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บทคดัย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. กลุเชษฐ์ มงคล  

  
การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร

ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเคยใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่  ไลน์ แมน จ านวน 
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ได้แก่ คา่เฉล่ีย ร้อยละ และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
คือ การวิเคราะห์ความแตกตา่งโดยการหาคา่ที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติ
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณู ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อาย ุ21 – 30 ปี มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนประมาณ 
15,001 - 25,000 บาท ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน มีทศันคติ ความไว้วางใจ และ
การตดัสินใจซือ้โดยรวมอยู่ในระดบัดี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ทศันคติ และความไว้วางใจ แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกนั ในทิศทางเดียวกนั และในทิศทางตรงกนัข้าม บาง
ขัน้ตอน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  
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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 met-
ropolitan 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 be-
tween twenty one to thirty, with an educational level, was a Bachelor’s degree or equiva-
lent, 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 de-
mographics, attitude and trust factors had various differences in the positive and nega-
tive aspects different on decision-making to order food via the LINE MAN application at 
a statistically significant level of 0.05, in some steps. 
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ขอขอบคณุผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีให้ความร่วมมือและสละเวลาอนัมีคา่เพ่ือการวิจยัครัง้นี ้
สดุท้ายนี ้ ขอขอบพระคณุครอบครัวของผู้วิจยัท่ีเป็นผู้ ให้การสนบัสนนุมอบโอกาสทางการ

ศกึษาให้เป็นวิชาความรู้ติดตวั พร้อมทัง้ให้ค าชีแ้นะและคอยมอบก าลงัใจให้อยู่ตลอดเวลา รวมถึง
ขอขอบคณุเพื่อนๆนิสิต MBA รุ่น 19 ทกุๆคน ท่ีมีน า้ใจไมตรี คอยช่วยเหลือห่วงใยจนท าให้สารนิพนธ์
เลม่นีส้ าเร็จลลุว่ง 
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พระคณุบิดามารดา ญาติและบูรพาคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้อบรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางท่ีดีและมี
คณุคา่ตลอดมาจนส าเร็จการศกึษา 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในยุคปัจจุบนัเป็นยุคของความเร่งรีบ ทุกอย่างคือการแข่งขนั ใครท่ีเร็วกว่าถือว่าเป็นผู้
ชนะ สะท้อนให้เห็นได้จากนวัตกรรมใหม่ๆ  เช่น เคร่ืองบิน รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า  
โทรศพัท์มือถือ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีตา่งๆ ล้วนเกิดขึน้เพ่ือตอบสนองชีวิตท่ีเร่งรีบและ
อ านวยความสะดวกให้กับสงัคมของคนในยุคปัจจุบนั อาหารการกินก็เช่นกัน อาหารฟาสต์ฟู้ด
เติบโตสูงขึน้ในประเทศไทย พอๆกับธุรกิจเดลิเวอร์ร่ี หรือการซือ้สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
ผู้บริโภคเลือกซือ้สินค้าและใช้บริการผา่นหน้าจอโทรศพัท์ แทนท่ีจะฝ่ารถตดิไปใช้บริการท่ีร้านค้า 

ข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ตลาดบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) โดย
ประกอบการร้านอาหารในปี พ.ศ. 2560 จะมีมูลค่า 26,000-27,000 ล้านบาท เติบโตขึน้ร้อยละ 
11-15 จากปี  พ .ศ.  2559 โดยการเติบโตอย่าง โดดเด่นของตลาดบริการ จัดส่งอาหาร  
ในปี พ.ศ.2560 สวนทางกบัภาพรวมตลาดธุรกิจร้านอาหารในปี พ.ศ. 2560 ท่ีคาดว่า น่าจะเติบโต
เพียงร้อยละ 2-4  

ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA แถลงตวัเลข
คาดการณ์ผลส ารวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่าทัง้สิน้ 2,812,592.03  
ล้านบาท เม่ือเทียบมูลค่าอีคอมเมิร์ซระหว่างปี พ.ศ. 2560 กับปี พ.ศ. 2559 จะพบว่ามูลค่าของ 
อีคอมเมิร์ซประเภท B2B (Business-to-Business)  มีการเติบโตขึน้ร้อยละ 8.63 ส่วนมลูคา่ของ 
อีคอมเมิร์ซประเภท B2C (Business to Consumer) โตขึน้ร้อยละ 15.54 ซึ่งถือว่าอตัราการเติบโต
ของอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมีอตัราการเติบโตสูงกว่าประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย ทัง้ๆ ท่ีเอเชียเป็น
ประเทศท่ีมีอตัราการเตบิโตของระบบอีคอมเมิร์ซสงูท่ีสดุในโลกแล้ว  

ในการประชุม Alibaba’s 2016 Computing Conference  ปี ค.ศ. 2016 แจ็ค หม่า 
ผู้ก่อตัง้อาลีบาบา กรุ๊ป กล่าวว่า ในอนาคตจะมี 5 สิ่งในโลกท่ีจะถูกเปล่ียนแปลงโดยเทคโนโลยี 
ประกอบด้วย 1. ระบบการเงินใหม่ (New Finance), 2. อตุสาหกรรมใหม่ (New Manufacturing), 
3. เทคโนโลยีโลกยคุใหม่ (New Technology), 4. พลงังานใหม่ (New Energy) และ 5. การค้า
ปลีกยคุใหม ่(New Retail) 

กลยุทธ์การค้าปลีกยุคใหม่ของอาลีบาบา เกิดขึน้เพ่ือประสมประสานการซือ้สินค้า
ออนไลน์และการซือ้สินค้าออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกันโดยไร้รอยต่อ เพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมลูกค้า
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ออนไลน์ ให้หนัไปซือ้สินค้าในร้านค้าออฟไลน์แทน โดยเรียกกระบวนการนีว้่า โอ ท ูโอ (Online to 
Offline)  

ตวัอย่างหนึ่งซึ่งถือเป็นธุรกิจประเภท โอ ทู โอ ท่ีประสบความส าเร็จในประเทศไทยก็คือ  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เปิดตวัในประเทศไทยเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เกิดขึน้โดยความ
ร่วมมือของแอพพลิเคชัน่ ไลน์ (แอพพลิเคชัน่สนทนาออนไลน์) กบั Wongnai (เว็บไซต์แหล่งรวม
ร้านอาหารต่างๆในประเทศไทย) และ Lalamove (บริการรับ-ส่งสินค้าชัน้น าของประเทศไทย) 
รวมถึง Alpha Fast และไปรษณีย์ไทย ผู้ เช่ียวชาญด้านบริการขนส่งท่ีให้บริการด้วยทีมงานระดบั
มืออาชีพ 

ในปัจจบุนัแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการให้บริการผา่นแอพพลิเคชัน่ 5 อย่างด้วยกนั โดย
ให้บริการทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง ได้แก่  

1. บริการสัง่ซือ้อาหาร รวมเมนอูาหารจาก 30,000 ร้าน พร้อมบริการจดัสง่สินค้า 
2. บริการเรียกแท็กซ่ี เพ่ือไปสง่ลกูค้าถึงจดุหมายปลายทางอยา่งปลอดภยั 
3. บริการสง่พสัด ุเข้ารับพสัดถุึงบ้าน และสง่ถึงจดุหมายทัว่ประเทศ 
4. บริการแมสเซนเจอร์ สง่ของดว่น สง่เอกสาร วางบิล  
5. บริการซือ้ของท่ีร้านสะดวกซือ้ จากร้านสะดวกซือ้และสง่สินค้าถึงบ้านของลกูค้า 

จากสถิตใินปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีผู้ ใช้งานแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มียอดผู้ ใช้งาน 5 แสน
คนตอ่เดือน โดยร้อยละ 70 ใช้เลืกใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ส าหรับบริการสัง่ซือ้อาหาร และอีก
ร้อยละ 30 ใช้ส าหรับบริการอ่ืนๆ (ผู้จดัการออนไลน์, 2560) เห็นได้อย่างชดัเจนว่า บริการสัง่ซือ้
อาหารมีผู้บริโภคให้การตอบรับมากกว่าบริการอ่ืน แพลทฟอร์มของโมเดลธุรกิจใหม่นีเ้ปล่ียน
พฤติกรรมของผู้บริโภค ท าให้ไม่ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน แต่เลือกสั่งซือ้อาหารผ่าน
ชอ่งทางออนไลน์และรับประทานท่ีบ้านแทน 

BrandAge Team (2018) เปิดเผยความส าเร็จของแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ท่ีเปิด
ให้บริการมาเป็นระยะเวลา 2 ปี มียอดผู้ ใช้งาน 1 ล้านคนต่อเดือน มีอตัราการเติบโตกว่าร้อยละ 
500 
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ภาพประกอบ 1 ภาพแสดงการเตบิโตของ LINE MAN 

 
ท่ีมา: BrandAge Team (2018) 

 
อย่างไรก็ตามแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ไม่ใช่รายเดียวในตลาดท่ีให้บริการจดัส่งอาหาร

ผา่นแอพพลิเคชัน่ยงัมีคูแ่ขง่ขนัอีกหลายราย ยกตวัอย่างเช่น แกร๊ป ฟู๊ ด (Grab Food), ฟู๊ ด แพนด้า 
(Food Panda) และ สกู๊ ตต้า (Skootar) เป็นต้น เม่ือคู่แข่งขันน าเสนอสินค้าและบริการชนิด
เดียวกัน ใช้ช่องทางการสั่งซือ้สินค้าและบริการผ่านแอพพลิเคชัน่เหมือนกัน และมีการส่งเสริม
การตลาดใกล้เคียงกนั แตแ่อพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน กลบัเป็นแอพพลิเคชัน่มียอดผู้ ใช้งานสงูสดุทัง้ๆ
ท่ีมีการเรียกเก็บอตัราคา่ขนสง่แพงกวา่เจ้าอ่ืน  

ทา่มกลางการแขง่ขนัท่ีรุนแรงของตลาดบริการจดัสง่อาหาร อีกทัง้ผู้บริโภคยงัมีพฤติกรรม
ท่ีไมย่ดึตดิตอ่ตราสินค้า พร้อมจะเปล่ียนการตดัสินใจซือ้ได้ทนัทีหากแอพพลิเคชัน่อ่ืนให้ข้อเสนอท่ี
ดีกว่า แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จะท าอย่างไรเพ่ือรักษาส่วนแบ่งการตลาดท่ีมีอยู่ไว้ไม่ให้ผู้บริโภค
เปล่ียนไปใช้แอพพลิเคชัน่อ่ืนท่ีลงเล่นในตลาดบริการจดัส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชัน่โดยใช้กลยทุธ์
ด้านราคา ตวัอย่างเช่น แอพพลิเคชัน่ เก็ท (Get!) ท่ีให้ผู้บริโภคสัง่ซือ้อาหารโดยไม่คิดคา่ขนส่ง อีก
ทัง้ราคาคา่อาหารก็เทา่กบัราคาท่ีซือ้จากหน้าร้าน เป็นต้น  

ดงันัน้ งานวิจยัฉบบันีจ้งึสนใจศกึษาว่า ภายใต้สถานการณ์ท่ีคูแ่ข่งขนัน าเสนอสินค้าและ
บริการท่ีใกล้เคียงกัน และมีการเรียกเก็บอตัราค่าบริการในราคาท่ีคุ้มคา่กว่า เพราะอะไรผู้บริโภค
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ถึงตดัสินใจเลือกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน และนกัการตลาดควรจะต้องใช้กลยุทธ์ใด
เพ่ือรักษาความเป็นผู้น าในตลาดให้บริการจดัสง่อาหาร 

จากข้อคิดเห็นดงักล่าวข้างต้น ผู้วิจยัได้น าแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ทัศนคติ ความไว้วางใจ มาใช้ในการวิจัยหาความมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน เพ่ือให้ทราบถึงกลุ่มเปา้หมายผู้ ใช้บริการจดัส่ง
อาหารท่ีแท้จริง และทราบแนวความคิดของผู้ บริโภคท่ีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจสั่งซือ้  
เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีจะท าธุรกิจให้บริการจดัส่งอาหาร ให้สามารถน าไปปรับปรุงและวางแผน
กลยทุธ์ทางการตลาดได้อยา่งเหมาะสมตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมนของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  

แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศกึษาปัจจยัด้านความไว้วางใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 

แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาแนวทางการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการจดัส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ หรือธุรกิจ โอ ทู โอ 
(Online to Offline) อ่ืนๆ ใช้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่นเป็น
แนวทางในการพฒันาคณุภาพและการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สร้าง
ความได้เปรียบทางการแขง่ขนัให้แก่ตราสินค้าของตนเองได้ และสามารถก าหนดกลุ่มเปา้หมายใน
การท าการตลาดได้อยา่งชดัเจน  
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ศกึษาในครัง้นี ้ได้แก่ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเคยใช้บริการสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จ านวน 1,000,000 คน ข้อมลูจาก นายนพปฎล วชิรโกวิทย์ 
ผู้จดัการบริการของไลน์แมน ในกลุ่มธุรกิจ ฟู้ดดิลิเวอรี (Food Delivery) ของบริษัท ไลน์ ประเทศ
ไทย จ ากดั ให้สมัภาษณ์ ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 (ปณชยั อารีเพิ่มพร, 2018) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใ ช้ ในการวิจัยครั ง้ นี  ้ คือ  ผู้ ท่ี เคยใช้บริการสั่ง ซื อ้อาหารผ่าน  

แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรจึง
ท าการก าหนดขนาดตวัอย่างโดยวิธีค านวณสตูรของ Taro Yamane (1973) อ้างถึงใน (วรางคณา 
ซบัซ้อน, 2559) โดยมีการก าหนดคา่ความคลาดเคล่ือนเทา่กบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 

โดยท่ี  n   = 
 

      
 
เม่ือ n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
  N แทน ขนาดของประชากร 
  e แทน คา่ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 0.05 
   
  แทนคา่สตูรได้ดงันี ้
 

n =  
 

      
 

n = 
         

                  
 

 
n =  399.99 คน 

 
จากการค านวณได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 399.99 ตวัอย่าง ดงันัน้ กลุ่มตวัอย่าง

ส าหรับใช้ท างานวิจยัครัง้นีเ้ทา่กบั 400 คน 
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ 

Multi-stage random sampling มี 3 ขัน้ตอน โดยเรียงล าดบัขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) เน่ืองจากสถานท่ี

ท่ีผู้ วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ สถานท่ีให้บริการของแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ซึ่งมีให้บริการ
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ผู้ วิจัยจึงใช้ทฤษฎีการสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น 
(Probability sampling) โดยน ารายช่ือเขตทัง้หมดในกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 เขต ข้อมลูจาก 
ส านกัยุทธศาสตร์และประเมินผล (2557, 4) มาท าการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย ด้วยการจบัฉลาก
ออกเป็น จ านวน 5 เขต ได้แก่ เขตจตจุกัร, เขตบางแค, เขตปทมุวนั, เขตคลองเตย และเขตวฒันา  

ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยจากขัน้ท่ี 1 
ผู้วิจยัได้แบง่จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเขตละเทา่ๆกนั ดงันี ้ 

 
ตาราง 1 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในแตเ่ขต 

 

เขตการปกครอง จ านวน (คน) 
เขตจตจุกัร 80 
เขตบางแค 80 
เขตปทมุวนั 80 
เขตคลองเตย 80 
เขตวฒันา 80 

รวม 400 

 
ขัน้ท่ี 3 ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยฝาก

แบบสอบถามไปกับพนักงานส่งอาหารของแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ตามเขตการปกครองท่ีได้
ก าหนดไว้ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้บริโภคท่ีใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ตามจ านวนสดัส่วนท่ีก าหนด (ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล : ระหว่างเดือน เมษายน – 
พฤษภาคม 2561) 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ดงันี ้

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
1.1 เพศ 

1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อาย ุ
1.2.1 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 20 ปี      
1.2.2 21-30 ปี             
1.2.3 31-40 ปี 
1.2.4 41-50 ปี 
1.2.5 51-60 ปี 
1.2.6 61 ปีขึน้ไป 

1.3 ระดบัการศกึษา 
1.3.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.3.2 ปริญญาตรี 
1.3.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

1.4 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
1.4.1 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท 
1.4.2 15,001 - 25,000 บาท 
1.4.3 25,001 - -35,000 บาท 
1.4.4 35,001 - 45,000 บาท 
1.4.5 45,001 บาทขึน้ไป 

1.5 อาชีพ 
1.5.1 นกัเรียน/นกัศกึษา/นิสิต 
1.5.2 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.5.3 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.5.4 ธุรกิจสว่นตวั 
1.5.5 อ่ืนๆ (โประระบ)ุ................... 
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2. ปัจจยัด้านทศันคต ิ
2.1 ด้านความเข้าใจ 
2.2 ด้านความรู้สกึ 
2.3 ด้านพฤตกิรรม 

3. ปัจจยัด้านความไว้วางใจ 
3.1 ด้านการส่ือสาร  
3.2 ความใสใ่จและการให้ 
3.3 ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า 
3.4 ด้านความสะดวกสบาย 
3.5 ด้านการแก้ไขสถานการณ์ และการไว้วางใจ 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ดงันี ้
1. ปัจจยัด้านการตดัสินใจซือ้ 

1.1 ด้านการรับรู้ปัญหา 
1.2 ด้านการค้นหาข้อมลู 
1.3 ด้านการประเมินทางเลือก 
1.4 ด้านการตดัสินใจซือ้ 
1.5 ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน หมายถึง โปรแกรมในโทรศพัท์มือถือท่ีใช้ในการสัง่ซือ้อาหาร
ผา่นอินเตอร์เน็ตโดยให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอด 24 ชัว่โมง  

2. ผู้บริโภค หมายถึง ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร เคยตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

3. ทศันคต ิหมายถึง ความรู้ การรับรู้ ความเช่ือของผู้บริโภคท่ีเกิดจากได้รับประสบการณ์
หรือได้รับข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ซึ่ง ความรู้ การรับรู้ ความเช่ือ เหล่านีจ้ะเป็น
ตวัสะท้อนความรู้สึกเชิงบวกหรือความรู้สึกเชิงลบของผู้บริโภคท่ีมีตอ่แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน และ
เป็นตวักระตุ้นให้เกิดการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการ 

3.1 ด้านความเข้าใจ หมายถึง การท่ีผู้บริโภคมีความรู้และความเช่ือเก่ียวกับการ
สัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
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3.2 ด้านความรู้สึก หมายถึง อารมณ์และความรู้สึกทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบท่ี
ผู้บริโภคมีตอ่การสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

3.3 ด้านพฤติกรรม หมายถึง ประสบการณ์ ความรู้สึก และการรับรู้ในอดีตส่งผลให้
ผู้บริโภคเกิดแนวโน้มหรือความโน้มเอียงท่ีจะสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

4. ความไว้วางใจ หมายถึง การท่ีผู้บริโภคมีความเช่ือถือ มัน่ใจ และเช่ือมัน่ต่อการใช้
บริการสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

4.1 การส่ือสาร หมายถึง ข้อมูลท่ีแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ส่งไปยงัผู้บริโภคมีความ
ครบถ้วน ถกูต้อง เปิดเผยและจริงใจ  

4.2 ความใสใ่จและการให้ หมายถึง การท่ีแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ส่งมอบสินค้าหรือ
บริการท่ีมีคณุภาพ ตรงตามความต้องการของลกูค้า ท าให้ผู้บริโภครู้สกึอุ่นใจ ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิด
ความรู้สกึเชิงบวก 

4.3 การให้สัญญาใจกับลูกค้า หมายถึง การท่ีแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีส่วนลด
คา่บริการหรือมีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ให้แก่ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการอยา่งสม ่าเสมอ 

4.4 ความสะดวกสบาย หมายถึง การท่ีแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ให้บริการสั่งซือ้
อาหารกบัผู้บริโภค โดยให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง และมีพนกังานพร้อมรับ-ส่งอาหารในทกุๆพืน้ท่ี
ท่ีมีการสัง่ซือ้ 

4.5 การแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ หมายถึง การท่ีผู้บริโภคสามารถ
ติดต่อพนกังานรับ-ส่งอาหาร เพ่ือแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในการสัง่ซือ้อาหารได้ด้วยตนเอง และ
สามารถร้องเรียนตอ่แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ได้ หากไมไ่ด้รับการบริการท่ีพงึพอใจ 

5. การตดัสินใจซือ้ หมายถึง ขัน้ตอนการตดัสินใจเลือกใช้บริการสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภค โดยแบง่เป็น 5 กระบวนการ ประกอบด้วย 

5.1 การรับรู้ปัญหา หมายถึง การท่ีผู้บริโภครับรู้ถึงความต้องการและความจ าเป็นท่ี
จะต้องใช้บริการสัง่ซือ้อาหารออนไลน์ 

5.2 การค้นหาข้อมลู หมายถึง เม่ือผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหาและเกิดความต้องการแล้ว 
ผู้บริโภคได้ท าการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น สอบถามจากคนใกล้ชิด ค้นหาข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

5.3 การประเมินทางเลือก หมายถึง การท่ีผู้บริโภคพิจารณาเปรียบเทียบการใช้
บริการสัง่ซือ้อาหารออนไลน์ตา่งๆ จากข้อมลูท่ีสามารถรวบรวมได้ 
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5.4 การตดัสินใจซือ้ หมายถึง การท่ีผู้บริโภคตดัสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซือ้อาหาร
ออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ท่ีชอบมากท่ีสดุ หลงัผา่นการประเมินทางเลือกแล้ว 

5.5 พฤติกรรมภายหลังการซือ้ หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของ
ผู้บริโภคหลงัการใช้บริการสัง่ซือ้อาหารออนไลน์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 

ไลน์ แมนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ตวัแปรท่ีศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) และตวัแปรตาม (Dependent Variable) ซึ่งมี
กรอบแนวคดิในการวิจยัดงันี ้
           ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการท าวิจยั 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 เพศ  

 อาชีพ 

 อาย ุ

 ระดบัการศกึษา 

 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน การตัดสินใจส่ังซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคช่ัน ไลน์ แมน ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 การรับรู้ปัญหา 

 การค้นหาข้อมลู 

 การประเมินทางเลือก 

 การตดัสินใจซือ้ 

 พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

 

ปัจจัยด้านทัศนคติ 

 ด้านความเข้าใจ  

 ด้านความรู้สึก 

 ด้านพฤตกิรรม 

ปัจจัยด้านความไว้วางใจ 

 ด้านการส่ือสาร  

 ความใสใ่จและการให้ 

 ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า 

 ด้านความสะดวกสบาย 

 ด้านการแก้ไขสถานการณ์ และการ
ไว้วางใจ 
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สมมตฐิานของการวิจัย 
1. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 

2. ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

3. ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
บทนีเ้ป็นการน าเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรของการศกึษาซึ่ง

ผู้วิจยัได้ท าการสืบค้น จากเอกสารทางวิชาการและงานวิจยัจากแหลง่ตา่งๆ โดยแบง่เนือ้หาของบท
นีเ้ป็น 6 สว่น คือ 

1. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
2. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัทศันคติ 
3. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความไว้วางใจ 
4. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจซือ้ 
5. ประวตัคิวามเป็นมา และบริการของแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
มนพทัธ์ ฉันทวฒุินนัท์ (2559, 7 - 8) อ้างถึง Hanna and Wozniak (2001), Schiffman 

and Kanuk (2003) อธิบายความหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่า ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมลูเก่ียวกบัตวับคุคล เช่น อาย ุเพศ การศกึษา อาชีพ รายได้ ศาสนา 
และเชือ้ชาติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแล้วใช้เป็นลักษณะพืน้ฐานท่ี
นกัการตลาดมกัจะน ามาพิจารณาส าหรับการแบง่ส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยน ามา
เช่ือมโยงกบัความต้องการ ความชอบ และอตัราการใช้สินค้าของผู้บริโภค 

ปรมะ สตะเวทิน (2546, 112 - 118) ได้อธิบายถึงคณุสมบตัิเฉพาะของตน ซึ่งแตกตา่ง
กนัในแตล่ะคน คณุสมบตัเิหลา่นีจ้ะมีอิทธิพลตอ่ผู้ รับสารในการท าการส่ือสาร อย่างไรก็ตามในการ
ส่ือสารในสถานการณ์ตา่งๆ กันนัน้ จ านวนของผู้ รับสารก็มีปริมาณแตกต่างกันด้วย การวิเคราะห์
ผู้ รับสารท่ีมีจ านวนน้อยคนนัน้มกัไม่ค่อยมีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ผู้ รับสารท่ีมี
จ านวนมาก เน่ืองจากการวิเคราะห์คนท่ีมีจ านวนน้อยเราสามารถวิเคราะห์ผู้ รับสารทกุคนได้แตใ่น
การวิเคราะห์คนจ านวนมากเราไม่สามารถวิเคราะห์ผู้ รับสารแต่ละคนได้เพราะมีผู้ รับสารจ านวน
มากเกินไป นอกจากนีผู้้ ส่งสารยังไม่ รู้จักผู้ รับสารแต่ละคนด้วย ดังนัน้ วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการ
วิเคราะห์ผู้ รับสารท่ีประกอบไปด้วยคนจ านวนมากก็คือ การจ าแนกผู้ รับสารออกเป็นกลุ่มๆ ตาม
ลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่ อาย ุเพศ สถานภาพทางสงัคมและ
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เศรษฐกิจ การศกึษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นต้น ซึ่งคณุสมบตัิเหล่านีล้้วนแล้วแตมี่ผลตอ่การ
รับรู้ การตีความ และการเข้าใจในการส่ือสารทัง้สิน้ (กิติมา สุรสนธิ , 2541 : 15-17) ซึ่งมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. เพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกต่างกันทัง้ในด้านสรีระ ความถนดั สภาวะทาง
จิตใจอารมณ์ จากงานวิจยัทางด้านจิตวิทยาทัง้หลายได้แสดงให้เห็นถึงความแตกตา่งอย่างมากใน
เร่ืองความคดิ คา่นิยม และทศันคต ิทัง้นีเ้พราะวฒันธรรมและสงัคมได้ก าหนดบทบาทและกิจกรรม
ของคนทัง้สองเพศไว้แตกตา่งกนั 

2. อายุ (Age) อายุเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหนึ่งต่อพฤติกรรมการส่ือสารของ
มนุษย์เน่ืองจากอายุจะเป็นตวัก าหนดหรือเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกเก่ียวกับความมีประสบการณ์ในเร่ือง
ต่างๆของบุคคล ดังค ากล่าวท่ีว่าผู้ ใหญ่อาบน า้ร้อนมาก่อน เกิดมาหลายฝนหรือเรียกคนท่ีมี
ประสบการณ์น้อยกว่าว่าเด็กเม่ือวานซืน เป็นต้น สิ่งเหล่านีล้้วนแล้วแต่เป็นเคร่ืองบ่งชีห้รือแสดง
ความคิด ความเช่ือ ลกัษณะการโต้ตอบต่อเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ของบุคคล คนเราโดยทัว่ไป
เม่ืออายเุพิ่มขึน้ ประสบการณ์สูงขึน้ ความฉลาดรอบคอบก็เพิ่มมากขึน้ วิธีคิดและสิ่งท่ีสนใจก็จะ
เปล่ียนแปลงไปด้วย 

3. การศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรู้ เป็นลกัษณะอีกประการหนึ่งท่ีมี
อิทธิพลต่อผู้ รับสาร การท่ีคนได้รับการศึกษาท่ีต่างกัน ในยุคสมัยท่ีต่างกัน ในระบบการศึกษาท่ี
แตกตา่งกนัจงึยอ่มมีความรู้สกึนกึคดิ อดุมการณ์ และความต้องการท่ีแตกตา่งกนั คนทัว่ๆไปมกัจะ
สนใจหรือยึดแนวความคิดในแนวสาขาของตนเป็นส าคญั และบุคคลมกัมีลกัษณะบางประการท่ี
แสดงหรือบง่ชีถ้ึงพืน้ฐานการศกึษาหรือสาขาวิชาท่ีเรียนมา เน่ืองจากสถาบนัการศกึษาเป็นสถาบนั
ท่ีอบรมกล่อมเกลาให้บคุคลมีบุคลิกภาพไปในทิศทางท่ีแตกต่างกัน ทางด้านครูผู้สอนก็มีอิทธิพล
ตอ่ความคิดของผู้ เรียนโดยการสอดแทรกความรู้สึกนึกคิดของตวัให้แก่ผู้ เรียน ดงันัน้การศึกษาจึง
เป็นตวัก าหนดในกระบวนการเลือกสรรของผู้ รับ 

4. สถานภาพทางสงัคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อนัได้แก่ เชือ้ชาติ
และชาตพินัธุ์ ถ่ินฐาน ภมูิล าเนา พืน้ฐานของครอบครัว อาชีพ รายได้และฐานะทางการเงิน ปัจจยั
เหล่านีมี้อิทธิพลอย่างส าคญัตอ่ผู้ รับ ซึ่งในการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ได้ชีใ้ห้เห็นว่าสถานะทาง
สงัคมและเศรษฐกิจของผู้ รับสารมีอิทธิพลอย่างส าคญัตอ่ปฏิกิริยาของผู้ รับสารท่ีมีตอ่ผู้ส่งสารและ
สาร สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจท าให้คนมีวฒันธรรมท่ีต่างกนั มีประสบการณ์ท่ีตา่งกนั มี
ทศันคตคิา่นิยม และเปา้หมายท่ีตา่งกนั 
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5. ศาสนา (Religion) การนบัถือศาสนาเป็นลกัษณะอีกประการหนึ่งของผู้ รับสารท่ีมี
อิทธิพลต่อตวัผู้ รับสาร ทัง้ทางด้านทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรมโดยศาสนาได้มีส่วนเก่ียวข้อง
กบัคนและกิจกรรมตา่งๆ ในชีวิตคนตลอดทัง้ชีวิต Childs (อ้างถึงใน ประมะ สตะเวทิน, 2546, 7) 
ได้สรุปถึงอิทธิพลของศาสนาท่ีมีตอ่บคุคลไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านศีลธรรม คณุธรรม ความเช่ือทาง
จรรยาของบคุคล ด้านการเมือง และด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัทางด้านประชากรนัน้ยงัมีลกัษณะอ่ืนๆ
อีก ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือท าความรู้จกักบัการส่ือสารได้ โดยอยู่ภายใต้แนวความคิดท่ีว่า
ถ้าบคุคลมีปัจจยัเหลา่นัน้แตกตา่งกนั ความคดิและการกระท าก็มีแนวโน้มท่ีจะแตกตา่งกนัไปด้วย  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, 57 - 59) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย 
อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา ซึ่งเกณฑ์ทางด้าน
ประชากรศาสตร์เหล่านีเ้ป็นเกณฑ์ท่ีนักการตลาดนิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะ
ประชากรศาสตร์จึงเป็นสิ่งส าคัญ และสถิติท่ีสามารถวัดได้ของประชากรช่วยในการก าหนด
เป้าหมายทางการตลาด รวมทัง้ง่ ายต่อการวัดผลมากกว่าตัวแปรอ่ืน เกณฑ์ทางด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัประกอบไปด้วยตวัแปรท่ีส าคญั ดงันี ้

1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั นกัการตลาดจงึใช้ประโยชน์จากอาย ุเป็นตวัแปรด้านประชากรศาสตร์
ท่ีแตกตา่งของสว่นตลาดเพ่ือชว่ยในการค้นหาความต้องการของตลาดสว่นเล็ก (Niche Market) 

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรท่ีใช้ในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกัน นกัการตลาดต้อง
ศึกษาตัวแปรชนิดนีอ้ย่างรอบครอบ เพราะในปัจจุบันตัวแปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงใน
พฤติกรรมการบริโภค การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตจุากการท่ีสตรีท างานและมีบทบาท
ทางสงัคมมากขึน้ 

3. ลกัษณะครอบครัว (Marital status) ในอดีตถึงปัจจุบนัลกัษณะครอบครัวเป็น
เปา้หมายท่ีส าคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาดโดยมาตลอด และมีความส าคญัยิ่งขึน้
ในส่วนท่ีเก่ียวกับผู้บริโภค นกัการตลาดมกัจะให้ความสนใจในจ านวน และลกัษณะของบคุคลใน
ครัวเรือนท่ีใช้สินค้าท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ตดัสินใจในครัวเรือนเพ่ือช่วยในการพฒันากลยทุธ์การตลาดให้
เหมาะสม 

4. รายได้ การศกึษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตวั
แปรส าคัญใน การก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู้ บ ริโภคท่ีมี
ความสามารถในการซือ้ แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายได้ต ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ 
ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วนการตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตวัชี ้
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ความสามารถในการจ่ายสินค้าของผู้บริโภคได้หรือไม่ มีความสามารถ ในการจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สินค้า ในขณะเดียวกนัการเลือกซือ้สินค้าท่ีแท้จริงอาจถือเป็นเกณฑ์ 

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้ วิจยัได้น าแนวคิด
และทฤษฎีของ ศริิวรรณ เสรีรัตน์ มาใช้เป็นแนวทางในการศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ
สัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยเลือกใช้ตวัแปรท่ี
น ามาศึกษา คือ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ ซึ่งเป็นตวัแปรท่ีส่งผล
ให้ผู้บริโภคแตล่ะคนมีการตดัสินใจซือ้ท่ีแตกตา่งกนั ยกตวัอย่างเช่น การเปิดรับการใช้บริการสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น หรือ ความรู้และความเช่ียวชาญในการใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น 
เหล่านีม้กัแปรผนัตามตวัแปรด้านอายุ ระดบัการศกึษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน เป็นต้น ส่วนตวั
แปรอ่ืนๆ ท่ีผู้วิจยัไม่เลือกน ามาศกึษา คือ ขนาดครอบครัว และสถานภาพครอบครัว เน่ืองจากการ
ยอมรับเทคโนโลยีหรือการตดัสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคชัน่นัน้ เก่ียวเน่ืองกบัตวัแปรด้านอาย ุ
ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่าตัวแปรด้านขนาดครอบครัว และสถานภาพ
ครอบครัว กลา่วคือ บคุคลไมว่า่จะอาศยัอยู่ในครอบครัวขนาดเล็กหรือครอบครัวขนาดใหญ่ หากมี
ความรู้เร่ืองของเทคโนโลยี และมีแรงผลักดันก็สามารถตัดสินใจใช้บริการสั่งซือ้อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ได้เหมือนกัน หากจะศกึษาถึงตวัแปรด้านขนาดครอบครัว และสถานภาพครอบครัว 
นา่จะเก่ียวโยงกบัปริมาณในการสัง่ซือ้แตล่ะครัง้มากกว่า ฉะนัน้ผู้วิจยัจึงได้เลือกใช้ตวัแปรท่ีส าคญั
และส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซือ้มากกว่าในการท าการวิจยั เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ตอบ
แบบสอบถามและเก็บข้อมลูเกินความจ าเป็น 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับทัศนคติ 

อษุา ลิมปธนโชติ (2545, 12 - 13) อ้างอิงข้อมลูจาก Triandis กล่าวว่า พฤติกรรมหรือ
การปฏิบตัิของมนุษย์เป็นผลมาจาก ทศันคติ (Attitude) บรรทัดฐานของสงัคม (Norms) นิสัย 
(Habits) และผลท่ีคาดว่าจะได้รับหลงัจากพฤติกรรมนัน้แล้ว (Expectancies about Reinforce-
ment) ดังนัน้ ทัง้การปฏิบัติหรือพฤติกรรมการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคล และ
ขณะเดียวกันการแสดงออกหรือการปฏิบัติของบุคคลก็มีผลต่อทัศนคติของบุคคลนัน้ๆ ด้วย 
โดยทั่วไปแล้วเช่ือกันว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ ถึงแม้ว่านักการส่ือสารและ
นักจิตวิทยาหลายท่านจะเห็นว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม แต่จากผลงานวิจัยทาง
สงัคมวิทยาส่วนใหญ่หลายสิบปีท่ีผ่านมา พบว่า ตวัแปร ทศันคติและพฤติกรรมการปฏิบตัินัน้มี
ความสมัพนัธ์กนัน้อยหรือแทบจะไมมี่ความสมัพนัธ์กนัเลย ซึง่นกัจิตวิทยาพยายามหาเหตผุลตา่งๆ 
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เพ่ือจะเป็นข้อโต้แย้งท่ีข้อมูลจากการวิจัยไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า การปฏิบัติ หรือ 
พฤติกรรมเป็นผลมาจากทัศนคติ โกธานดาพานี (Kothandapani) ได้สรุปเหตุผลของความ
ล้มเหลวในการคาดคะเน หรือท านายพฤติกรรมจากข้อมลูเก่ียวกบัทศันคติ ซึ่งอาจจะเน่ืองมาจาก
สาเหตตุอ่ไปนี ้

1. ค าจ ากัดความของทัศนคติไม่ถูกต้อง เช่น อาจจะมองทัศนคติในแง่ความรู้สึก
อยา่งเดียว ซึง่ความรู้สกึอยา่งเดียวไมไ่ด้เป็นตวัท านายท่ีแนน่อนของพฤติกรรมหรือการปฏิบตัิ 

2. เราอาจจะวดัทศันคติของบคุคลท่ีมีต่อบางสิ่งบางอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิด
จากการใช้เคร่ืองมือท่ีไมเ่หมาะสมในการวดัทศันคตแิละการปฏิบตัิ 

จิตตินนัท์ นนัทไพบลูย์ (2551, 99, 79 - 81) ค าว่า “ทศันคติ” ตรงกบัภาษาองักฤษว่า  
“Attitude” มีความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ว่า “ท่าทีหรือ
ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” หนงัสือบางเล่มอาจใช้ค าท่ีมีความหมายเช่นนีว้่า “เจคคติ” 
ซึ่งปัจจบุนัค าว่า “ทศันคติ” นิยมใช้อย่างแพร่หลายในวงการวิชาการมากกว่า เพราะความหมาย
ครอบคลมุถึงความพร้อมท่ีจะแสดงออกเป็นการกระท าด้วย มิใช่การแสดงความคิดเห็นตอ่สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว เช่น ในความหมายของทัศนคติท่ีว่า เป็น “แนวความคิดเห็น” ตาม
พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 

ความส าคญัของทศันคตใินการบริการ 
ในการด าเนินธุรกิจปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าหรือบริการก็

ตาม ตา่งพยายามสร้างทศันคตท่ีิดีตอ่สินค้าและบริการให้กบัผู้บริโภคหรือลกูค้า เพ่ือให้ทศันคติท่ีดี
เป็นพลงักระตุ้น (Motivational Force) และผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมการซือ้สินค้าและบริการตา่งๆ 
เม่ือผู้บริโภคตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการใดก็ตาม ย่อมเป็นโอกาสให้ธุรกิจได้น าเสนอสินค้าและ
บริการท่ีจะก่อให้เกิดประสบการณ์ท่ีดีกับผู้บริโภคได้ อนัจะน าไปสู่การสร้างทศันคติท่ีดีต่อสินค้า
และบริการดงักลา่ว  

องค์ประกอบของทศันคตใินการบริการ 
ตามท่ีทราบแล้ววา่ ทศันคติเป็นองค์รวมของความรู้สึกนึกคิด และความพร้อมใน

การแสดงออกทางการกระท าหรือพฤติกรรมต่างๆ ทัศนคติในการบริการจึงประกอบขึน้ด้วย
องค์ประกอบของทศันคต ิ3 ประการ คือ 

1. องค์ประกอบด้านความคิด เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวกับการรับรู้ข่าวสาร
ข้อมูล ความเช่ือ และความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ท่ีแต่ละบุคคลได้มาจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ท าให้เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจท่ีเป็นเหตผุลในการสรุปความ และ
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รวมเป็นระบบความคดิความเช่ือในการประเมินคา่สิ่งตา่งๆ ซึ่งมกัจะออกผลเป็นแนวโน้มในทางใด
ทางหนึง่ (ดี – ไมดี่, มีคณุคา่ – ไมมี่คณุคา่, เหมาะสม –ไมเ่หมาะสม)  

2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการแสดง
ความรู้สกึและอารมณ์ของบคุคล ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้และความเข้าใจตอ่สิ่งตา่งๆ อนัเป็น
ผลเน่ืองมาจากการท่ีบุคคลประเมินค่าสิ่งเหล่านัน้ และเกิดความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบ
ออกมา (ชอบ – ไมช่อบ, ต้องการ – ไมต้่องการ, พงึพอใจ – ไมพ่งึพอใจ)  

3. องค์ประกอบด้านความโน้มเอียงของพฤติกรรม เป็นองค์ประกอบท่ี
เก่ียวข้องกบัความโน้มเอียงท่ีบคุคลจะประพฤติปฏิบตัิตนหรือตอบสนองตอ่สิ่งตา่งๆ ไปในทางใด
ทางหนึ่ง จะขึน้อยู่กับความเช่ือหรือความรู้สึกของบุคคลท่ีได้รับจากการประเมินค่าสิ่งเหล่านัน้ 
กล่าวคือ เม่ือบุคคลมีความรู้เชิงประเมินค่าและมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งใดแล้ว ผลท่ี
ตามมาคือ ความพร้อมท่ีจะกระท าหรือปฏิบตัิตอบอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือและ
ความรู้สกึท่ีมีตอ่สิ่งนัน้ ซึง่พฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้จะเป็นไปในทิศทางท่ีจะสนบัสนนุหรือคดัค้านสิ่งนัน้ๆ  

ทศันคติท่ีอุตสาหกรรมบริการน ามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน เรียกอีกอย่าง
หนึง่วา่ “จิตใจให้บริการ หรือ Service mind” หมายถึงการอ านวยความสะดวก การช่วยเหลือ การ
ให้ความกระจ่าง การสนบัสนุน การเร่งรัดการท างานตามสายงาน และความกระตือรือร้นต่อการ
ให้บริการคนอ่ืน รวมทัง้การยิม้แย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับด้วยไม่ตรีจิตท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืน และต้องการให้
ผู้ อ่ืนประสบความส าเร็จในสิ่งท่ีเขาต้องการ (เทือ้น ทองแก้ว) หรืออาจหมายถึง การให้ท่ีจริงใจโดย
ไมห่วงัผลตอบแทน (ย่ิงศกัดิ ์โค้วสรัุตน์) 

Service Mind มีความหมายดงันี ้
S = Smile   ต้องมีรอยยิม้ 
E = Enthusiasm   ความกระตือรือร้น เอาใจใสล่กูค้า 
R = Responsiveness มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีมีตอ่ลกูค้า 
V = Value   ให้บริการลกูค้าอยา่งมีคณุคา่ 
I = Impression  ให้บริการอยา่งประทบัใจ 
C = Courtesy  บริการลกูค้าอยา่งสภุาพออ่นโยน 
E = Endurance  ความอดทน การเก็บอารมณ์ 
M = Make Believe  มีความเช่ือ 
I = Insist   การยืนยนั/มีจดุยืนท่ีจะบริการลกูค้า 
N = Necessitate  การให้ความส าคญั 
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D = Devote  การอทุิศตน 
(ท่ีมา : ดดัแปลงจาก www.cdd.go.th) 

การศึกษาทศันคติของลูกค้านบัว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการวางแผนและพฒันาการ
บริการให้สอดคล้องกบัทศันคตขิองลกูค้า โดยแบง่ประเภททศันคตขิองลกูค้าได้ ดงันี ้

1. ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์บริการ เป็นทัศนคติท่ีลูกค้ามีต่อบริการท่ีได้รับตาม
ลกัษณะและนโยบายของการน าเสนอบริการแตล่ะประเภท 

2. ทัศนคติต่อสภาพแวดล้อมของการบริการ เป็นทัศนคติท่ีลูกค้ามีต่อ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การบริการ 

