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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัในครัง้น้ี มคีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษาทัศนคติดา้นส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจไลน์แมนของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผูใ้ช้บรกิารทีเ่ป็นคนท างานที่ใช้หรอืเคยใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมน อายุ 20-60 ปี จ านวน 400 คน ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-29 ปี สถานภาพโสด/หย่ารา้ง ระดบัการศึกษาปรญิญาตรขีึน้ไป อาชีพพนักงาน/ลูกจา้ง
เอกชน มรีายไดร้วมต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท มทีศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาดบรกิารโดยรวมมทีศันคตอิยู่ใน
ระดบัด ี

ผู้ใช้บริการวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้รวมต่อเดือน
แตกต่างกัน มพีฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจไลน์แมน ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารโดยเฉลี่ยบาท/ครัง้ แตกต่างกัน 
และส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ใน
ภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมน ดา้นความถีใ่นการใช้บรกิารต่อเดอืนโดยเฉลี่ย/ครัง้ 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน 

 
ค าส าคญั:  ทศันคต ิส่วนประสมการตลาดบรกิาร ธุรกิจไลน์แมน 
 

Abstract 
 

This research aimed to study attitudes toward marketing mix service related to service usage 
behavior of the Line Man business among working-age people in Bangkok. The samples included four 
hundred working-age people who had used Line Man business and aged between twenty to sixty years of 
age. Most respondents were female, ages between twenty and twenty-nine years of age, single or divorced, 
held a the Bachelor's degree or higher, were company employees and with a monthly income of 20,001 - 
30,000 Baht. Attitudes toward the marketing mix service was at a good level overall. 
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The working-age service users in Bangkok with different status levels, education and monthly 
income demonstrated different service usage behavior of the Line Man business in the aspect of amount 
spent per usage. The overall marketing mix service included product, price, personal and service process 
aspect had a positive relationship with service usage behavior of the Line Man business in the aspect of  
usage frequency of  very low-level. 
 
Keywords: ATTITUDES, MARKETING MIX SERVICE, LINE MAN BUSINESS 
 
บทน า 
 ปจัจุบันการด าเนินชีวติประจ าวันของคนส่วนใหญ่ มคีวามสะดวกสบายมากขึน้ จากการน าเทคโนโลยีต่างๆ 
เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการใช้ชีวติ ส่งผลใหม้กีารเปลี่ยนแปลงทัง้รูปแบบการด าเนินชีวติ การสื่อสาร ตลอดจนพฤตกิรรม
การบรโิภค เพราะเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาอยู่เสมอ สามารถท าทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันทีใ่หบ้รกิาร  
อยู่บนสมาร์ทโฟน ท าให้ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ มรูีปแบบการด าเนินชีวติที่แตกต่างจากเดมิ มกีารใช้แอปพลิเคชันเพื่อช่วย
จดัการสิง่ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั เพื่อความสะดวกสบายและความรวดเรว็มากยิง่ขึน้ ไลน์แมน (Line Man) เป็นหน่ึงใน
บรกิารของบริษัทไลน์ เริม่เปิดใหใ้ช้บรกิารตัง้แต่วันที ่21 เมษายน 2559 มีการเปิดใหบ้ริการ 5 บริการ ไดแ้ก่ บรกิาร
สัง่ซื้ออาหาร, บรกิารรบั-ส่งสิ่งของ, บรกิารสัง่สนิคา้ผ่านรา้นสะดวกซื้อ บริการรบัส่งสิ่งของผ่านไปรษณีย์ และบริการ
เรยีกรถแทก็ซี่ ส่งผลให้การใช้ชีวติของผูใ้ช้บรกิารธุรกิจไลน์แมน มีความสะดวกและรวดเร็วตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ช้บรกิารไดอ้ย่างเหมาะสมกับวิถชีีวติในปจัจุบนั จากความนิยมในการใช้บรกิารต่างๆ ในธุรกิจแอปพลิเคชันบน
สมาร์ทโฟนที่เพิม่มากขึ้น ท าให้มกีารแข่งขนัในตลาดของธุรกิจแอปพลิเคชันต่างๆ มากยิ่งขึน้ ซึ่งแต่ละธุรกิจไดม้ีการ
ตื่นตวัในกระแสการใช้บรกิารของผูใ้ช้บรกิารทีม่แีนวโน้มเพิม่มากขึน้ จงึเกิดการแข่งขันและพฒันาธุรกิจเพื่อตอบสนอง
ให้ตรงกับความตอ้งการของผู้ใช้บรกิาร ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร เป็นปจัจยัหน่ึงทีม่ีผลกับพฤตกิรรมการใช้
บรกิารและการตดัสนิใจซื้อของผูใ้ช้บรกิาร ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสรมิทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และดา้นการสรา้งและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ซึ่งแต่ละ
ดา้นเป็นปจัจยัที่ส่งผลให้ผู ้ใช้บริการเลือกใช้สินค้าหรอืบริการนัน้ๆ จากเหตุผลข้างต้น ท าใหผู้ ้ว ิจัยมีความสนใจใน
การศึกษาทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพันธก์ับพฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนของคน
วยัท างานในกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหวังว่าการศึกษาในครัง้น้ี จะท าให้ทราบถึงทัศนคตดิ้านส่วนประสมการตลาด
บรกิารของผูใ้ช้บรกิารทีม่ตี่อธุรกิจไลน์แมน และความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิทีผู่ใ้ช้บรกิารตอ้งการจากธุรกิจน้ี เพื่อกระตุน้และ
ส่งเสรมิใหผู้ใ้ช้บรกิารมพีฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนที่เพิม่มากขึน้ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ น ามาใช้
ประโยชน์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเป็นแนวทางในการปรบัปรุงพัฒนาธุรกิจไลน์แมนเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บรกิาร ทัง้ยงัเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจไลน์แมน ตลอดจนผูท้ีจ่ะเขา้ร่วมธุรกิจกับไลน์แมน 
ไดน้ าขอ้มูลไปประกอบการตดัสนิใจในการด าเนินธุรกิจ และวางแผนกลยุทธท์างการตลาดต่อไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการของผู้ใช้บริการธุรกิจไลน์แมนของคนวัยท างาน                
ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมของผูใ้ช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม

ลักษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดบุ้คคลรวมต่อเดอืน 
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4. เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างทัศนคตดิา้นส่วนประสมการตลาดบรกิารและพฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจ
ไลน์แมนของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผูใ้ช้บรกิารที่มเีพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรม  
การใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนที่แตกต่างกัน ในดา้นความถีใ่นการใช้บรกิารต่อเดอืนโดยเฉลี่ย/ครัง้ และด้านค่าใช้จ่ายใน
การใช้บรกิารโดยเฉลี่ยบาท/ครัง้  

2. ทศันคตดิ้านส่วนประสมการตลาดบรกิารของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ที่มตี่อการใช้บริการธุรกิจ
ไลน์แมน ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด                
มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการใช้
บรกิารต่อเดอืนโดยเฉลี่ย/ครัง้ และดา้นค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารโดยเฉลี่ยบาท/ครัง้ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
ศิรวิรรณ เสรีรตัน์; และคณะ (2550) ที่กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาด

