใช้งานมาก จะได้รบัสทิธพิเิศษ ถูกเลื่อนล าดบัชัน้เป็น Gold member ท าให้สามารถสัง่ซื้อ
อาหารไดใ้นราคาทีถู่กลงกว่าปกต ิเป็นต้น รวมถงึการเกบ็ขอ้มูลพฤตกิรรมการสัง่ซือ้ของลูกคา้ ยอดคลิก๊ในการเขา้ชม
ร้านอาหารแต่ละประเภทเพื่อน ามาวเิคราะห์ข้อมูลของลูกค้าแต่ละคน ว่ามีพฤติกรรมชอบร้านอาหารประเภทไหน 
เพื่อทีจ่ะไดน้ าเสนอสนิคา้ไดอ้ย่างเฉพาะเจาะจง ดงึดดูใจผูบ้รโิภคใหต้ดัสนิใจสัง่ซือ้ 

3. ดา้นความไวว้างใจ นักการตลาดของแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ควรปรบัปรุงแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ใหม้ี
ความยดืหยุ่นในการสัง่ซื้อมากขึ้น เพื่อตอบสนองความพงึพอใจของลูกค้าแต่ละบุคคล เช่น เมื่อลูกค้าสัง่ซื้ออาหาร 
สามารถระบุค าสัง่ซือ้พเิศษในแต่ละเมนูได ้อาท ิเผด็น้อย หวานน้อย ไม่ใสก่ระเทยีม ไม่ใสผ่กัช ีเป็นตน้   
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ส าหรบัพนักงานส่งอาหารของ ไลน์ แมน ให้ติดตัง้กล่องเกบ็อุณหภูมไิวท้ีร่ถขนส่งเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารใหม้ี
ความสดใหม่ และมอีุณหภูมคิงเดมิ จนถงึมอืผูบ้รโิภค ใส่เสือ้สกรนีตราสนิคา้ของไลน์ แมน เพื่อใหผู้ท้ีพ่บเหน็จดจ าได ้
และทราบว่าไลน์ แมน บรรจุสนิคา้ในกล่องเกบ็อุณหภูม ิเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีนใจของผูบ้รโิภค  

น าเทคโนโลยมีาใชใ้นระบบการขนส่งใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพื่อเป็นการประหยดัต่อหน่วย เช่น เมื่อ
ลูกคา้ด าเนินการสัง่ซื้อ ใหส้่งขอ้มูลค าสัง่ซือ้ไปที่รา้นอาหาร หลงัจากนัน้ใหร้า้นอาหารประเมนิระยะเวลาในการจดัท า
ตอบกลบัมาที่พนักงานขนส่ง เพื่อนัดเวลาไปรบัสนิค้าที่หน้าร้านค้า ท าให้ลดระยะเวลาที่พนักงานต้องไปรอสนิค้าที่
รา้นอาหาร สง่ผลใหส้ามารถรบัรายการสัง่ซือ้อาหารต่อวนัไดม้ากขึน้ 

เพิม่หน่วยรบัฟงัขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้ และมกีารประชาสมัพนัธใ์หข้อ้มูลกบัลูกคา้ถงึวธิกีารรอ้งเรยีนเรื่องการ
ใหบ้รกิารสัง่ซือ้อาหารของแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน และเมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน หน่วยรบัฟงัขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้ต้อง
พรอ้มแกไ้ขปญัหา และปรบัปรุงการใหบ้รกิารต่อไป รวมทัง้วเิคราะหแ์บบประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิารของ
พนักงานส่งอาหาร โดยพนักงานกลุ่มที่ได้คะแนนน้อยติดต่อกนั ต้องถูกส่งตัวไปอบรมเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ให้บรกิารให้ลูกค้าเกดิความประทบัใจ เช่น การมรีายงานความเคลื่อนไหว เมื่อเจอลูกค้าต้องยิ้มแย้มแจ่มใส่ กล่าว
ขอบคุณลกูคา้ทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร มกีารทบทวนรายการอาหารและเงนิทอนใหก้บัลกูคา้ เป็นตน้ สว่นพนกังานทีไ่ดค้ะแนน
ประเมนิสงู ใหม้อบรางวลัเพื่อเป็นตวัอย่างแก่เพื่อนพนักงานดว้ยกนั เพื่อจูงใจใหพ้นักงานส่งอาหารมอบการบรกิารทีด่ี
ใหก้บัลกูคา้  

4. ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ แต่ผูบ้รโิภคของแอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ยงัให้
คะแนนค่อนขา้งน้อยคอืดา้นความคุม้ค่า และดา้นสทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บั ฉะนัน้ แอพพลเิคชัน่ ไลน์ แมน ควรหาวธิลีด
ต้นทุนเพื่อท าใหร้าคาต่อหน่วยลดลง และเพิม่สทิธปิระโยชน์พเิศษใหลู้กคา้ประจ า หรอืลูกคา้ทีม่ปีรมิาณการซือ้ต่อครัง้
ค่อนขา้งสงู หรอืลกูคา้ใหม่ เป็นตน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยด ีอนัเนื่องมาจากความเมตตากรุณาอนัหาที่เปรยีบไม่ได้ของอาจารย์              
ทีป่รกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กุลเชษฐ ์มงคล ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่า อบรมสัง่สอน รวมทัง้แกไ้ขขอ้บ่งพร่องต่างๆ 
สง่ผลใหเ้น้ือหาของงานวจิยัมคีวามครบถว้นสมบูรณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความเมตตากรุณา และขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์                
ชาญโกศล ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามและแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิัยให้
เสรจ็สมบรูณ์และกรุณาใหค้ าปรกึษาชีแ้นะแนวทางในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ในคณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ที่ประสทิธิป์ระสาทวิชาความรู้ รวมถึงให้ค าแนะน าและอบรมสัง่สอน สรรค์สร้างประสบการณ์อนัทรงคุณค่าตลอด
การศกึษา  

ขอขอบคุณเจา้หน้าทีป่ระจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และเจา้หน้าทีป่ระจ าหอ้งบณัฑติวทิยาลยั
ทุกท่านทีค่อยใหช้่วยเหลอืตลอดการท าสารนิพนธน์ี้ 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาอนัมคี่าเพื่อการวจิยัครัง้นี้ 
สดุทา้ยนี้ ขอขอบพระคุณครอบครวัของผูว้จิยัทีเ่ป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนมอบโอกาสทางการศกึษาให้เป็นวชิาความรูต้ดิตวั 
พร้อมทัง้ใหค้ าชีแ้นะและคอยมอบก าลงัใจใหอ้ยู่ตลอดเวลา รวมถึงขอขอบคุณเพื่อนๆนิสติ MBA รุ่น 19 ทุกๆคน ที่มี
น ้าใจไมตร ีคอยช่วยเหลอืห่วงใยจนท าใหส้ารนิพนธเ์ล่มนี้ส าเรจ็ลุล่วง 
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ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการศกึษางานวจิยัในครัง้นี้จะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่นิสติ นกัศกึษา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
คุณประโยชน์ใดๆกต็ามจากสารนิพนธเ์ล่มนี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบชูาพระคุณบดิามารดา ญาตแิละบรูพาคณาจารย์
ทุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดมาจนส าเรจ็การศกึษา 
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