3. ทศันคติต่อกระบวนการให้บริการ เป็นทัศนคติท่ีลูกค้ามีต่อวิธีการน าเสนอ
บริการและพฤตกิรรมการบริการของผู้ให้บริการ 

ความส าคญัของทศันคตติอ่ลกูค้า ดงันี ้
1. ทศันคติเป็นตวัผลกัดนัความต้องการให้มีการแสดงออก ทัศนคติของแต่ละ

บคุคลเกิดจากการเรียนรู้ในสงัคม จนเกิดเป็นกระสบการณ์ความรู้สึกนึกคิดท่ีน าไปสู่การแสดงออก
ของบคุคลหนึง่ตอ่บคุคลอ่ืน สิ่งของ และสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยเป็นแรงผลกัดนัให้บคุคลแสดง
พฤตกิรรมท่ีตนต้องการออกมา ซึง่การตอบสนองความต้องการอาจเป็นไปในทางท่ีพึงพอใจหรือไม่
พงึพอใจ ขึน้อยูก่บัการรับรู้ของบคุคลวา่เป็นไปตามความคาดหวงัมากน้อยเพียงใด 

2. ทศันคติช่วยก าหนดการตดัสินใจซือ้บริการของบคุคล ในสถานการณ์ของการ
ตดัสินใจซือ้บริการ ทศันคติของลูกค้าจะมีอิทธิพลต่อความต้องการซือ้บริการในด้านต่างๆ และ
รูปแบบของบริการท่ีลกูค้าคาดหวงัว่าจะได้รับ ทัง้ยงัขึน้อยู่กับประสบการณ์ท่ีลกูค้าได้รับจากการ
ให้บริการในแต่ละครัง้เป็นอย่างมาก เพราะลูกค้าสามารถรับรู้และเกิดความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่
พอใจบริการนัน้ได้ทนัที ซึง่ลกูค้าจะเก็บเป็นข้อมลูในการพิจารณาเลือกซือ้หรือใช้บริการครัง้ตอ่ๆไป
ได้ 

ชชูยั สมิทธิไกร (2557, 180 - 182) ทศันคติ (attitude) เป็นผลสรุปของการประเมินสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง (เช่น บุคคล วัตถุ ประเด็นท่ีถกเถียง ฯลฯ) ซึ่งบ่งชีว้่าสิ่งนัน้ดีหรือเลว น่าพอใจหรือไม่น่า
พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ และเป็นประโยชน์หรืออนัตราย (Eagly & Chaiken, 1993; Petty, We-
gener, & Fabrigar, 1997) ซึง่นกัจิตวิทยาได้เสนอองค์ประกอบของทศันคตไิว้ 3 แนว ได้แก่ 

1. ทศันคตมีิสามองศ์ประกอบ คือ 
1) องค์ประกอบด้านปัญญา (cognitive component) หมายถึง ความเช่ือ 

ความรู้ ความคดิ และความคดิเห็นท่ีบคุคลมีตอ่ท่ีหมายของทศันคติ 

http://www.cdd.go.th/
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2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (affective component) หมายถึง ความรู้สึกด้าน
บวก-ลบ เชน่ ชอบ-ไมช่อบ หรือ พอใจ-ไมพ่อใจ ท่ีบคุคลมีตอ่ท่ีหมายของทศันคติ 

3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral component) หมายถึง แนวโน้ม
หรือความพร้อมท่ีบคุคลจะปฏิบตัิตอ่ท่ีหมายของทศันคติ 

นกัจิตวิทยาท่ีสนบัสนุนการแบ่งทศันคติเป็น 3 องค์ประกอบ และมีอิทธิพลต่อ
การศกึษาด้านนี ้คือ Kretch, Crutchfield, & Ballachey (1962) และ Triandis (1971) 

2. ทศันคติมีสององค์ประกอบ แนวคิดนีร้ะบวุ่าทศันคติประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 
คือ องค์ประกอบด้านปัญญา และองค์ประกอบด้านความรู้สึก นักจิตวิทยาท่ีสนับสนุนการแบ่ง
ทศันคติเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ Katz (1960) และ Rosenberg (1965) ตามแนวคิดนี ้
องค์ประกอบด้านปัญญา หมายถึง ความเช่ือของบคุคลว่าท่ีหมายของทศันคติจะเป็นตวัส่งเสริม
หรือขัดขวางการบรรลุถึงค่านิยมต่างๆ ของบุคคล ส่วนองค์ประกอบด้านความรู้สึก หมายถึง 
ความรู้สกึท่ีบคุคลมีเม่ือถกูกระตุ้นโดยท่ีหมายของทศันคติ องค์ประกอบทัง้สองนีจ้ะร่วมกนัก าหนด
ว่าบุคคลจะมีความตัง้ใจท่ีจะกระท าพฤติกรรมอย่างไร และความตัง้ใจนีจ้ะน าไปสู่การแสดง
พฤตกิรรมท่ีสงัเกตเห็นได้ตอ่ไป 

3. ทศันคติมีเพียงองค์ประกอบเดียว แนวคิดนีร้ะบุว่าทศันคติมีเพียงองค์ประกอบ
เดียว คือ องค์ประกอบด้านความรู้สึก กล่าวคือ ทัศนคติเป็นความรู้สึกในทางบวกหรือลบ ชอบ
หรือไม่ชอบ ท่ีบุคคลมีต่อท่ีหมายของทศันคติ นกัจิตวิทยาท่ีสนบัสนุนแนวคิดนี ้ได้แก่ Thurstone 
(1959) Insko (1967) และ Fishbein & Ajzen (1975) 

Schiffman L.G. and Kanuk L.L. (2000, 200) อ้างถึงในงานวิจยัของ ธนพทัธ์ เอมะ
บตุร (2558) ให้ความหมายว่า ทศันคติเป็นการโน้มเอียงท่ีได้รับผลมาจากการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิด
พฤตกิรรมท่ีแสดงออกวา่ชอบหรือไม่ชอบตอ่สิ่งๆหนึ่ง และได้ก าหนดองค์ประกอบของทศันคติไว้ 3 
ประการ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 3 โมเดลแสดงองค์ประกอบของทศันคติ (Tricomponent Attitude Model) 
 
ท่ีมา : Schiffman L.G. and Kanuk L.L. (2000, 200) 
 

1. สว่นของความเข้าใจ (Cognitive Component) คือ ความรู้ (Knowledge) การรับรู้ 
(Perception) ความเช่ือ (Beliefs) ซึ่งแตล่ะบคุคลจะมีความแตกตา่งกนั ซึ่งในส่วนของความรู้และ
การรับรู้เกิดจากการได้รับประสบการณ์รวมทัง้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจากข้อมลูหลายแหล่ง และความรู้
นีจ้ะมีผลตอ่ไปยงัความเช่ือ (Beliefs) 

2. ส่วนของความรู้สึก (Affective Component) จะเป็นตัวท่ีสะท้อนอารมณ์  
(Emotion) และความรู้สึก (Feeling) ของแต่ละบุคคลต่อความคิดหรือต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น  
เร่ืองของความชอบ และอารมณ์ตอ่สิ่งเหลา่นัน้ 

3. ส่วนของพฤติกรรม (Conative Component หรือ Behavior หรือ Doing) คือ 
แนวโน้มของการกระท าท่ีจะแสดงออกหรือความโน้มเอียงท่ีจะซือ้ผลิตภัณฑ์จากทศันะท่ีมาจาก
องค์ประกอบของทศันคต ิ

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับทศันคติ ผู้ วิจยัได้น าแนวคิดและทฤษฎีของ Sciff-
man & Kanuk มาใช้เป็นแนวทางในการศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผู้บริโภคแต่ละบุคคลผ่าน
ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม และมีระดับความรู้ไม่เท่ากัน ส่งผลมีทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งทัศนคติดังกล่าว สามารถแบ่งให้ครอบคลุมได้ 3 องค์ประกอบ คือ 1. 
ทศันคติด้านความรู้ การท่ีผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจมากหรือน้อยตอ่สิ่งหนึ่งสิ่งใด จะส่งผลให้
เกิดทศันคติเชิงบวกหรือเชิงลบตอ่สิ่งๆนัน้ เช่น มีความรู้ด้านเทคโนโลยีน้อย จะเกิดทศันคติเชิงลบ
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ตอ่การใช้เทคโนโลยี เพราะรู้สึกว่ามีความยุ่งยากล าบากในการใช้งาน 2. ทศันคติด้านความรู้สึก 
เป็นอารมณ์ความชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดของผู้บริโภค ซึ่งเป็นแรงผลกัดนัท าให้ผู้บริโภค
ตดัสินใจเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้สิ่งนัน้ๆ 3. ทัศนคติด้านพฤติกรรม แนวโน้มของการกระท าของ
ผู้ บริโภคท่ีจะเลือกซือ้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากด้านความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกเป็น
แรงผลกัดนั 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความไว้วางใจ 

Moorman, Deshpande & Zaltman (1992, 314) อ้างถึงใน ธีรพงษ์ เท่ียงสมพงษ์ 
(2551, 29) กล่าวว่า ความไว้วางใจ คือ ความวางใจอย่างเต็มใจต่อหุ้นส่วน รวมไปถึงการมี
แนวความคดิวา่ผู้บริโภคต้องเกิดความเช่ือมัน่ตอ่องค์กรอนัเกิดจากความสนใจในช่วงเวลาของการ
ใช้บริการ ความเช่ือมั่นท่ีกล่าวนีจ้ะเกิดขึน้ต่อเม่ือผู้บริโภคพิจารณาผู้ ให้บริการท่ีเป็นทางเลือก  
2 ประการ คือความนา่เช่ือถือมากท่ีสดุและมีความซ่ือสตัย์จริงใจอย่างสงู 

D. Harrison McKnight, Vivek Choudhury & Charles Kacmar (2002) อ้างถึงใน  
พรพิรัตน์ คันธธาศิริ (2559) ได้ศึกษาและพัฒนาเคร่ืองมือวัดความไว้วางใจสาหรับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบวุ่า ความไว้วางใจเกิดขึน้จากองค์ประกอบสองด้านด้วยกนั คือ ความเช่ือใน
การไว้วางใจ (Trusting Belief) และเจตนาในการไว้วางใจ (Trusting Intention) โดยแสดงให้เห็น
ว่าความเช่ือในการไว้วางใจเป็นปัจจัยท่ีน าไปสู่เจตนาในการไว้วางใจก่อนแล้วจึงก่อให้เกิด
พฤตกิรรมของแตล่ะบคุคล ดงัแสดงในรูปตอ่ไปนี ้

 

 

 
ภาพประกอบ 4 แสดงปัจจยัความไว้วางใจท่ีน าไปสูพ่ฤติกรรมของแตล่ะบคุคล 
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ท่ีมา : D. Harrison McKnight Vivek Choudhury Charles Kacmar (2002, 337) 
Stern N (1997) อ้างอิงถึงใน ธีรพงษ์ เท่ียงสมพงษ์ (2551, 29) กล่าวว่า ความไว้วางใจ 

คือความสัมพันธ์พืน้ฐานในเร่ืองการติดต่อส่ือสารในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า ทฤษฎี
ความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดท่ีองค์กรจ าเป็นต้องเรียนรู้ เพ่ือสร้างความคุ้นเคยอนัจะก่อให้เกิดความ
ประทบัใจแก่ลกูค้า ประกอบด้วย 5 C ได้แก่ การส่ือสาร (Communication) ความดแูลและการให้ 
(Caring and Giving) การให้สญัญาใจกับลูกค้า (Commitment) การให้ความสะดวกสบาย 
(Comfort) หรือความสอดคล้อง (Compatibility) การแก้ไขสถานการณ์ความขดัแย้ง (Conflict) 
และการให้ความไว้วางใจ (Trust) 

1. การส่ือสาร (Communication) พนกังานควรจะส่ือสารกับลกูค้าและท าให้ลกูค้า
เกิดความรู้สึกอุ่นใจ พนกังานต้องแสดงความเปิดเผยจริงใจและพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือแก่
ลกูค้า 

2. ความใส่ใจและการให้ (Caring and Giving) เป็นความเอือ้อาทร ความรู้สึกอยาก
ปกป้องและความอุ่นใจ สิ่งเหล่านีเ้ป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัใกล้ชิดกับลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้
ลกูค้ามีความรู้สกึท่ีดี 

3. การให้สญัญาใจกับลูกค้า (Commitment) องค์การควรยอมเสียผลประโยชน์
บางอย่างเพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้า ยกตวัอย่างเช่น บริษัท A บอกลูกค้าว่า ถ้าคณุไม่
พอใจสินค้าของเราไมว่า่กรณีใดๆโปรดคืนสินค้านัน้ให้กบัเราทนัที เพ่ือเปล่ียนสินค้า หรือคืนเงินใน
ราคาท่ีคุณซือ้ไป นั่นคือการแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงความรับผิดชอบด้วยการยอมสูญเสียเพียง
บางสว่นแตไ่ด้รับความไว้เนือ้เช่ือใจเพิ่มขึน้มาก 

4. ความสะดวกสบาย (Comfort) หรือความเข้ากนัได้ หรือความตรงกัน จะท าให้
ลกูค้ารู้สกึสะดวกสบายนัน่ก็คือ ลกูค้าเกิดความรู้สึกท่ีดี อบอุ่น มัน่ใจ เม่ือเข้ารับบริการ ดงันัน้อาจ
กลา่วได้วา่ ลกูค้าประเมินความสะดวกสบาย จากการได้รับการบริการท่ีดีจากองค์การ 

5. การแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้ง (Conflict Resolution) และการไว้วางใจ (Trust) 
องค์การควรจะท าให้ลูกค้ามีความรู้สึกเหมือนอยู่ท่ีบ้าน ซึ่งคงจะดีกว่าการท่ีองค์การต้องมาแก้ไข
ข้อขดัแย้งกบัลกูค้า นัน่คือ องค์การควรจะแสดงความรับผิดชอบล่วงหน้าด้วยการบอกตอ่กบัลกูค้า
ก่อนว่า ถ้าลกูค้าพบ หรือสงสยัสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือไม่ชอบใจในตวัสินค้าและบริการจนกระทัง่ลกูค้า
คิดว่า ตนก าลังถูกเอาเปรียบให้ลูกค้าสอบถามพนักงานได้ทนัทีเพ่ือให้พนกังานได้ชีแ้จงโดยเร็ว
ก่อนท่ีลกูค้าจะมีความรู้สกึท่ีไมดี่หรือไมพ่อใจ 
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Millar (2009) อ้างถึงใน ภูษณิศา ศิริศนัสนียกุล (2559, 7) อธิบาย การสร้างความ
ไว้วางใจ หรือ Trust ประกอบไปด้วย 5 ตวัอกัษร คือ T R U S T ซึ่งหมายถึง ปัจจยั 5 อย่างท่ีจะ
ชว่ยในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีแนบแนน่และยัง่ยืนกบัลกูค้า 