ครอบครวั สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ทีนิ่ยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะ 
ดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิตทิี่วดัได้ของประชากรทีช่่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ขอ้มูล 
ดา้นประชากรศาสตร์สามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธภิาพต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวัดมากกว่า 
ตวัแปรอื่น  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัทศันคติ 
Philip Kotler (2000) ทีก่ล่าวว่า ทศันคต ิคอื ความโน้มเอยีงของการปฏบิตั ิและอารมณ์ของบุคคลทีป่ระเมนิ

ค่าบางสิ่งบางอย่างว่าพอใจ หรือไม่พอใจกับสิ่งนั ้นๆ อาจจะเป็นวัตถุหรือแนวคิด ( Idea) ก็ได้ และแนวคิดของ  
ศิริวรรณ เสรรีัตน์ (2550) ทีก่ล่าวว่า ทศันคติ หมายถึงความโน้มเอยีงที่จะเรียนรูเ้พื่อให้มพีฤตกิรรมที่สอดคล้องกับ
ลักษณะทีพ่งึพอใจ หรอืไม่พงึพอใจทีม่ตี่อสิง่ใดสิง่หน่ึง หรอือาจหมายถงึการแสดงความรู้สกึภายในทีส่ะทอ้นว่าบุคคลมี
ความโน้มเอยีงพอใจหรอืไม่พอใจต่อบางสิ่ง เช่น ตราสินค้า บริการ รา้นคา้ปลีก เน่ืองจากเป็นผลของกระบวนการ 
ทางจติวทิยาทศันคต ิทีไ่ม่สามารถสงัเกตเหน็ไดโ้ดยตรง แต่ตอ้งแสดงว่าบุคคลกล่าวถงึอะไรหรอืท าอะไร 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
กุลวดี คูหะโรจนานนท์ (2545) ได้กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปจัจยัทีส่ามารถควบคุมได ้และ

สามารถทีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อท าใหก้ิจการอยู่รอด หรืออาจะเรียกได้ว่า 
ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ถูกใช้เพื่อสนองความต้องการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ท าให้
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพอใจ และมคีวามสุขได ้และแนวคิดของ สุดาดวง เรืองรุจริะ (2543) ทีก่ล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) คอื องคป์ระกอบทีส่ าคญัในการด าเนินงานการตลาด เป็นปจัจยัทีก่ิจการสามารถควบคุมได้ 
โดยพื้นฐานส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  
รวมเรียกว่า 4P’s แต่ถ้าเป็นส่วนประสมการตลาดบรกิาร จะมเีพิ่มมาอกี 3P ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านการสรา้งและ 
การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรม 
เสร ีวงษ์มณฑา (2548) ที ่กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื พฤตกิรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลใน

การคน้หาการเลือกซื้อ การใช้ การประเมินผล หรือการจัดการกับสินค้าและบริการ ซึ่งผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้และแนวคดิของ ศิรวิรรณ เสรรีัตน์ ; และคณะ (2552) ทีก่ล่าวว่า การวเิคราะห์
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พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกี่ยวกับพฤตกิรรมการซื้อและการใช้ของ
ผูบ้รโิภค เพื่อทราบถงึลักษณะพฤตกิรรมการซื้อและการใช้ของผูบ้รโิภค ค าตอบทีนั่กการตลาดสามารถจดักลุ่มกลยุทธ์
ทางการตลาด (Marketing Strategies) ทีจ่ะตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการบริการ 
Philip Kotler (2000: 477) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กิจหรอืปฏบิัตกิารใดๆ ที่กลุ่มบุคคลหน่ึงสามารถ

น าเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหน่ึง ซึ่งไม่สามารถจบัต้องได้และไม่ได้ส่งผลของความเป็นเจา้ของสิ่งใด ทัง้น้ีการกระท า
ดงักล่าว อาจจะรวมหรอืไม่รวมอยู่กับสนิคา้ทีม่ตีวัตนได ้ศิรวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ (2538: 142) กล่าวในความหมาย
ทีค่ล้ายคลึงว่า การบริการเป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรอืความพงึพอใจที่สนองความตอ้งการของลูกคา้ ตัวอย่างเช่น 
โรงเรยีน โรงภาพยนตร ์โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ 

 
วิธีด  าเนินการวิจยั 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวจิัยครัง้น้ี คือ ผูใ้ช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนในกลุ่มคนวัยท างาน ทีม่พีฤตกิรรมการใช้

บรกิารธุรกิจไลน์แมนอย่างน้อย 1 ครัง้/เดอืน ในกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 20-60 ปี ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน 

กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาวิจยัครัง้น้ี คอื ผู ้ใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนทีเ่ป็นคนวยัท างานในช่วงอายุระหว่าง 

20-60 ปี ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึท าการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยอาศัยสูตร
ในการค านวณของยามาเน (1970) แบบไม่ทราบจ านวนประชากร ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยยอมให้มคี่าความ
แปรปรวนเท่ากับ 5% จากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 385 คน เพื่อป้องกันแบบสอบถามทีเ่กิดความผดิพลาด
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถอืของงานวจิยั ดงันัน้ จงึท าการเก็บตัวอย่าง
เพิม่อกี 5% เท่ากับ 15 คน รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีก่ าหนดไวท้ัง้สิน้ 400 คน 

วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
ขัน้ที่ 1 วธิีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายตามทีก่ าหนด คือ 

ผูใ้ช้บริการธุรกิจไลน์แมนในกลุ่มคนวยัท างาน ที่มพีฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจไลน์แมนอย่างน้อย 1 ครัง้/เดือน ใน
กรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 20-60 ปี ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ในการจดัเก็บแบบสอบถามนัน้ เจาะจง
เลือกเก็บบริเวณรอบๆ หา้งสรรพสินคา้ หรือศูนยก์ารค้าชัน้น า ทีม่ีคนวยัท างานไปใช้บรกิาร  เพื่อท าการศึกษา และ
แจกแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 1.หา้งสรรพสนิคา้เทอรม์นิอล 21 อโศก 2.หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรลัพลาซา แกรนด ์พระราม 9 
3.ศูนยก์ารคา้ฟอรจ์ูนทาวน์ 4.หา้งสรรพสนิคา้เอสพลานาด รชัดาภเิษก 

ขัน้ที่ 2 วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บ
ขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามรอบๆ บรเิวณห้างสรรพสนิค้าและศูนย์การค้า คือ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มนิอล 21 
อโศก ห้างสรรพสนิคา้เซ็นทรัลพลาซา แกรนด ์พระราม 9 ศูนยก์ารคา้ฟอรจ์ูนทาวน์ และหา้งสรรพสนิคา้เอสพลานาด 
รชัดาภเิษก โดยแบ่งเป็นสถานทีล่ะ 100 คน รวมจ านวนทัง้สิน้ 400 คน  

ขัน้ที่ 3 วธิีการสุ่มตวัอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บเฉพาะผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอืใน
การตอบแบบสอบถามในบรเิวณทีเ่ลือก ใหค้รบตามจ านวน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการศึกษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดส้รา้งเครื่องมอืและขัน้ตอนในการสรา้ง

เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) รวมถงึไดศ้ึกษาคน้คว้าแนวคดิจากงานวจิัยทีเ่กี่ยวขอ้งกับผูว้ ิจยั ทางวจิยัได้
แบ่งขอ้มูลลักษณะ และขอ้ค าถามในแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
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ส่วนที่ 1 ค าถามลักษณะส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท้ี่ใช้หรอืเคยใช้บรกิาร
ธุรกิจไลน์แมน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดบุ้คคลรวมต่อเดือน โดยมลีักษณะเป็น
ค าถามปลายเปิด (Close-Ended Questions) โดยค าถามจะเป็นลักษณะใหเ้ลือกตอบหลายตวัเลือก (Multiple Choice) 
ไดเ้พยีงค าตอบเดยีว  

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคตขิองผู ้ใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
ทศันคตดิา้นผลิตภณัฑ ์ทัศนคตดิา้นราคา ทศันคติดา้นบุคลากร ทศันคตดิา้นการใหบ้รกิาร และทศันคตดิ้านส่งเสริม
การตลาด โดยก าหนดเป็นตวัแปรอสิระ (Independent Variables) มคี าถามเป็นแบบประเมนิค่าตอบ (Likert Scale) ที่
มรีะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอตัราภาคชัน้ (Interval Scale)  

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร เป็น
แบบสอบถามประเภทปลายเปิด (Open end Questions) ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอตัราส่วน (Ratio) จ านวน 2 ขอ้ 
และเป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close end Question) แบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice Question) 
จ านวน 5 ขอ้  

 
ผลการวิจยั 

ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา 
1. ข้อมูลด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์
เพศ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 224 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.0 และเพศชาย 

จ านวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.0 ตามล าดบั อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 20-29 ปี จ านวน 180 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.0 รองลงมาคอือายุ 30-39 ปี จ านวน 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.0 และอายุ 40 ปีขึน้ไป จ านวน 
72 คน คิดเป็นรอ้ลยะ 18.0 สถานภาพสมรส พบว่า ผูต้อบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด/หย่ารา้ง จ านวน 233 
คน คดิเป็นร้อยละ 58.2 และสถานภาพสมรสมจี านวน 167 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.8 ระดบัการศกึษา พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตรขีึน้ไปจ านวน 338 คน คิดเป็นรอ้ยละ 84.5 และระดบัการศึกษาต ่า
กว่าปรญิญาตรมีีจ านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.5 อาชีพ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน/
ลูกจา้งเอกชน จ านวน 174 คดิเป็นรอ้ยละ 43.5 รองลงมาคอือาชีพขา้ราชการและพนักงานรฐัวสิาหกิจ จ านวน 116 คน 
คดิเป็นร้อยละ 29.0 อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั มจี านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 และอาชีพอื่นๆ เช่น ฟรแีลนซ์ 
เซลล์อสงัหารมิทรพัย์ จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.0 รายได้รวมต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
รายไดร้วมต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท จ านวน 159 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.7 รองลงมาคอื ต ่ากว่า 10,000-20,000 
บาท จ านวน 125 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.3 และ 30,001 บาทขึน้ไป จ านวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.0 

2. การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกบัทศันคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการของธุรกิจไลน์แมน 
ผูใ้ช้บรกิารส่วนใหญ่ มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบรกิารของธุรกิจไลน์แมนของคนวยัท างาน 

ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.108 เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า มคีวามคดิเหน็ในระดับ
ดมีาก 2 ดา้น โดยดา้นผลิตภณัฑ์มคี่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ดเท่ากับ 4.360 รองลงมาคือด้านกระบวนการใหบ้รกิาร มคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.249 และมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ี3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้นการส่งเสรมิการตลาด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.041 3.975 และ 3.916 ตามล าดบั สามารถจ าแนกแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจไลน์แมนของคนวัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร 

ช่วงเวลาท่ีท่านใช้บริการธุรกิจไลน์แมน พบว่าช่วงเวลาทีใ่ช้บรกิารมากทีสุ่ด คอื 12.01-18.00 น. จ านวน 
182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา คือ เวลา 18.01-24.00 น.จ านวน 128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 เวลา 06.01-
12.00 น. จ านวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.8 และเวลา 00.01-06.00 น. จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.8 ตามล าดบั
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วนัท่ีใช้บริการธุรกิจไลน์แมน พบว่าส่วนใหญ่ใช้บรกิารในวนัท างาน (จันทร์-ศุกร)์ จ านวน 253 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
63.2 และวนัหยุด (เสาร์-อาทติย)์/วนัหยุดนักขตัฤกษ์ จ านวน 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.8 ตามล าดบั สถานที่ที่ท่าน
ใช้บริการธุรกิจไลน์แมนมากท่ีสุด พบว่าส่วนใหญ่ใช้บรกิารในทีพ่ักอาศัยมากทีสุ่ด จ านวน 209 คน คดิเป็นร้อยละ 
52.3 รองลงมาคอื ทีท่ างาน จ านวน 179 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.7 และอื่นๆ เช่น มหาวทิยาลัย หา้งสรรพสนิคา้ ระหว่าง
ทาง จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.0 ตามล าดบั ประเภทของบริการท่ีท่านเลือกใช้บริการในธุรกิจไลน์แมนมาก
ที่สุด ไดแ้ก่ บรกิารสัง่ซื้ออาหาร จ านวน 189 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.3 รองลงมา คอื บรกิารรบั-ส่งสิง่ของ จ านวน 106 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.5  บริการเรยีกรถแท็กซี่ จ านวน 47 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.7 บรกิารรับส่งของผ่านไปรษณีย ์
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และบริการสัง่สินค้าผ่านร้านสะดวกซื้อ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 
ตามล าดบั เหตุผลหลกัท่ีท่านเลือกใช้บริการธุรกิจไลน์แมน พบว่าส่วนใหญ่มเีหตุผลในการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมน 
คอื สามารถใช้บริการไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ และถูกต้องตามทีท่่านต้องการ จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 
รองลงมา คอื มีบรกิารครบทุกประเภทตรงกับที่ตอ้งการในการใช้บรกิาร จ านวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.3  ท่านใช้
บริการธุรกิจดังกล่าวเป็นประจ า จ านวน 82 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.5 แอปพลิเคชันมีรูปแบบหรอืหน้าตาที่สวยงาม 
ดงึดูดให้ท่านใช้บริการ จ านวน 31 คน คดิเป็นร้อยละ 7.7 และอื่นๆ เช่น ไดโ้คด้ส่วนลดในการใช้บรกิาร ทดลองใช้
บริการ พนักงานบรกิารดี และเพื่อนหรอืบุคคลในครอบครัวแนะน าให้ใช้บรกิาร จ านวน 26 คน คดิเป็นร้อยละ 6.5 
ตามล าดบั ความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้บริการธุรกิจไลน์แมนครัง้/เดือน (รวมทุกบริการ) พบว่าส่วนใหญ่ใช้บรกิาร
ธุรกิจไลน์แมนโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ครัง้/เดอืน ต ่าสุด 1 ครัง้/เดอืน และสูงสุด 10 ครัง้/เดอืน ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ในการใช้บริการธุรกิจไลน์แมนบาท/ครัง้ (รวมทุกบริการ) พบว่าส่วนใหญ่มคี่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมน
โดยเฉลี่ยประมาณ 378 บาท/ครัง้ ต ่าสุด 50 บาท/ครัง้ และสูงสุด 2000 บาท/ครัง้ 
ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 ผูใ้ช้บรกิารที่มเีพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทีแ่ตกต่างกัน              
มพีฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจไลน์แมนที่แตกต่างกัน ในดา้นความถี่ในการใช้บรกิารต่อเดอืนโดยเฉลี่ย/ครัง้ และดา้น
ค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารโดยเฉลี่ยบาท/ครัง้  