T คือ Truth ซึ่งมีความหมายว่า ความจริง ความจริงคือหนทางท่ีจะท าให้เราสญูเสีย
ลกูค้าท่ีมีอยูบ่นโลกใบนีจ้ านวนมากมาย เพียงแคไ่ม่ได้ส่งของให้ตรงตามเวลา ปัญหาทางด้านการ
ส่ือสาร หรือการท่ีจะไม่มีการติดตามผลของการขาย แต่ในทางกลบักนันัน้ มุมมองของทางลกูค้า
เอง การโกหก คือสิ่งท่ีท าให้ลกูค้าไม่สามารถยอมรับได้และเป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีสามารถบัน่ทอน
ความไว้วางใจของลกูค้าได้มากท่ีสดุ ซึง่ความซ่ือสตัย์นัน้เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัท่ีลกูค้าต้องการ ซึ่ง
เป็นสิ่งเดียวท่ีจะท าให้ความสมัพนัธ์ระหวา่งเรากบัลกูค้าเกิดขึน้ในระยะยาวได้อีกด้วย 

R คือ Reliability ความนา่เช่ือถือ ความน่าเช่ือถือนัน้เป็นสิ่งท่ีเราได้ท าการตอบสนอง
ลูกค้าโดยมีสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามมา เรียกว่า ความไว้วางใจในทุกๆครัง้ ท่ีเราได้ท าการใช้บริการและ
ช่วยเหลือลูกค้าด้วยความกระตือรือร้น ผลท่ีเราจะได้รับเป็นสิ่งตอบแทนกลับมาก็คือ ความ
ไว้วางใจจากลกูค้าของเราเอง 

U คือ Understand ความเข้าใจ ซึ่งความเข้าใจนัน้เป็นสิ่งท่ีเราจะต้องมี คือ การท่ีเรา
เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เม่ือลูกค้ามีค าถามเกิดขึน้และได้ถามค าถามท่ีแสดงถึงความ
สนใจในความเป็นไปในทางธุรกิจเม่ือใด เม่ือนัน้เราก็จะสามารถสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึน้กับ
ลกูค้า ซึง่มีผู้ประสบความส าเร็จในการท่ีบริการลกูค้าโดยท่ีจะต้องอาศยัการท าการพดูคยุและเก็บ
ข้อมลูในด้านตา่งๆ จากลกูค้า การเก็บข้อมลูตา่งๆ ดงักลา่วจะสามารถช่วยท าให้เราเข้าใจถึงความ
ต้องการของลูกค้าได้แบบชนิดท่ีเราสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจของพวกเขาเหล่านัน้ ความเข้าใจ
ไม่ได้มีแต่การสร้างความไว้วางใจ แต่สามารถท าให้เกิดความมั่นใจและท าให้มีเคร่ืองมือในการ
จดัการและแก้ไขปัญหาได้อยา่งแมน่ย าและตรงจดุ 

S คือ Service การให้บริการ การให้บริการนัน้จะไม่มีวิธีใดท่ีจะสร้างและท าการ
รักษาความไว้วางใจของลกูค้าท่ีมีตอ่เราได้ดีเท่ากบัการท่ีเราบริการลกูค้าเป็นรายบคุคล 

T คือ Take your time การให้เวลา การให้เวลาส่งผลตอ่ความไว้วางใจเพราะว่า 
ความไว้วางใจนัน้ไม่ได้มีหรือสามารถสร้างกันได้ในชั่วข้ามคืน ดงันัน้เราจะต้องให้เวลากับสิ่ง
เหล่านี ้หมั่นท าการโทรศพัท์เพ่ือติดตามผลงานจากลูกค้า หมัน่หาเวลาเข้าไปพบปะลูกค้า ช่วย
ลกูค้าแก้ไขปัญหา และท าการขอบคณุลกูค้าอยูเ่สมอ 

สรุปได้ว่า ความไว้วางใจ หมายถึง ความรู้สึกอนัสามารถเกิดขึน้ได้จากความสมัพนัธ์ท่ี
ใกล้ชิดท่ีเกิดโดยการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งผู้ให้บริการกบัลกูค้า ลกูค้าท่ีเกิดความไว้วางใจ จะท าให้
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เกิดความรู้สึกท่ีมัน่ใจหรือเช่ือมัน่ต่อองค์ประกอบต่างๆของสินค้าหรือบริการรวมไปถึงผู้ ให้บริการ 
จึงกล่าวได้ว่า ความไว้วางใจกลายเป็นตวัท่ีใช้วดัสมัพนัธภาพซึ่งสามารถจับต้องได้ยากระหว่าง
องค์กรกบัลกูค้า 

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความไว้วางใจ ผู้ วิจยัได้น าแนวคิดและทฤษฎีของ  
Stern N. มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากธุรกิจการให้บริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์นัน้ จ าเป็นต้องใช้ความไว้วางใจจากผู้บริโภค เม่ือผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจในตราสินค้า
จึงเกิดความเช่ือมั่นจนน าไปถึงขัน้ตอนของการตดัสินใจซือ้ โดยการท่ีท าให้ผู้บริโภคเกิดความ
ไว้วางใจได้นัน้ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1. ด้านการส่ือสาร ผู้ประกอบการมีการส่ือสารท่ีชดัเจน ใช้
ข้อมูลท่ีเป็นจริงไม่หลอกลวงผู้ บริโภค 2. ด้านความดูแลและการให้ ผู้ ประกอบการดูแลใส่ใจ
ผู้บริโภคประหนึ่งบคุคลในครอบครัว 3. ด้านการให้สญัญาใจกับลกูค้า ผู้ประกอบการรับผิดชอบ
ต่อค ามั่นสัญญาและสิทธิประโยชน์ต่างๆท่ีเคยกล่าวไว้กับผู้บริโภค 4. ด้านความสะดวกสบาย 
ผู้ ประกอบการค านึงถึงความสะดวกสบายของผู้ บริโภค และออกแบบสินค้าหรือบริการเพ่ือ
ตอบสนองความพงึพอใจสงูสดุของผู้บริโภค 5. ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ 
ผู้ประกอบการพร้อมแก้ไขปัญหา เม่ือมีเหตกุารณ์ใด ๆ ท่ีท าให้ผู้บริโภคไม่พอใจ และรับผิดชอบตอ่
ความผิดพลาดใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ภายใต้การใช้สินค้าหรือบริการของผู้บริโภค 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจซือ้ 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2557, 46, 53 - 55) กล่าวว่า การตดัสินใจ (Decision Making) 
หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่ ซึ่งผู้บริโภค
มกัจะต้องตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินค้าหรือ
บริการตามข้อมลูและข้อจ ากัดของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยู่
ภายในจิตใจของผู้บริโภค  

รูปแบบพฤตกิรรมในการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค สามารถแบง่ออกได้ตามระดบัของ
ความพยายามในการแก้ปัญหา คือ 

1. พฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างเต็มรูปแบบ (Extended Problem Solving: 
ESP) เป็นพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ในการตดัสินใจในการซือ้ครัง้แรก สว่นใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาสงู
และการซือ้เกิดขึน้ไม่บ่อย นานๆถึงจะซือ้สักครัง้หนึ่ง มักเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ บริโภคยังไม่มี
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ความคุ้นเคย จึงต้องการศึกษารายละเอียดของข้อมูลมากและใช้เวลาในการตดัสินใจนานกว่า
ผลิตภณัฑ์ท่ีคุ้นเคยแล้ว 

2. พฤติกรรมการแก้ปัญหาแบบจ ากดั (Limited Problem Solving : LPS) เป็น
ลกัษณะของการตดัสินใจท่ีทางเลือกท่ีมีไมไ่ด้แตกตา่งกนัมากนกัมีเวลาในการตดัสินใจไม่มากหรือ
อาจไมค่ดิวา่มีความส าคญัมาก จงึไมใ่สค่วามพยายามในการหาข้อมลูและตดัสินใจอยา่งจริงจงั 

3. พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ตามความเคยชิน เป็นลกัษณะของการซือ้ซ า้ท่ีเกิด
มาจากความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจจากการแก้ไขในครัง้ก่อนๆ จึงท าการแก้ปัญหาเหมือนเดิมท่ี
สามารถสร้างความพงึพอใจได้ จนท าให้เกิดการซือ้ผลิตภณัฑ์เดมิๆ เกิดเป็นความเคยชินกลายเป็น
พฤติกรรมของความภกัดีในตราผลิตภณัฑ์ (Brand Loyalty) หรืออีกสาเหตหุนึ่งอาจมาจากการ
เกิดความเฉ่ือย (Inertia) ของผู้บริโภค ท่ีจะต้องเร่ิมศกึษาหรือแก้ปัญหาใหม่ทกุครัง้ จึงใช้วิธีการใช้
ความเคยชินแตถ่ึงกระนัน้หากผู้บริโภคถกูกระตุ้นก็สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้ท าการ
ตดัสินใจใหมไ่ด้ 

4. พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้แบบทนัที เป็นลกัษณะของการตดัสินใจท่ีเกิดขึน้
จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดกะทนัหนัหรือจากการถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าทางการตลาดให้ตดัสินใจในทนัที 
รวมถึงถ้าผลลพัธ์ท่ีตามมามีความเส่ียงต ่าหรือมีประสบการณ์จากการใช้สินค้านัน้อยู่แล้ว ท าให้
เกิดพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้แบบทนัทีได้ 

5. พฤติกรรมท่ีไม่ยึดติดและแสวงหาความหลากหลาย เป็นลกัษณะของการ
ตดัสินใจท่ีผู้บริโภคจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งอาจมีสาเหตมุาจากการท่ีผู้บริโภค
ต้องการแสวงหาสิ่งท่ีดีท่ีสดุจงึทดลองหาสิ่งใหม่ๆ อยูเ่ร่ือยๆ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ศุภร เสรีย์รัตน์ องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลักษิตานนท์ (2546)  
กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซือ้ (Decision process) หมายถึง ขัน้ตอนในการเลือกซือ้
ผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกขึน้ไป กระบวนการตดัสินใจซือ้ประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีส าคญั ดงันี ้

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 แสดงกระบวนการตดัสินใจซือ้ (Decision process) 
 

การรับรู้ปัญหา 
การค้นหา
ข้อมลู 

การประเมิน
ทางเลือก 

การตดัสินใจ 
พฤติกรรมหลงั

การซือ้ 
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ท่ีมา : (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ศุภร เสรีย์รัตน์ องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลักษิตานนท์, 
2546) 

 
1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) หมายถึง ผู้บริโภคตระหนกัถึงความ

ต้องการและความจ าเป็นในสินค้า นักการตลาดจะกระตุ้นความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ ราคา  
ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย หรือการสง่เสริมการตลาด เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในสินค้า  

2. การค้นหาข้อมลู (Information Search) เม่ือผู้บริโภครับรู้ปัญหา หมายถึง การเกิด
ความต้องการขัน้ท่ีหนึ่ง หลงัจากนัน้เข้าสู่การค้นหาข้อมลูจากแหล่งข้อมลูตา่งๆ หน้าท่ีของนกัการ
ตลาดท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการนีคื้อ การพยายามจดัข้อมลูข่าวสารผ่านแหล่งการค้า และแหล่ง
บคุคลให้มีประสิทธิภาพทัว่ถึง 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) จากข้อมลูท่ีได้ในขัน้ท่ีสอง 
ผู้บริโภคจะน าข้อมลูมาพิจารณาเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ตา่งๆ โดยมีหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา คือ 
คุณสมบัติด้านผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติด้านราคา คุณภาพและความน่าเช่ื อถือของตราสินค้า  
โดยน ามาเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ย่ีห้ออ่ืน หน้าท่ีของนกัการตลาดท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการนีก็้
คือ การสร้างความเหมาะสมในสว่นประสมด้านตา่งๆ 

4. การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์อนัใดอนัหนึ่ง 
หลังจากมีการประเมินผลทางการเลือกต่างๆ มาแล้ว ผู้บริโภคจะตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ี
ต้องการมากท่ีสดุ 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Post-Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจ
หรือไมพ่อใจหลงัจากการซือ้ผลิตภณัฑ์ไปใช้แล้ว ความพอใจขึน้อยู่กบัคณุสมบตัิของสินค้าตรงกบั
ความต้องการจองผู้บริโภคหรือไม่ ถ้าผู้บริโภคพึงพอใจก็จะมีโอกาสท่ีจะซือ้ซ า้ ในทางตรงกันข้าม
หากผู้บริโภคไมพ่อใจก็จะมีแนวโน้มท่ีจะไมซื่อ้ซ า้คอ่นข้างสงู 

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจซือ้ ผู้วิจยัได้น าแนวคิดและทฤษฎีของ 
ศริิวรรณ เสรีรัตน์, ศภุร เสรีย์รัตน์, องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลกัษิตานนท์ มาใช้เป็นแนวทางใน
การศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการท่ีผู้บริโภคจะตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการใดก็ตาม จะต้องผ่าน
กระบวนการทัง้หมด 5 ขัน้ตอน คือ 1. การรับรู้ปัญหา หรือ การรับรู้ความต้องการ ซึ่งเป็น
แรงผลกัดนัให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซือ้ 2. การค้นหาข้อมลู ผู้บริโภคมีการค้นหาข้อมลูสินค้า
หรือบริการ เช่นว่า คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ ช่องทางการจ าหน่าย เพ่ือใช้ประกอบการ
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ตดัสินใจซือ้ 3. การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคมีการเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าหรือบริการ เพ่ือ
คดัเลือกสินค้าหรือบริการท่ีตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้มากท่ีสุด 4. การตดัสินใจซือ้ 
ผู้บริโภคได้เกิดการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการหลังจากได้ผ่านกระบวนการข้างต้นมาเรียบร้อย
แล้ว 5. พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจตอ่การใช้สินค้าหรือ
บริการท่ีได้ตดัสินใจซือ้ สง่ผลให้เกิดการซือ้ซ า้หรือเปล่ียนพฤตกิรรมไปเลือกใช้ตราสินค้าอ่ืน  

 
ประวัตคิวามเป็นมา และการบริการส่ังซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคช่ัน ไลน์ แมน 

แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ถือก าเนิดโดย ไลน์ ประเทศไทย ถกูประกาศเปิดตวั เม่ือเดือน 
21 เมษายน 2559 (Thumbsupteam, 2559) โดยเป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีให้บริการจดัส่งอาหาร หรือ
บริการส่งของถึงท่ีแบบครบวงจร ส าหรับผู้ ใช้งานโทรศพัท์ประเภท Android และ ios ถือเป็นธุรกิจ
ประเภท โอ ทู โอ หรือธุรกิจแบบ Online to Offline หมายถึง ธุรกิจท่ีใช้ความสามารถของส่ือ
ออนไลน์กระตุ้นให้เกิดความต้องการ (Demand) และไปเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจท่ีมีหน้า
ร้านค้าในโลกออฟไลน์  หรือ ธุรกิจท่ีเกิดจากการผสมผสานของเทคโนโลยี, อินเทอร์เน็ต, โซเชียล
เน็ตเวิร์ค, โทรศพัท์มือถือ และ การค้าขายหน้าร้านค้าเข้าด้วยกนัอย่างลงตวั ดงัภาพตอ่ไปนี ้
   

 

 
ภาพประกอบ 6 รูปแสดงแพลตฟอร์มธุรกิจประเภท โอ ท ูโอ ของแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

 
ท่ีมา : (Marketing Oops!, 2017) 
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จากภาพประกอบ 6 จะเห็นได้วา่แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีช่วย

เสริมสร้างผลประโยชน์ให้กับธุรกิจออฟไลน์มากมาย เช่น ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการค้าปลีก ทัง้ใน
รูปแบบร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซือ้ และธุรกิจร้านอาหาร เช่น ร้านเจ๊โอว ร้านมาม่าช่ือดงัย่านจฬุา 
สามารถสร้างรายได้จากลูกค้าท่ีสั่งซือ้ผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ได้เป็นจ านวนมาก คิดเป็น
มลูคา่หลายล้านบาท ซึง่การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเพิ่มรายได้ให้กบัธุรกิจออฟไลน์นอกจาก
ชว่ยผู้ประกอบการแล้ว ยงัช่วยให้ผู้ ใช้งานหรือผู้บริโภคทัว่ไปมีชีวิตท่ีดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึน้
อีกด้วย  

ในปัจจบุนัแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการให้บริการผา่นแอพพลิเคชัน่ 5 อย่างด้วยกนั โดย
บริการทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง ได้แก่  

1. บริการสัง่อาหาร (Food delivery) 
2. บริการเรียกรถแท็กซ่ี (Taxi) 
3. บริการสง่พสัด ุ(Postal/Parcel) 
4. บริการแมสเซนเจอร์ (Messenger) 
5. บริการซือ้ของสะดวกซือ้ (Convenience Goods) 

จากการบริการ 5 อย่างดงักล่าวข้างต้น การให้บริการจดัส่งอาหาร (Food delivery) เป็น
ท่ีนิยมมากท่ีสุดคือเป็นร้อยละ 70 ของการให้บริการทัง้หมด โดยมีความได้เปรียบทางการค้า
มากกว่าแอพพลิเคชัน่สัง่ซือ้อาหารอ่ืนๆ เน่ืองจากได้มีการร่วมมือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัวงใน 
(Wongnai) ซึ่งเป็นแอพพลิเคชัน่ร้านอาหารอนัดบั 1 ของไทย ในการรวบรวมรายช่ือร้านอาหารให้
ผู้ใช้สามารถเลือกสัง่ซือ้ผา่นแอพพลิเคชัน่ได้มากกว่า 30,000 ร้านค้าทัว่กรุงเทพ โดยสามารถเลือก
ร้านได้จากหลากหลายประเภท เช่น จากระยะทางเพ่ือดรู้านท่ีอยู่ใกล้เคียง จากความนิยมเพ่ือดู
ร้านเดด็ ร้านดงัตา่งๆ ท่ีมีคะแนนจากรีวิวของสมาชิกวงใน เป็นต้น ทัง้นีส้มาชิกวงใน ยงัสามารถใช้
บริการไลน์ แมน ผา่นแอพพลิเคชัน่วงในได้อีกด้วย เพียงเลือกร้านท่ีมีสญัลกัษณ์ ไลน์ แมน แล้วกด
สัง่ซือ้ ข้อมลูก็จะถกูสง่ตอ่ไปท่ีแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เพ่ือด าเนินการตอ่ไป 

นอกจากการเป็นการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกับวงในแล้ว ไลน์ แมน มีระบบการจดัส่ง
สินค้าในระดบัมืออาชีพ ด้วยการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัลาล่ามูฟ (Lalamove) ผู้น าในแวดวง
ธุรกิจขนส่งในประเทศไทย ท่ีมีทีมงานบริการอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี  
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อตัราค่าจัดส่งสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน คิดตามระยะทางจากร้านอาหารถึง
ปลายทาง โดยเร่ิมต้นท่ี 55 บาท หากระยะทางมากกว่า 1 กิโลเมตรขึน้ไป คิดเพิ่มกิโลเมตรละ  
9.- บาท หากใช้บริการช่วงนอกเวลาท าการ ระหว่างเวลา 21.00 น. – 22.59 น. คิดเงินเพิ่ม 50.- 
บาท และระหว่างเวลา 23.00 น. - 06.00 น. คิดเงินเพิ่ม 100.- บาท โดยผู้ ใช้งานสามารถช าระ
คา่อาหารเป็นเงินสดปลายทาง หรือช าระผ่านแรทบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) เพ่ือตดับตัร
เครดติ 

ขัน้ตอนในการสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีดงัตอ่ไปนี ้
1. เข้าแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เลือกบริการสัง่ซือ้อาหาร หลงัจากนัน้เลือกร้านอาหาร 

โดยจะมี 3 หมวดท่ีอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้งาน คือ ร้านอาหารใกล้เคียง ร้านอาหารยอด
นิยม และร้านอาหารท่ีสัง่ลา่สดุ 

2. กดเลือกรายการอาหารท่ีผู้ใช้งานต้องการ จากนัน้กด เลือกใสต่ะกร้า  
3. เม่ือสัง่รายการอาหารครบถ้วนตามท่ีต้องการแล้ว กด สรุปรายการ ใส่ สถานท่ี

จดัสง่และเบอร์ตดิตอ่ 
4. หลังจากนัน้ระบบจะค านวณระยะทาง ระยะเวลาท่ีใช้ในการจัดสัง่ และราคา

อาหารทัง้หมดให้หากต้องการด าเนินการสัง่ซือ้ตอ่ไปให้ กด ยืนยนัค าสัง่ซือ้ 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้

สินค้าผา่นทางสงัคมออนไลน์ โดยใช้การวิจยัเชิงปริมาณ ท าการส ารวจแบบสอบถามกบักลุ่มคนท่ี
เคยซือ้สินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ จ านวน 385 คน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ด้านเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ท่ีแตกตา่งกัน มีการตดัสินใจซือ้
สินค้าผา่นทางสงัคมออนไลน์ไม่ตา่งกนั ส่วนปัจจยัด้านทศันคติมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้า
ผา่นทางสงัคมออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

กฤตินา จทัร์หวร (2559) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า
ก๊ิฟช็อป ผ่านทางแอปพลิ เคชันอินสตาแกรมของผู้ บ ริโภคระดับชัน้มัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ท าการส ารวจแบบสอบถามกับผู้ บริโภคระดบัชัน้
มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยท าการซื อ้สินค้าก๊ิฟช็อปผ่านทางแอปพลิเคชัน 
อินสตาแกรม จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความไว้วางใจ (Trust) ด้านการส่ือสาร 
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(Communication) และด้านการเอาใจใส่ (Caring) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าก๊ิฟช็อป 
ผา่นทางแอปพลิเคชนัอินสตาแกรม 

พัลลภา อมาตยกุล (2559) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
ประกันภัยรถยนต์ ผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวดักรุงเทพมหานคร โดยใช้การ
วิจยัเชิงปริมาณ ท าการส ารวจแบบสอบถามกบักลุ่มคนท่ีเคยซือ้ประกันภัยรถยนต์ผ่านทางระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ท่ี
แตกตา่งกนัไมว่า่จะเป็นอาย ุการศกึษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ มีผลตอ่พฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่
การตัดสินใจซือ้ประกันภัยรถยนต์ในเกือบทุกด้าน ในขณะท่ีปัจจัยด้านความไว้วางใจมี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้ประกนัภยัรถยนต์ เน่ืองจากสินค้าประเภทประกนัภยัเป็นสินค้าท่ี
พิจารณาจากความเช่ือถือ และความไว้วางใจเป็นส าคัญ ทัง้ นีย้ิ่ ง เป็นการซือ้ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้วยิ่งต้องมีความไว้วางใจท่ีสงูมากๆ  

จิดาภา ทัดหอม (2558) ท าการศึกษาเร่ือง การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ความ
ไว้วางใจและคุณภาพของระบบสารสนเทศท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านช่องทางการ
ถ่ายทอดสดเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การ
วิจัยเชิงปริมาณ ท าการส ารวจแบบสอบถามกับกลุ่มท่ีเคยซือ้สินค้าออนไลน์ประเภทการ
ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊คและอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า  
ปัจจยัด้านความไว้วางใจส่งผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊ กไลฟ์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  

จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซือ้สินค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณ ท าการส ารวจแบบสอบถามกบักลุ่มคนท่ีเคยซือ้สินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ท่ีอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 405 คน ผลการวิจยัพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกัน ส่วน เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้ พบว่ามีผลต่อการตดัสินใจซือ้
สินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่
แตกตา่งกนั 

พิศทุธ์ิ อปุถมัภ์ (2556) ท าการศกึษาเร่ือง ความไว้วางใจและลกัษณะธุรกิจผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ โดยใช้การวิจยัเชิงปริมาณ ท าการ
ส ารวจแบบสอบถามกับผู้ บริโภคทัง้ชายและหญิงท่ีสามารถตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านส่ือสังคม
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ออนไลน์และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 280 คน ผลการวิจยัพบว่า  ความไว้วางใจ
ตอ่บริษัทหรือผู้ประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ สง่ผลตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้าผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์ของผู้บริโภค 

วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ท าการศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้
สินค้าผ่านสงัคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณ ท าการส ารวจแบบสอบถามกบักลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อายตุัง้แต ่23 ปีขึน้
ไป จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าผ่าน
สงัคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ คือ การซือ้สินค้าผ่านอินสตาแกรมมี
ความสะดวกเน่ืองจากสามารถซือ้ได้ 24 ชัว่โมง ส่วนปัจจยัด้านความไว้วางใจพบว่ามีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) เช่นกัน ข้อ ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
ผู้ขายสินค้าผา่นอินสตาแกรมมีการปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยัตลอดเวลา 

เปรมฤดี ทองค า (2556) ท าการศกึษาเร่ือง การศกึษาทศันคติและการตดัสินใจซือ้สินค้า
จากสหรัฐอเมริกาในชว่งการเปล่ียนแปลงทางการเมือง กรณีศกึษา: ตราสินค้า New Balance โดย
ใช้การวิจยัเชิงปริมาณ ท าการส ารวจแบบสอบถามกบักลุ่มประชากรเพศชายและหญิง อาย ุ20 ปี
ขึน้ไป ท่ีอยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติต่อสินค้ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตดัสินใจซือ้สินค้าจากสหรัฐอเมริกาในช่วงการเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง กล่าวคือ ทศันคติต่อสินค้า และการตดัสินใจซือ้ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกซึ่งกันและกัน 
โดยทศันคตท่ีิดีจะชว่ยสง่ผลให้ผู้ ซือ้มีความต้องการซือ้สินค้าดงักลา่ว 

เกตวุดี สมบูรณ์ทวี และ พิชชาภา ยางเดิม (ไม่ระบุ)  ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางด้าน
จิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้รองเท้าผ้าใบย่ีห้อ Converse ภายใต้การแข่งขันด้าน
นวตักรรมของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y โดยใช้การวิจยัเชิงปริมาณ ท าการส ารวจแบบสอบถามกบั
กลุ่มผู้บริโภคในช่วงอายุ 17-34 ปี ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานาคร หวัหิน และมหาวิทยาลยัศิลปากร
วิทยาเขตเพชรบรีุ จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลให้ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้รองเท้า
ผ้าใบ Converse ส่วนหนึ่งคือปัจจยัทางด้านจิตวิทยา นัน่คือการท่ีผู้บริโภคถูกจูงใจ รับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกับสินค้า มีทัศนคติท่ีดีต่อสินค้า และรูปแบบของรองเท้ามีความตรงตามบุคลิกภาพของ
ผู้บริโภค โดยด้านทศันคตมีิอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้มากท่ีสดุ  

Kim Ferrin & Raoc (2008) ศึกษาเร่ือง ความไว้วางใจของผู้บริโภคท่ีใช้รูปแบบการ
ตัดสินใจในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: บทบาทของความไว้วางใจ การรับรู้ความเส่ียงและ
พฤติกรรมท่ีถ่ายทอดมาจากบรรพบรุุษ (A trust-based consumer decision-making model in  
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electronic commerce: The role of trust, perceived risk, and their antecedents) ผล
การศึกษาพบว่า ระดบัของความไว้วางใจและการรับรู้ความเส่ียงเป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคมุได้ 
นอกจากนีปั้จจัยท่ีสามารถควบคุมได้ทัง้โดยตรงหรือโดยอ้อม คือ ช่ือเสียงของผู้ ขาย คุณภาพ
ข้อมูลท่ีผู้ขายเผยแพร่ความปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตวัของบุคคลท่ีสาม 
หรือการท าธุรกรรมทางธุรกิจ ซึ่งหมายถึง ความไว้วางใจและการรับรู้ความเส่ียงสัมพันธ์กับ 
ช่ือเสียงขององค์กร คณุภาพข้อมูลท่ีเผยแพร่ ความปลอดภัย และการคุ้มครองความเป็นส่วนตวั
ของบุคคลท่ีสาม หรือการท าธุรกรรมทางธุรกิจ อย่างมีนัยส าคัญ ดังนัน้ผลของแบบจ าลองใน
งานวิจยันีมี้แนวโน้มท่ีส่งผลในเชิงบวกส าหรับร้านค้าท่ีต้องการสร้างธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต โดยการ
เพิ่มความไว้วางใจของลกูค้าและลดความเส่ียง 

อิสราวลี เนียมศรี (2559) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ LINE 
MAN ในกรุงเทพมหานคร โดยท าการเก็บข้อมูลกับผู้ ใช้บริการแอพพลิเคชัน่ LINE MAN ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า การโฆษณาผ่านส่ือดิจิทลั และการยอมรับ
การใช้เทคโนโลยี มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ LINE MAN ในกรุงเทพมหานคร 