สมมติฐาน 1.1 ผู ้ใช้บรกิารที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจไลน์แมนที่ไม่แตกต่างกัน              
ในด้านความถี่ในการใช้บริการต่อเดอืนโดยเฉลี่ย/ครัง้ และด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารโดยเฉลี่ยบาท/ครัง้ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

สมมติฐาน 1.2  ผู ้ใช้บริการทีม่ีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนที่ไม่แตกต่างกัน            
ในด้านการความถีใ่นใช้บริการต่อเดอืนโดยเฉลี่ย/ครัง้ และด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารโดยเฉลี่ยบาท/ครัง้ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

สมมติฐาน 1.3   ผู ้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจไลน์แมน             
ทีแ่ตกต่างกัน ในดา้นความถีใ่นการใช้บรกิารต่อเดือนโดยเฉลี่ย/ครัง้ และดา้นค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารโดยเฉลี่ยบาท/
ครัง้ 

ด้านความถี่ในการใช้บริการต่อเดือนโดยเฉลี่ย/ครัง้ พบว่า ผู ้ใช้บรกิารทีม่ีสถานภาพสมรมแตกต่างกัน             
มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนทีไ่ม่แตกต่างกัน ในดา้นความถีใ่นการใช้บริการต่อเดอืนโดยเฉลี่ย/ครัง้ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโดยเฉลี่ยบาท/
ครัง้ พบว่า ผูใ้ช้บรกิารทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนทีแ่ตกต่างกัน ในดา้น
ค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารโดยเฉลี่ยบาท/ครัง้  อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

สมมติฐาน 1.4   ผู ้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจไลน์แมน          
ทีแ่ตกต่างกัน ในดา้นความถีใ่นการใช้บรกิารต่อเดือนโดยเฉลี่ย/ครัง้ และดา้นค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารโดยเฉลี่ยบาท/
ครัง้ 
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ด้านการความถี่ในใช้บริการต่อเดือนโดยเฉลี่ย/ครัง้ พบว่า ผูใ้ช้บรกิารทีม่ีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน              
มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนทีไ่ม่แตกต่างกัน ในดา้นความถีใ่นการใช้บริการต่อเดอืนโดยเฉลี่ย/ครัง้ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโดยเฉลี่ยบาท/
ครัง้ พบว่า ผูใ้ช้บรกิารที่มรีะดับการศึกษาแตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนที่แตกต่างกัน ในดา้น
ค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารโดยเฉลี่ยบาท/ครัง้ อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

สมมติฐาน 1.5  ผูใ้ช้บริการที่มอีาชีพแตกต่างกัน มพีฤติกรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนที่ไม่แตกต่างกัน 
ในด้านความถี่ในการใช้บริการต่อเดอืนโดยเฉลี่ย/ครัง้ และด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารโดยเฉลี่ยบาท/ครัง้ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

สมมติฐาน 1.6  ผู ้ใช้บรกิารทีม่ีรายได้รวมต่อเดอืนแตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนที่
แตกต่างกัน ในดา้นความถีใ่นการใช้บรกิารต่อเดอืนโดยเฉลี่ย/ครัง้ และดา้นค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารโดยเฉลี่ยบาท/ครัง้ 

ด้านความถี่ในการใช้บริการต่อเดือนโดยเฉลี่ย/ครัง้ พบว่า ผูใ้ช้บรกิารทีม่รีายไดร้วมต่อเดอืนแตกต่างกัน 
มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนทีไ่ม่แตกต่างกัน ในดา้นความถีใ่นการใช้บริการต่อเดอืนโดยเฉลี่ย/ครัง้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว้  ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโดยเฉลี่ย 
บาท/ครัง้ พบว่า ผูใ้ช้บรกิารทีม่ีรายไดร้วมต่อเดอืนแตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนที่แตกต่างกัน 
ในดา้นค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารโดยเฉลี่ยบาท/ครัง้อย่างมนัียส าคญัทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 2 ทศันคตดิ้านส่วนประสมการตลาดบรกิารของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ทีม่ีต่อการใช้
บริการธุรกิจไลน์แมน ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีความสัมพนัธ์กับพฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ความถีใ่นการใช้บริการต่อเดือนโดยเฉลี่ย/ครัง้ และดา้นค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารโดยเฉลี่ยบาท/ครัง้ ซึ่งสามารถแยก
เป็นสมมตฐิานย่อยได ้ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการให้บรกิาร และดา้นส่งเสรมิการตลาด มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนของคนวัย
ท างานในกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการใช้บรกิารต่อเดอืนโดยเฉลี่ย/ครัง้ ผลของการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  

ด้านผลิตภณัฑ์ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลิตภัณฑโ์ดยรวมมคีวามสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการใช้
บรกิารธุรกิจไลน์แมนของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการใช้บรกิารต่อเดอืนโดยเฉลี่ย/ครัง้ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ โดยมีความสัมพันธก์ันในระดบัต ่ามาก เป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกัน ด้านราคา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคาโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการ
ใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการใช้บรกิารต่อเดอืนโดยเฉลี่ย/ครัง้ อย่าง
มนัียส าคญัทางสถิตทิีร่ะดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธก์ันในระดับต ่ามาก เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ด้านบุคลากร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านบุคลากรโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ดา้นการใช้บรกิารต่อเดอืนโดยเฉลี่ย/ครัง้ 
อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธ์กันในระดบัต ่ามาก เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการใหบ้ริการ
โดยรวมมีความสมัพันธก์ับพฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่น
การใช้บริการต่อเดือนโดยเฉลี่ย/ครัง้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้โดยมี
ความสมัพันธก์ันในระดบัต ่ามาก เป็นไปในทศิทางเดียวกัน ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดโดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนของ
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คนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ด้านความถีใ่นการใช้บรกิารต่อเดอืนโดยเฉลี่ย/ครัง้ อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการให้บรกิาร และดา้นส่งเสรมิการตลาด มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนของคนวัย
ท างานในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารโดยเฉลี่ยบาท/ครัง้ ผลของการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทัง้ 5 ด้านโดยรวม ไม่มีความสัมพนัธก์ับพฤตกิรรมการใช้บรกิาร
ธุรกิจไลน์แมนของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโดยเฉลี่ยบาท/ครัง้ อย่างมนัียส าคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้