สุดารัตน์ สิริมหาวงศ์ (2561) ได้ท าการวิจัยเร่ือง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้
อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ LINE MAN เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยท าการเก็บข้อมลูกบักลุ่ม
คนท่ีเคยซือ้สินค้าหรือบริการผ่านทางแอพพลิเคชัน่ LINE MAN ในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับการใช้
เทคโนโลยี มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE MAN  

จากงานวิจัยของ อิสราวลี เนียมศรี (2559) และ สุดารัตน์ สิริมหาวงศ์ (2561) ท่ีมี
การศกึษาตวัแปรด้านการโฆษณาผา่นส่ือดจิิทลั การยอมรับการใช้เทคโนโลยี และส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้บริการ Application LINE MAN แล้วนัน้ ผู้วิจยัยงัสนใจศกึษาอีกว่า
มีปัจจยัใดท่ีมีสว่นท าให้ผู้บริโภคเกิดการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน Application LINE MAN 

 
 

 
 



 
 

 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

  
จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 

แมน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งผู้วิจยั
ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
6. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ศกึษาในครัง้นี ้ได้แก่ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเคยใช้บริการสัง่ซือ้

อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จ านวน 1,000,000 คน ข้อมูลจาก นายนพปฎล วชิรโกวิทย์ 
ผู้จดัการบริการของไลน์แมน ในกลุ่มธุรกิจ ฟู้ดดิลิเวอรี (Food Delivery) ของบริษัท ไลน์ ประเทศ
ไทย จ ากดั ให้สมัภาษณ์ ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม 2561  (ปณชยั อารีเพิ่มพร, 2018) 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใ ช้ ในการวิจัยครั ง้ นี  ้ คือ  ผู้ ท่ี เคยใช้บริการสั่ง ซื อ้อาหารผ่าน  

แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรจึง
ท าการก าหนดขนาดตวัอย่างโดยวิธีค านวณสตูรของ Taro Yamane (1973) อ้างถึงใน (วรางคณา 
ซบัซ้อน, 2559) โดยมีการก าหนดคา่ความคลาดเคล่ือนเทา่กบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

     

โดยท่ี  n   = 
 

      
 

เม่ือ n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
N แทน ขนาดของประชากร 
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e แทน คา่ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 0.05 
 

แทนคา่สตูรได้ดงันี ้
 

n =  
 

      
 

n = 
         

                  
 

 
n =  399.99 คน 
 

จากการค านวณได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 399.99 ตวัอย่าง ดงันัน้ กลุ่มตวัอย่าง
ส าหรับใช้ท างานวิจยัครัง้นีเ้ทา่กบั 400 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ 

Multi-stage random sampling มี 3 ขัน้ตอน โดยเรียงล าดบัขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) เน่ืองจากสถานท่ี

ท่ีผู้ วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ สถานท่ีให้บริการของแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ซึ่งมีให้บริการ
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ผู้ วิจัยจึงใช้ทฤษฎีการสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น 
(Probability sampling) โดยน ารายช่ือเขตทัง้หมดในกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 เขต ข้อมลูจาก 
ส านกัยุทธศาสตร์และประเมินผล (2557, 4) มาท าการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย ด้วยการจบัฉลาก
ออกเป็น จ านวน 5 เขต ได้แก่ เขตจตจุกัร, เขตบางแค, เขตปทมุวนั, เขตคลองเตย และเขตวฒันา 

ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยจากขัน้ท่ี 1 
ผู้วิจยัได้แบง่จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเขตละเทา่ๆกนั ดงันี ้ 
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ตาราง 1 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในแตเ่ขต 
 

เขตการปกครอง จ านวน (คน) 
เขตจตจุกัร 80 
เขตบางแค 80 
เขตปทมุวนั 80 
เขตคลองเตย 80 
เขตวฒันา 80 

รวม 400 

 
ขัน้ท่ี 3 ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยฝาก

แบบสอบถามไปกับพนักงานส่งอาหารของแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ตามเขตการปกครองท่ีได้
ก าหนดไว้ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้บริโภคท่ีใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ตามจ านวนสดัส่วนท่ีก าหนด (ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล : ระหว่างเดือน เมษายน – 
พฤษภาคม 2561) 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้วิจยั 
1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. จัดท าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนดโดยพิจารณาถึงรายละเอียดท่ี

ครอบคลมุถึงความส าคญั ความมุง่หมายและสมมตฐิานของการวิจยั 
3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ตามกรอบแนวคิดเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือน ามา

ปรับปรุงแก้ไขตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาแนะน า 
4. รูปแบบของแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่ง

ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้
ส่วนที่  1 เป็นค าถามข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ  
มี 5 ข้อ ดงันี ้
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1. เพศ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก 
โดยใช้มาตราวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัต ิ(Nominal Scale) ดงันี ้

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. อายุ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก 
โดยใช้มาตราวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ดงันี ้

2.1 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 20 ปี         
2.2 21-30 ปี 
2.3 31-40 ปี 
2.4 41-50 ปี 
2.5 51-60 ปี 
2.6 60 ปีขึน้ไป 

3. ระดับการศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลาย
ค าตอบให้เลือก โดยใช้มาตราวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ดงันี ้

3.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
3.2 ปริญญาตรี 
3.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

4. ระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมี
หลายค าตอบให้เลือก โดยใช้มาตราวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ดงันี ้

4.1 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท 
4.2 15,001-25,000 บาท 
4.3 25,001-35,000 บาท 
4.4 35,001-45,000 บาท 
4.5 45,001 บาทขึน้ไป 

5. อาชีพ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก 
โดยใช้มาตราวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัต ิ(Nominal Scale) ดงันี ้

5.1 นกัเรียน / นกัศกึษา / นิสิต 
5.2 ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
5.3 พนกังานบริษัทเอกชน 
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5.4 ธุรกิจสว่นตวั 
5.5 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ........................................... 

ส่วนที่  2 เป็นค าถามเก่ียวกับทศันคติ ซึ่งประกอบด้วยค าถามจ านวน 9 ข้อ สามารถ
จ าแนกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ด้านความเข้าใจ  จ านวน 3 ข้อ 
2. ด้านความรู้สกึ  จ านวน 3 ข้อ 
3. ด้านพฤตกิรรม  จ านวน 3 ข้อ 
ซึง่ค าถามทัง้หมดในส่วนท่ี 2 ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด เป็นแบบ Likert Scale โดย

มีการวดัข้อมลูประเภทมาตราอนัตรภาคหรือมาตราช่วง (Interval Scale) ในการวดัข้อมลู โดยจะ
ให้คะแนนกบัสิ่งท่ีก าลงัวดัอยูต่ามคะแนนท่ีก าหนดให้ โดยแบง่ระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั 
ดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ระดบั 4 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วย 
ระดบั 3 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมแ่นใ่จ 
ระดบั 2 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วย 
ระดบั 1 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้วจะใช้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มประชากรมา
พิจารณาความถ่ี กลุ่มผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉล่ียอภิปรายผลค านวณ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2558, 29)
โดยค านวณได้ดงันี ้

 

ชว่งกว้างของอตัรภาคชัน้           =      
คะแนนสงูสดุ คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
   

 

               =        
   

 
  =    0.80 

 
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียแบบสอบถามดงันี ้

4.21 – 5.00  มีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20  มีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี 
2.61 – 3.40  มีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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1.81 – 2.60  มีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมดี่ 
1.00 – 1.80  มีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมดี่อยา่งมาก 

 
ส่วนที่  3 เป็นค าถามเก่ียวกับความไว้วางใจ ซึ่งประกอบด้วยค าถามจ านวน 14 ข้อ 

สามารถจ าแนกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 
1. ด้านการส่ือสาร     จ านวน 3 ข้อ 
2. ด้านความใสใ่จและการให้    จ านวน 3 ข้อ 
3. ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า   จ านวน 2 ข้อ 
4. ด้านความสะดวกสบาย    จ านวน 3 ข้อ 
5. ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ จ านวน 3 ข้อ 
ซึง่ค าถามทัง้หมดในส่วนท่ี 3 ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด เป็นแบบ Likert Scale โดย

มีการวดัข้อมลูประเภทมาตราอนัตรภาคหรือมาตราช่วง ( Interval Scale) ในการวดัข้อมลู โดยจะ
ให้คะแนนกบัสิ่งท่ีก าลงัวดัอยูต่ามคะแนนท่ีก าหนดให้ โดยแบง่ระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั 
ดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ระดบั 4 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วย 
ระดบั 3 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมแ่นใ่จ 
ระดบั 2 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วย 
ระดบั 1 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้วจะใช้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มประชากรมา
พิจารณาความถ่ี กลุ่มผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉล่ียอภิปรายผลค านวณ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2558, 29) 
โดยค านวณได้ดงันี ้

 

ชว่งกว้างของอตัรภาคชัน้           =      
คะแนนสงูสดุ คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
   

  

               =        
   

 
  =    0.80 

 
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียแบบสอบถามดงันี ้
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4.21 – 5.00  มีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20  มีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี 
2.61 – 3.40  มีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60  มีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมดี่ 
1.00 – 1.80  มีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมดี่อยา่งมาก 

 
ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 

แมน ซึง่ประกอบด้วยค าถามจ านวน 18 ข้อ สามารถจ าแนกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 
1. ด้านการรับรู้ปัญหา   จ านวน 3 ข้อ 
2. ด้านการค้นหาข้อมลู  จ านวน 3 ข้อ 
3. ด้านการประเมินทางเลือก  จ านวน 5 ข้อ 
4. ด้านการตดัสินใจซือ้   จ านวน 4 ข้อ 
5. ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ จ านวน 3 ข้อ 
ซึง่ค าถามทัง้หมดในส่วนท่ี 4 ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด เป็นแบบ Likert Scale โดย

มีการวดัข้อมลูประเภทมาตราอนัตรภาคหรือมาตราช่วง ( Interval Scale) ในการวดัข้อมลู โดยจะ
ให้คะแนนกบัสิ่งท่ีก าลงัวดัอยูต่ามคะแนนท่ีก าหนดให้ โดยแบง่ระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั 
ดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ระดบั 4 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วย 
ระดบั 3 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมแ่นใ่จ 
ระดบั 2 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วย 
ระดบั 1 หมายถึง การะประเมินระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้วจะใช้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มประชากรมา
พิจารณาความถ่ี กลุ่มผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉล่ียอภิปรายผลค านวณ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2558, 29)  
โดยค านวณได้ดงันี ้

 

ชว่งกว้างของอตัรภาคชัน้           =      
คะแนนสงูสดุ คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
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               =        
   

 
  =    0.80 

    
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียแบบสอบถามดงันี ้

4.21 – 5.00  มีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20  มีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี 
2.61 – 3.40  มีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60  มีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมดี่ 
1.00 – 1.80  มีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมดี่อยา่งมาก 

 
ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ศกึษาข้อมลู จากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพ่ือก าหนดขอบเขตและเนือ้หาของ
แบบสอบถามจะได้มีความชดัเจนตามความมง่หมายของงานวิจยัย่ิงขึน้ 

3. น าข้อมูลท่ีได้มาสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามให้ครอบคลุมตาม  
ความมุง่หมายของการวิจยั 

4. น าแบบสอบถามท่ีได้เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเท่ียงตรง
ตามเนือ้หา 

5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญก่อนน าไปทดลอง (Try out) 
โดยน าแบบสอบถาม ฉบบัสมบรูณ์ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ตวัอย่างเพ่ือทดสอบ
หาความเช่ือมัน่ โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได้ไม่ต ่ากว่า 0.70 ซึ่งความเช่ือมัน่จากการ
ทดสอบแบบสอบถามโดยรวมของงานวิจยันี ้เทา่กบั .831 แบง่เป็นรายด้าน ดงันี ้

  ด้านความเข้าใจ      .714 
  ด้านความรู้สกึ       .773 
  ด้านพฤตกิรรม      .870 
  ด้านการส่ือสาร      .755 
  ด้านความใสใ่จและการให้    .799 
  ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า    .904 
  ด้านความสะดวกสบาย     .778 



  40 

  ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ  .915 
  ด้านการรับรู้ปัญหา     .779 
  ด้านการค้นหาข้อมลู     .786 
  ด้านการประเมินทางเลือก    .845 
  ด้านการตดัสินใจซือ้     .848 
  ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้    .915 
6. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการหาคา่ความเช่ือมัน่ไปเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป  

 
การเก็บรวมรวมข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลท่ีได้จากการใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
400 คน ซึง่จะเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง ณ เขตพืน้ท่ี ท่ีเราก าหนด 

ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร วารสาร ท่ีสามารถอ้า งอิงได้ 
ผลงานวิจัยต่างๆท่ี เ ก่ียวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือประกอบการสร้าง
แบบสอบถาม 

 
การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล   

เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยได้จัดท าและด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมลู ดงันี ้  

1. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความต้องการแล้ว ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบจ านวน 
ความถกูต้อง และความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม   

2. น าข้อมลูจากแบบสอบถามท่ีได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนท่ีจะแปลงข้อมูล
และท าการลงรหสั (Coding) แล้วน าข้อมลูมาบนัทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปและท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่สถิติตา่งๆ    

 
สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพ่ืออธิบายข้อมูลเบือ้งต้น 
โดยน าข้อมลูมาแจกแจงจ านวนความถ่ี (Frequency) คา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉล่ียเลขคณิต 
(Mean) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงันี ้

1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) ใช้สตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2558, 52) 
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เม่ือ    แทน ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ 

     แทน ความถ่ี หรือจ านวนท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
     แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

1.2 คา่เฉล่ียเลขคณิต (Mean) โดยใช้สตูร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2558, 48) 
 

 ̅   
   

 
 

 

เม่ือ      ̅    แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 

       แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
    แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

1.3 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2558, 49) 
 

      √
 ∑      ∑   

      
 

 

เมื่อ               แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   แทน คะแนนแตล่ะตวัในกลุม่ตวัอยา่ง 

     แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

      แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

    แทน จ านวนตวัแปรอิสระ 
 
2. สถิตท่ีิใช้ทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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การทดสอบความเช่ือมั่นของชุดค าถามท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล  

(Reliability of the test)ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบคั 
(Cronbach) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2558, 35) ดงันี ้   

 

Cronbach’s alpha  =   
            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

                 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
  

 

เม่ือ              แทน  จ านวนค าถาม 

          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน  ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวนร่วมระหว่าง
ค าถามตา่งๆ 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน  คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค าถาม 
 

ค่าแอลฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถามโดยค่าท่ีใกล้เคียง 0.7 
เป็นต้นไป แสดงวา่ ยอมรับวา่มีคา่ความเช่ือมัน่ 

3. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพ่ือศึกษาข้อมูลของกลุ่ม
ตวัอยา่งและทดสอบสมมตฐิาน โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิตดิงัตอ่ไปนี ้