 
สรปุและอภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 ผูใ้ช้บรกิารที่มเีพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทีแ่ตกต่างกัน  
มพีฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจไลน์แมนที่แตกต่างกัน ในด้านความถี่ในการใช้บริการต่อเดือนโดยเฉลี่ย/ครัง้ และ 
ดา้นค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารโดยเฉลี่ยบาท/ครัง้ จากการวจิยัพบว่า 

ด้านความถี่ในการใช้บริการ พบว่า ผูใ้ช้บรกิารทีม่เีพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดร้วมต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนไม่แตกต่างกันในดา้นความถีใ่นการใช้บรกิาร
ต่อเดอืนโดยเฉลี่ย อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากธุรกิจไลน์แมน
มรูีปแบบการให้บรกิารที่หลากหลายประเภท ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บรกิารได้อย่างครบถ้วน  
อกีทัง้ธุรกิจไลน์แมน ใหบ้รกิารผ่านแอปพลิเคชันบนสมารท์โฟน ท าใหผู้ใ้ช้บริการสามารถเขา้ถึงการใช้บรกิารไดง่้าย 
สะดวก และรวดเรว็ สามารถเขา้ถงึการใช้บรกิารได ้โดยไม่จ ากัดทัง้เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รวมถึงรายได้ อีกทัง้บรกิารต่างๆ ของธุรกิจไลน์แมน ผูใ้ช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้  ตามความต้องการของ 
แต่ละบุคคล โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ในการใช้บรกิารบนแอปพลิเคชัน ดงันัน้ การใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนในดา้นการใช้
บรกิารนัน้ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดร้วมต่อเดอืน ไม่ไดม้ผีลต่อการใช้บรกิารธุรกิจไลน์
แมน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิรวิรรณ เสรรีัตน์ ; และคณะ (2550) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ี่นิยมใช้ใน
การแบ่งส่วนตลาด ลักษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรที่ช่วยในการก าหนด
ตลาดเป้าหมาย ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรส์ามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธภิาพต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่าย
ต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น  

ด้านค่าใช้จ่าย พบว่า 
ผู้ใช้บริการธุรกิจไลน์แมนท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจไลน์แมนใน

ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเฉลี่ยต่อครัง้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานที่ตัง้ไว้ จากผลการวจิัย พบว่าผู ้ใช้บรกิารที่สถานภาพโสด/หย่าร้าง มีค่าเฉลี่ยในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการมากกว่าผู ้ใช้บริการที่สถานภาพสมรส เน่ืองจาก ธุรกิจไลน์แมนเป็นบรกิารที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ที่
สามารถก าหนดไดต้ามบรกิารที่เลือกใช้ แต่ก็เป็นการใช้บริการที่มีค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นจากปกติ ดังนัน้ ผู ้ใช้บรกิารที่มี
สถานภาพสมรส ต้องมีการค านึงค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น หรือมีการก าหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละครัง้ ซึ่งแตกต่างจาก
ผูใ้ช้บรกิารทีม่สีถานภาพโสด/หย่ารา้ง ทีส่ามารถใช้บรกิารตามความต้องการไดโ้ดยไม่ตอ้งค านึงถงึค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการต่างๆ จึงท าให้ผู ้ใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการในด้าน
ค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ หทัยรัตน์ หยกมงคลสกุล (2558) ท าการศึกษาวจิัยเรื่อง ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเวชภัณฑ์ยาสามัญของผู้บริโภคในจังหวัด
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กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤตกิรรมการซื้อเวชภณัฑ์ยาสามัญ 
ดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติริะดบั 0.01  

ผู้ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนในดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ใช้บริการเฉลี่ยต่อครัง้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ จาก
ผลการวิจยั พบว่าผู ้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาตัง้แต่ปริญญาตรีขึน้ไป มีค่าเฉลี่ยในดา้นค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิาร
มากกว่าผูใ้ช้บรกิารทีม่รีะดับการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีเน่ืองจาก ผูใ้ช้บรกิารทีม่รีะดบัการศึกษาตัง้แต่ปรญิญาตรขีึ้น
ไป ส่วนใหญ่มอีาชีพและรายไดท้ี่อยู่ในระดบัด ีและมกีารเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ หรอืการ
เขา้ถงึการใช้บรกิารผ่านช่องทางออนไลน์ ท าใหม้ีการแสวงหาบรกิารต่างๆ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
ชีวิต จึงท าใหผู้ ้ใช้บริการธุรกิจไลน์แมนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการในด้านค่าใช้จ่าย
แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคดิของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2544) กล่าวว่า การศึกษามอีทิธพิลต่อรายไดเ้ป็นอย่างมาก 
การรูว้่าเกิดอะไรขึน้กับการศึกษาและรายไดเ้ป็นสิง่ส าคญั เพราะแบบแผนการใช้จ่ายขึน้อยู่กับรายไดท้ีม่ ีดงันัน้การวจิัย
จะวเิคราะหล์ักษณะประชากรศาสตร ์ดา้นเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ซึ่งในการวเิคราะหด์า้น
ต่างๆ จะเป็นตวัแปรพืน้ฐานของลูกคา้ทีเ่ขา้มาใช้บรกิารว่ามคีวามแตกต่างกันในแต่ละบุคคลอย่างไร 

ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้รวมต่อเดือนแตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนในด้านค่าใช้จ่าย
ในการใช้บรกิารเฉลี่ยต่อครัง้แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้จาก
ผลการวิจยั พบว่าผู ้ใช้บรกิารทีม่ีรายไดร้วมต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป มคี่าเฉลี่ยใน ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
มากที่สุด เน่ืองจาก รายได้เป็นตัวก าหนดความต้องในการใช้บริการ หรือการเลือกซื้อสินค้า รวมถึงรายได้เป็น
ตวัก าหนดความสามารถในการซื้อสนิค้า หรอืการใช้บรกิารต่างๆ และธุรกิจไลน์แมนนั้นเป็นรูปแบบการใช้บรกิารที่มี
ความสะดวกสบายตรงกับความตอ้งการของผูใ้ช้บรกิาร แต่ก็มคี่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารทีเ่พิม่มากขึน้จากปกต ิอาจจะ
มองไดว้่าธุรกิจไลน์แมนเป็นการใช้บรกิารทีฟุ่่มเฟือย ดงันัน้ ผูใ้ช้บรกิารทีม่รีายไดร้วมต่อเดอืนแตกต่างกัน มพีฤตกิรรม
การใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนในดา้นค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวจิยัของ ศศิยาพชัร นันท
ดวีฒัน์ (2558) ท าการศึกษาวิจยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
คลินิคความงามและผวิพรรณของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิัยพบว่า ผู ้บรโิภคที่มลีักษณะทางส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารคลินิกความงามและผวิพรรณ ดา้นจ านวนเงนิ
ทีจ่่ายในการเขา้ใช้บรกิารโดยเฉลี่ยต่อครัง้แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

สมมติฐานท่ี 2 ทัศนคตดิ้านส่วนประสมการตลาดบรกิารของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ทีม่ีต่อการใช้
บริการธุรกิจไลน์แมน ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และดา้นการส่งเสริม
การตลาด มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ในดา้นการใช้
บรกิารต่อเดอืนโดยเฉลี่ย/ครัง้ และดา้นค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารโดยเฉลี่ยบาท/ครัง้ จากผลการวจิยัพบว่า  

ด้านความถี่ในการใช้บริการ 
ด้านผลิตภณัฑ์ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลิตภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการใช้บรกิาร

ธุรกิจไลน์แมน ดา้นความถีใ่นการใช้บริการต่อเดอืนโดยเฉลี่ย/ครัง้ โดยมีความสมัพันธ์กันในระดบัต ่ามาก เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เน่ืองจาก ผู ้ใช้บริการให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการ ซึ่งธุรกิจไลน์แมน ก็ให้
ความส าคัญกับสินค้าและบริการ ทัง้สินค้าและบริการที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  
ความสะดวกสบายในการใช้บริการที่ส่งถึงผู ้ใช้บริการ ธุรกิจไลน์แมนก็สามารถให้บริการกับผู ้ใช้บริการได้อย่างมี
คุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว ด้วยปจัจัยในด้านผลิตภัณฑ์ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ  
เมื่อผู ้ใช้บริการรับรู้ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ก็ท าให้เกิดความอยากใช้บริการหรือสัง่ซื้อสินค้า ดังนั ้น เมื่อปจัจัย 
ดา้นผลิตภณัฑ์ มคีุณภาพทัง้ในดา้นสนิคา้และบรกิาร ท าให้มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมของผูใ้ช้บรกิารในดา้นความถี่
ในการใช้บริการที่เพิม่มากขึน้ อาจรวมถงึการกลับมาใช้บริการซ ้า หรอืมกีารแนะน าต่อ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวจิัยของ 
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พัชณีกร พิศพานต์ (2558) ท าการศึกษาวิจยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  
ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑโ์ดยรวมนั้นมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ 
ไหมพรมโครเชทผ์่านออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านราคา ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา มีความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์
แมน ด้านความถี่ในการใช้บริการต่อเดือนโดยเฉลี่ย/ครัง้ โดยมคีวามสัมพันธ์กันในระดับต ่ามาก เป็นไปในทิศทาง
เดยีวกัน เน่ืองจาก ธุรกิจไลน์แมนมสีนิคา้และบรกิารทีห่ลากหลาย อกีทัง้ค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิาร ผูใ้ช้บรกิารสามารถ
เลือกได ้ตามก าลังซื้อและความตอ้งการในการใช้บรกิารของตัวผูใ้ช้บรกิารเอง ซึ่งมคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการใช้
บรกิารธุรกิจไลน์แมนของผูใ้ช้บริการในดา้นความถี่ในการใช้บรกิาร ผูใ้ช้บรกิารสามารถเลือกตามความตอ้งการและ
ความสามารถในการซื้อและการใช้บริการ และยอมรับราคาที่สอดคล้องกับสินค้าและบริการของธุรกิจไลน์แมน 
เพราะฉะนั้น เมื่อผู ้ใช้บริการยอมรับในคุณค่าและราคาของสินค้า จะส่งผลให้ผู ้ใช้บริการมีแนวโน้มพฤตกิรรมการใช้
บรกิารทีเ่พิม่มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ ; และคณะ (2546) กล่าวว่า ราคา (Price) จ านวน
เงนิหรือสิ่งอื่นๆ ที่มคีวามจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑห์รอืบริการ หรอืคุณค่าในรูปของตัวเงนิเป็นต้นทุนของ
ลูกคา้ ผู ้บรโิภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑห์รือบรกิารกับราคา ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู ้บรโิภคจะ
ตดัสินใจซื้อ ดังนั ้นผู ้ขายจงึตอ้งค านึงถงึคุณค่าที่รบัรูใ้นสายตาผูบ้รโิภค ตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่า
ผลิตภณัฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภณัฑ์นัน้ รวมถึงตน้ทุนสินคา้และค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องจากการซื้อสนิคา้และบริการ และ
ดา้นการแข่งขนั 

ด้านบุคลากร ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านบุคลากรโดยรวมมคีวามสมัพันธ์กับพฤตกิรรมการใช้
บรกิารธุรกิจไลน์แมนของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้บรกิารต่อเดอืนโดยเฉลี่ย/ครัง้ โดยมี
ความสมัพนัธก์ันในระดบัต ่ามาก เป็นไปในทิศทางเดยีวกัน เน่ืองจากธุรกิจไลน์แมน มบีุคลากรเป็นปจัจัยส าคญัในการ
ใหบ้รกิารกับผูใ้ช้บรกิารทุกบรกิาร ทัง้บรกิารสัง่ซื้ออาหาร แมสเซนเจอร ์สัง่ของจากรา้นสะดวกซื้อ บรกิารส่งพสัดุ และ
บริการเรียกรถแท็กซี่ โดยมีบุคลากรเป็นสื่อกลางระหว่างผู ้ใช้บริการกับธุรกิจไลน์แมน ดังนั ้น ผู ้ใช้บริการจึงให้
ความส าคัญกับบุคลากรหรือพนักงานที่ให้บริการในแต่ละบรกิาร ทัง้ในด้านการสื่อสาร การบริการที่ถูกต้องรวดเร็ว 
รวมถงึมารยาทในการให้บรกิาร ปจัจยัในดา้นบุคลากร มีความสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการใช้บรกิารของผูใ้ชบรกิารใน
ดา้นความถี่ในการใช้บรกิาร เน่ืองจาก บุคลากรเป็นส่วนส าคญัที่จะท าใหผู้ ้ใช้บรกิารมีพฤตกิรรมการใช้บรกิารเพิม่มาก
ขึน้ จากความประทบัใจในการใหบ้รกิารของบุคลากร และความพงึพอใจในการใหบ้รกิารทีม่มีาตรฐาน ท าใหผู้ใ้ช้บรกิาร
มแีนวโน้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมการใช้บรกิารทีเ่พิม่มากขึน้ มกีารกลับมาใช้บรกิารซ ้า และเกิดการบอกต่อหรอืแนะน าใหค้น
รอบตวัมาใช้บรกิาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ อุษามาส ยิ้มถนอม (2559) ท าการศึกษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ผ่าน 7-Catalog ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ส่วนผสมทางการตลาด
บรกิาร ด้านพนักงาน มีความสัมพนัธก์ับพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าผ่าน 7-Catalog ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซื้อ
สนิคา้ผ่าน 7-Catalog (ครัง้/เดอืน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านกระบวนการให้บริการ ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการให้บริการโดยรวมมี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจไลน์แมนของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้
บรกิารต่อเดอืนโดยเฉลี่ย/ครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธก์ันในระดบัต ่ามาก เป็นไปในทศิทางเดยีวกัน เน่ืองจากธุรกิจไลน์แมน
ผูใ้ช้บรกิาร จะใช้บรกิารผ่านแอปพลิเคชันผ่านสมารท์โฟน ดงันั ้น รูปแบบการใช้บรกิารผ่านแอปพลิเคชัน ต้องมคีวาม
สะดวก รวดเรว็ และสามารถใช้บริการไดง่้าย ไม่ซับซ้อน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บรกิารไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และรวดเรว็ รวมถงึการบรกิารของบุคลากรในธุรกิจไลน์แมน ดงันัน้ ธุรกิจไลน์แมนจะตอ้งใหค้วามส าคญัในกระบวนการ 
ในการด าเนินงาน การสื่อสารระหว่างผู ้ใช้บริการกับผู ้ให้บริการ ส่งผลให้ปจัจัยด้านกระบวนการให้บริการ มี
ความสมัพันธก์ับพฤตกิรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการในด้านความถีใ่นการใช้บรกิาร เพราะทีผู่ ้ใช้บรกิารเลือกใช้
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บรกิารผ่านธุรกิจไลน์แมนนั้น ส่วนใหญ่ผูใ้ช้บรกิารตอ้งการความสะดวกและรวดเรว็ในการใช้บริการ เมื่อกระบวนการ
ให้บริการของธุรกิจไลน์แมนมรูีปแบบในการให้บรกิาร คือ แอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถเขา้ถึง
สนิคา้และบรกิารได้สะดวกและรวดเรว็ ส่งผลใหผู้ใ้ช้บรกิารมแีนวโน้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมการใช้บรกิารทีเ่พิม่มากขึน้  ซึ่งก็
สอดคล้องกับลักษณะของผูใ้ช้บรกิารวยัท างานทีม่ไีลฟ์สไตล์ทีเ่ร่งรบี ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ นารีรตัน์ หาญถาวร
ชัยกิจ (2557) ท าการศึกษาวจิยัเรื่อง ทศันคตสิ่วนประสมการตลาดบรกิารและพฤตกิรรมการใช้บรกิาร E-Banking ของ
ผูใ้ช้บรกิารทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า พฤตกิรรมการใช้บรกิาร E-Banking ดา้นความถีใ่น
การใช้บรกิารมีความสมัพนัธ์กับดา้นกระบวนการอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพันธร์ะดบัต ่า ใน
ทศิทางเดยีวกัน 

ด้านค่าใช้จ่าย 
ทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาดบรกิารของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ทีม่ตี่อการใช้บรกิารธุรกิจไลน์

แมน ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการส่งเสรมิการตลาด ไม่มี
ความสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใช้จ่ายในการใช้
บรกิารโดยเฉลี่ยบาท/ครัง้ อาจเน่ืองมาจาก ในการใช้บริการธุรกิจไลน์แมน ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการจะแสดงให้
ผูใ้ช้บรกิารทราบก่อน ท าให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถตดัสนิใจไดว้่าจะใช้บรกิารในบรกิารนัน้ๆ หรอืไม่ ซึ่งเป็นการยอมรบัใน
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการในแต่ละครัง้ อีกทัง้ผู ้ใช้บริการเป็นผู้เลือกใช้บริการแต่ละประเภทเอง เป็นสิ่งที่ผู ้ใช้บรกิาร
ยนิยอมและตอ้งการทีจ่ะใช้บรกิารดว้ยตวัผูใ้ช้บรกิารเอง ดงันัน้ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในดา้นต่างๆ ไม่มผีลต่อ
การเลือกใช้บรกิารของผู้ใช้บรกิารในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิาร ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ กุลวด ีคูหะโรจนา
นนท์ (2545) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปจัจยัทีส่ามารถควบคุมได ้และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรบัปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อท าให้กิจการอยู่รอด หรอือาจะเรียกไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็น
เครื่องมอืทางการตลาดทีถู่กใช้เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ท าใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายพอใจ และมี
ความสุขได ้
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
1. จากการศึกษาวจิยัในครัง้น้ี ผลการวจิยัพบว่าผูใ้ช้บรกิารส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด/หย่ารา้ง ระดบัการศึกษา

ตัง้แต่ปรญิญาตรขีึน้ไป และมรีายไดร้วมต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป ซึ่งถอืว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายทีม่แีนวโน้มพฤตกิรรม
การใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนมากทีสุ่ดในดา้นค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ดงันัน้ผูป้ระกอบธุรกิจไลน์แมน และผูร่้วมธุรกิจไลน์แมน 
ตอ้งมีศึกษาข้อมูลความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้ใช้บรกิารที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าไป
ประกอบการพจิารณาในการพฒันาธุรกิจไลน์แมน เพื่อใหส้อดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
และน ามาพฒันาธุรกิจไลน์แมน ใหต้รงกับความตอ้งการของผูใ้ช้บรกิาร เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวติของผูใ้ช้บรกิาร 
และพฒันารูปแบบการใช้บรกิารต่างๆ ใหม้ีความทันสมัยและมีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ และจากกลุ่มเป้าหมายที่มี
รายไดร้วมต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป ควรให้ความส าคญักับกลุ่มเป้าหมายน้ี โดยอาจจะมสีทิธพิเิศษจากการใช้บรกิาร 
เช่น การสะสมแตม้ในการใช้บรกิาร เพื่อน ามาแลกส่วนลด เพื่อเป็นแรงกระตุน้ใหม้กีารใช้บรกิารในครัง้ต่อๆ ไปเพิม่มาก
ขึน้  

2. ผูป้ระกอบการธุรกิจไลน์แมน ควรใหค้วามส าคญัในการใหบ้รกิารในช่วงเวลา 00.01 -06.00 น. เพิม่มากขึ้น 
เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า เป็นช่วงทีม่ผีูใ้ช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนน้อยทีสุ่ด เพราะเป็นช่วงเวลากลางคนื ท าใหม้กีารใช้
บรกิารน้อยกว่าช่วงเวลาอื่นๆ ทางธุรกิจไลน์แมนควรให้ส่วนลด หรอืเพิ่มสทิธพิเิศษในการใช้บริการในช่วงเวลาน้ี ซึ่ง
ประเภทบริการที่สามารถใช้บริการในช่วงเวลาน้ี คอื บรกิารสัง่ซื้ออาหาร หรือบรกิารสัง่ของจากรา้นสะดวกซื้อ เพื่อ
ดงึดูดใหผู้ใ้ช้บรกิารมกีารใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนเพิม่มากขึน้ 
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3. ดา้นผลิตภณัฑ ์ธุรกิจไลน์แมนควรมกีารพฒันารูปแบบการบริการใหม้คีวามหลากหลายเพิ่มมากขึน้ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้บริการ รวมถึงพัฒนาสนิคา้และบรกิารที่มอียู่แล้วให้ดมีากยิ่งขึ้น เช่น บรกิารสัง่ซื้อ
อาหาร มีการตรวจสอบคุณภาพของอาหารให้มคีุณภาพ เพื่อสิ่งทีด่ ีทีสุ่ดต่อผูใ้ช้บรกิาร มกีารแจ้งขอ้มูลของสินคา้และ
บรกิารที่มกีารปรบัปรุงใหท้ันสมัยอยู่เสมอ เพื่อประกอบการตดัสนิใจของผู้ใช้บรกิารและความน่าเชื่อในการใช้บริการ 
การสร้างจุดเด่นให้สนิค้าและบรกิารของธุรกิจไลน์แมนเพื่อใหเ้ป็นทีจ่ดจ า และเป็นตวัเลือกในการใช้บรกิารเป็นอนัดับ
หน่ึงของผู้ใช้บรกิาร จากการศึกษาวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนในดา้นการใช้บรกิารครัง้/เดอืน  

4. ดา้นราคา ธุรกิจไลน์แมนควรรกัษาระดบัคุณภาพของสินคา้และบรกิารในธุรกิจไลน์ใหไ้ดม้าตรฐาน เพราะ
คุณภาพของสนิคา้และบริการมคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการใช้บริการของผูใ้ช้บรกิาร เพราะ ผู ้ใช้บรกิารจะยอมใช้
บรกิารก็ต่อเมื่อคุณภาพของสนิคา้และบรกิารคุม้ค่ากับค่าใช้จ่ายทีผู่ ้ใช้บรกิารตอ้งจ่าย มกีารระบุราคาสนิคา้และบรกิาร
อย่างชัดเจนและใหเ้ป็นปจัจุบนัอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึมีการใหส้่วนลดหรือมกีารจัดกิจกรรมในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อให้
ผูใ้ช้บรกิารรูส้กึอยากใช้บรกิาร จากการศึกษาวจิยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์ับ
พฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนในดา้นการใช้บรกิารครัง้/เดอืน  

5. ดา้นบุคลากร ธุรกิจไลน์แมนควรใหค้วามส าคัญกับบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นผู้ทีต่อ้งใหบ้ริการโดยตรง
กับผูใ้ช้บรกิาร ควรมกีารคดักรองผูท้ีจ่ะเขา้มาท างานกับธุรกิจไลน์แมน ทัง้ในดา้นมารยาท ความซื่อสตัย ์ความถูกตอ้ง
และความละเอยีดรอบครอบในการให้บริการ เพราะผู ้ใช้บริการมักใหค้วามส าคญักับบุคลากร เพราะการบริการของ
ธุรกิจไลน์แมน บุคลากรหรือพนักงานในบรกิารต่างๆ ตอ้งมกีารสื่อสารพูดคุยในการใหบ้รกิารกับผูใ้ช้บรกิาร หากธุรกิจ
ไลน์แมนสามารถท าได้ จะท าให้ผูใ้ช้บรกิารเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง รวมถงึการแนะน า
หรอืบอกต่อในการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนกับบุคคลรอบตวัของผูใ้ช้บรกิาร จากการศึกษาวจิยั พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารดา้นบุคลากร มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนในดา้นการใช้บรกิารครัง้/เดอืน  

6. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มกีารพฒันาและปรบัปรุงแอปพลิเคชันไลน์แมนใหม้คีวามสะดวกและรวดเรว็ใน
การใช้งานของผู้ใช้บรกิารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อการใช้บรกิารทีส่ะดวกและรวดเร็วในการคน้หาของผู้ใช้บรกิาร รวมถึง
รูปแบบแอปพลิเคชันที่ใช้งานไดง่้าย ไม่มขีัน้ตอนทียุ่่งยากซับซ้อน มีการแจ้งสถานะและขัน้ตอนการใช้งานของแอป
พลิเคชันใหก้ับผูใ้ช้บรกิาร และเพิม่ทางเลือกในการช าระเงนิ ควรมรูีปแบบที่ เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับผูใ้ช้บรกิาร 
จากการศึกษาวจิยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการ
ใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนในดา้นการใช้บรกิารครัง้/เดอืน  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. เพิ่มขอบเขตในการศึกษาพฤติกรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมน ไปยงักลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เช่น นักเรยีน

นักศึกษา เน่ืองจากแต่ละกลุ่มตัวอย่างก็มลีักษณะทางประชากรศาสตรแ์ละพฤติกรรมการใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมนที่
แตกต่างกัน ท าใหส้ามารถเพิม่กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจได ้

2. การศึกษาวจิยัในครัง้น้ี เป็นการศึกษาบรกิารโดยรวมของธุรกิจไลน์แมน ต่อไปสามารถแยกศึกษาเจาะจง
ไปยงัรูปแบบการบรกิารต่างๆ ได้ เช่น บรกิารสัง่ซื้อสนิคา้ ซึ่งเป็นประเภทของบรกิารทีผู่ ้ใช้บริการเลือกใช้บรกิารมาก
ทีสุ่ด  

3. ในการศึกษาวจิัยในครัง้ต่อไป ควรมคี าถามปลายเปิด เพื่อใหก้ลุ่มตวัอย่างได้แสดงความคิดเหน็ต่อธุรกิจ
ไลน์แมน เพื่อที่จะไดน้ าขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ น ามาปรบัปรุงและพฒันาธุรกิจไลน์แมนใหต้รงกับความตอ้งการ
ของผูใ้ช้บรกิารมากทีสุ่ด 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยถงึกลุ่มตวัอย่างที่ไม่เคยใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมน เพื่อที่จะไดน้ าข้อมูลไปวเิคราะห ์
เพื่อใหท้ราบถึงสาเหตุ ว่าเพราะเหตุใดกลุ่มตัวอย่างจึงไม่เคยใช้บรกิารธุรกิจไลน์แมน รวมถงึน ามาวางกลยุทธห์รือ
แผนการตลาด เพื่อจะไดเ้ป็นการเปิดกลุ่มตลาดผูใ้ช้บรกิารในกลุ่มน้ีเพิม่ขึน้ 
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กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับบน้ีส าเร็จได้ โดยได้รบัความเมตตาและความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์

อาจารย ์ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ ทีไ่ด้กรุณาใหค้ าปรกึษา ค าแนะน าต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบและแก้ไขขอ้บกพร่อง 
ตัง้แต่เริ่มตน้จนเป็นสารนิพนธ์ทีส่มบูรณ์ และขอขอบพระคุณ ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กาญณ์ระวี อนันตอคัรกุล และ
อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทนิ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะหเ์ป็นผู ้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม ซึ่ได้กรุณาช่วย
แนะน า แก้ไข รวมทัง้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ในครัง้น้ี 
ผูว้จิยักราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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