3.1 การทดสอบสมมุติฐานทดสอบความแตกต่างระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง  
2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระตอ่กนั โดยใช้ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ในด้านเพศ ใช้สตูร Independent t-test 
(ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2560, 166) ดงันี ้

3.1.1 กรณีไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากรทัง้สองกลุ่มไม่เท่ากัน 

   
      

  
 

t  =  
     

√
  
 

  

 
  
 

  

 

 

df  =  [
  
 

  

+
  
 

  

]
  

 

3.1.2 กรณีประชากรทัง้สองกลุม่มีความแปรปรวนเทา่กนั   
  =    
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t   =   
     

√
        

          
 

       
*
 

  
 

 

  
+

 

 

df   =          
 

เม่ือ  t        แทน  คา่ความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ีย 2 กลุม่       

  ̅      แทน  คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1       

  ̅̅ ̅     แทน  คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2        

  
      แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1         

  
     แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2       

     แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1       

     แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2      
df    แทน  ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ     

 
3.2 การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมี

มากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ใช้การวิเคราะห์ความแปรทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) โดย
ดคูา่ความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variance 

ในกรณีซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าแต่ละกลุ่มมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน 
จะใช้สถิติ One-Way Analysis of Variance ในการวิเคราะห์ หรือ ในกรณีซึ่งหากผลการทดสอบ

พบว่ามีความแปรปรวนแตกต่างกนัอย่างน้อย 2 กลุ่ม จะใช้สถิติ Brown-Forsythe (β) ในการ
วิเคราะห์ 

3.2.1 สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of 
Variance (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2558, 113-115) 

 

   
   

   
 

 

เม่ือ     แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F-Distribution 
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     แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

    แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 

   แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระระหว่างกลุ่มเท่ากับ       

และภายในกลุม่เทา่กบั       
 

ตาราง 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
 

แหล่งของการแปรปรวน SS df MS F 
ระหวา่งกลุ่ม (B)               k-1                        
ภายในกลุ่ม (W)               n-k             
ทั้งหมด (T)             n-1   

 
ท่ีมา : กลัยา วานิชย์บญัชา (2558, 113 - 115)  

 
เมื่อ  k แทน จ านวนกลุม่ของตวัอยา่งท่ีน ามาทดสอบสมมตฐิาน 

n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
F แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F-distribution 

    แทน ผลรวมก าลังสองระหว่างกลุ่ม (Between Sum of 
Squares) 

k-1 แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระระหวา่งกลุม่ 

       แทน ผลรวมก าลังสองภายในกลุ่ม (Within Sum of  
Squares) 

n-k  แทน ชัน้แหง่ความอิสระภายในกลุม่ 

     แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean 
Square between groups) 

     แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม  (Mean 
Square within groups) 
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3.2.2 สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown-forsythe (B) 
(Hartung Joachim, 2001, 300) ใช้ในกรณีความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั สามารถเขียนได้ ดงันี ้

   
   

   
 

โดยคา่                                  ∑ (  
  

 
) 

     
  

 

เม่ือ      β     แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน Brown-Forsythe      

     แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่      

    แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ส าหรับสถิต ิ     

     แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง      

   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง      

     แทน ขนาดประชากร      

  
    แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 

 
และถ้าผลการทดสอบมีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติแล้ว ต้องท า

การทดสอบเป็นรายคูต่อ่ไป เพ่ือดวู่ามีคูใ่ดบ้างท่ีแตกตา่งกนั โดยใช้วิธี Fisher’s least Significant  
Difference (LSD) หรือ Dunnett T3 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2558, 332-333) 

3.2.3 สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉล่ียรายคู่ LSD (กัลยา วานิชย์บญัชา, 
2558, 332-333) สามารถเขียนได้ดงันี ้

 

LSD =   -   
  ;   -  √

    

  
 

 

โดยท่ี          

       =   –   

 
เม่ือ LSD แทน ค่าผลต่างนัยส าคญัท่ีค านวณได้ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง

กลุม่ท่ี i และ j 
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    แทน คา่ Mean Square Error จากตารางวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 

  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ทดสอบ 

  แทน จ านวนข้อมลูกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
α แทน คา่ความเช่ือมัน่ 

 
3.2.4 สูตรการวิเคราะห์ผลต่างคา่เฉล่ียรายคู่ Dunnett T3 (กัลยา วานิชย์

บญัชา, 2558, 332-333) สามารถเขียนได้ ดงันี ้
 

  
̅̅̅̅  = 

 
  √        

√ 
 

 

เม่ือ   
̅̅̅̅   แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน Dunnett test 

     แทน คา่จากตาราง Critical values of the Dunnett 
test 

         แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 

   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

3.3 การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) คา่สมัประสิทธ์ิของตวั
พยากรณ์ (ตวัแปรอิสระ) โดยใช้สตูร 

หาสมการตัวแปรพยากรณ์ โดยการวิเคราะห์ถดถอย (Multiple Regression 
Analysis) ซึง่มีสตูรสมการในรูปคะแนนดบิ ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2538, 292) 

 

 ̂  =                                  
 

เม่ือ   ̂ แทน  คะแนนพยากรณ์ของตัวแปรเกณฑ์ (ตวัแปรตาม) รูป
คะแนนดบิ 

  แทน  คา่คงท่ีของสมการการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
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              แทน คา่น า้หนกัคะแนน หรือสมัประสิทธ์ิการถดถอย 
ของตวัแปรพยากรณ์ตวัท่ี 2 ถึงตวัท่ี k ตามล าดบัในรูปแบบคะแนนดบิ 

              แทน  คะแนนของตวัพยากรณ์ (ตวัแปรท่ี 2) ถึงตวัท่ี 
k ตามล าดบัในรูปคะแนนดบิ 

  แทน จ านวนพยากรณ์ตวัแปรอิสระ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยในครัง้นีมุ้่งศึกษา “ปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่ง ซื อ้อาหารผ่าน  

แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ ดงันี ้

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

n แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 ̅ แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Max แทน คา่สงูสดุ (Maximum) 
Min แทน คา่ต ่าสดุ (Minimum) 
t แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t-distribution 
F แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F-distribution 
df แทน ระดบัขัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of square) 
MS แทน คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean square) 
R แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู 
R2 แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู 
SEb แทน คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ 
b แทน คา่สมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์ ซึง่พยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

 ̂  แทน คะแนนพยากรณ์ของการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน ในรูปคะแนนดบิ 

H0 แทน สมมตฐิานหลกั (Null hypothesis) 
H1 แทน สมมตฐิานรอง (Alternative hypothesis) 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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การน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัครัง้นี ้

ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น 2 สว่น ตามล าดบั ดงันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยแบง่ผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ 

ตอนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้าน
ความรู้สกึ และด้านพฤตกิรรม 

ตอนที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร  
ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกับลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการ
แก้ไขสถานการณ์และการไว้วางใจ 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ได้แก่ ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการ
ตดัสินใจซือ้ และด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิานการวิจยั จ านวน 3 ข้อ 
ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษะทางประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2  ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

สมมตฐิานข้อที่ 3  ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลตอ่
การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยแบง่ผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
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ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ 

 
ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
          ชาย 98 24.50 
          หญิง 302 75.50 

รวม 400 100 

2. อายุ   

          ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 20 ปี - - 

          21 – 30 ปี 193 48.25 

          31 – 40 ปี 170 42.50 

          41 – 50 ปี 23 5.75 

          51 – 60 ปี 14 3.50 

          61 ปีขึน้ไป - - 

รวม 400 100 

3. ระดับการศึกษา   

          ต ่ากว่าปริญญาตรี 34 8.50 

          ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา่ 277 69.25 
          สงูกวา่ปริญญาตรี 89 22.25 

รวม 400 100 

4. รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
          ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 15,000 บาท 14 3.50 
          15,001 – 25,000 บาท 136 34.00 
          25,001 – 35,000 บาท 125 31.25 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

          35,001 – 45,000 บาท 54 13.50 

          45,001 บาท ขึน้ไป 71 17.75 

รวม 400 100 
5. อาชีพ   
          นกัเรียน/นกัศกึษา/นิสิต 13 3.25 
          ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 44 11.00 
          พนกังานบริษัทเอกชน 264 66.00 
          ธุรกิจสว่นตวั 79 19.75 

          อ่ืนๆ - - 

รวม 400 100 

 
จากตาราง 3 แสดงข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งใช้เป็น

กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี ้จ านวน 400 คน โดยจ าแนกตามตวัแปร ดงันี ้
1. เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 302 คน คิดเป็นร้อย

ละ 75.5 และเพศชาย จ านวน 98 คน คดิเป็นร้อยละ 24.5 
2. อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ21 – 30 ปี จ านวน 193 คน คิดเป็น

ร้อยละ 48.25 รองลงมาอายุ 31-40 ปี จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 อายุ 41 – 50 ปี 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 และอาย ุ51-60 ปีขึน้ไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 
ตามล าดบั 

3. ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ จ านวน 277 คน คดิเป็นร้อยละ 69.25 รองลงมามีระดบัการศกึษาสงูกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 และต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.50 ตามล าดบั 

4. รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
15,001 – 25,000 บาท จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
25,001 – 35,000 บาท จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 45,001 บาท 
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ขึน้ไป จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 
54 คน คดิเป็นร้อยละ 13.50 และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15 ,000 บาท จ านวน 14 
คน คดิเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 

5. อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมาประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 79 คน  
คิดเป็นร้อยละ 19.75 อาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 
และเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา/นิสิต จ านวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 3.25 ตามล าดบั 

เน่ืองจากข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาย ุและรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มีความถ่ี
ของการกระจายตวัไม่สม ่าเสมอ และมีจ านวนความถ่ีน้อยเกินไป จึงได้ท าการรวมกลุ่มข้อมลูใหม ่
ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ดงันี ้

 
ตาราง 4 แสดงจ านวนและร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีจดั
กลุม่ใหม ่
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. อายุ   

          ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 30 ปี 193 48.25 

          31 – 40 ปี 170 42.50 

          41 ปีขึน้ไป 37 9.25 

รวม 400 100 

2. รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
          ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 25,000 บาท 150 37.50 
          25,001 – 35,000 บาท 125 31.25 
          35,001 – 45,000 บาท 54 13.50 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

          45,001 บาท ขึน้ไป 71 17.75 

รวม 400 100 

 
จากตาราง 4 แสดงข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอาย ุ

และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ท่ีจดักลุม่ใหม ่ดงันี ้

1. อายุ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาย ุต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี จ านวน 193 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 รองลงมาอาย ุ31-40 ปี จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 และอาย ุ
41 ปีขึน้ไป จ านวน 37 คน คดิเป็นร้อยละ 9.25 ตามล าดบั 

2. รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25,000 บาท จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมามีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 45 ,001 
บาท ขึน้ไป จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 35,001 – 45,000 บาท 
จ านวน 54 คน คดิเป็นร้อยละ 13.50 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัทศันคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก 

และด้านพฤตกิรรม  
 
ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านทศันคติตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภค  
 

ทัศนคติ  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ด้านความเข้าใจ 4.21 0.52 ดีมาก 

2. ด้านความรู้สึก 3.98 0.54 ดี 

3. ด้านพฤตกิรรม 3.13 0.89 ดี 

รวม 3.77 0.49 ดี 
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จากตาราง 5 พบวา่ ระดบัความคดิเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.77 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ระดบัความคิดเห็นท่ีมีคา่มากท่ีสดุคือ ด้านความเข้าใจ มีคา่เฉล่ีย
เท่ากบั 4.21 รองลงมาได้แก่ ด้านความรู้สึก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.98 และด้านพฤติกรรม มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.13 ตามล าดบั 
 
ตาราง 6 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านทศันคติตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภค ด้านความเข้าใจ 
 

ด้านความเข้าใจ  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการให้บริการ

สัง่ซือ้อาหาร 

4.43 0.67 ดีมาก 

2. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีพนัธมิตรทาง

การค้า เชน่ วงใน, ลาล่ามฟู 

4.01 0.77 ดี 

3. การใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผา่น  

แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีความสะดวก

รวดเร็ว 

4.18 0.60 ดี 

รวม 4.21 0.52 ดีมาก 

 
จากตาราง 6 พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 

4.21 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ระดบัความคดิเห็นท่ีมีคา่มากท่ีสดุคือ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน  
มีการให้บริการสัง่ซือ้อาหาร มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.43 รองลงมาได้แก่ การใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีความสะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 และ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน มีพนัธมิตรทางการค้า เชน่  วงใน, ลาลา่มฟู มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.01 ตามล าดบั 
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ตาราง 7 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านทศันคติตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน MAN ตามระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภค ด้านความรู้สึก 
 

ด้านความรู้สึก  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. การใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผา่น

แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีความคุ้มคา่ด้าน

ราคา 

3.63 0.74 ดี 

2. การใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผา่น 

แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ท าให้ได้รับสินค้าท่ี
ถกูต้องและรวดเร็ว 

3.94 0.74 ดี 

3. การใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผา่น 

แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีร้านอาหารให้เลือก

หลากหลาย 

4.36 0.75 ดีมาก 

รวม 3.98 0.54 ดี 

 
จากตาราง 7 พบวา่ ระดบัความคดิเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.98 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดบัความคิดเห็นท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือการใช้บริการสัง่ซือ้อาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีร้านอาหารให้เลือกหลากหลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36 รองลงมา
ได้แก่ การใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ท าให้ได้รับสินค้าท่ีถกูต้องและรวดเร็ว 
มีค่า เฉ ล่ียเท่ากับ 3.94  และการใช้บริการสั่ง ซื อ้อาหารผ่านแอพพลิ เคชั่น  ไลน์  แมน 
มีความคุ้มคา่ด้านราคา มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.63 ตามล าดบั 
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ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านทศันคติตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภค ด้านพฤติกรรม 
 

ด้านพฤตกิรรม  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. หากต้องสัง่ซือ้อาหารออนไลน์ ทา่นจะ

เลือกใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

3.72 0.83 ดี 

2. ทา่นใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผา่น 

แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เป็นประจ า อยา่งต ่า 

3 ครัง้/สปัดาห์ 

2.61 1.14 ปานกลาง 

3. ทา่นจะเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

แม้วา่แอพพลิเคชัน่ อ่ืน จะให้ข้อเสนอท่ีดีกวา่ 

3.05 1.10 ปานกลาง 

รวม 3.13 0.89 ปานกลาง 

 
จากตาราง 8 พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 3.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดบัความคิดเห็นท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือหากต้องสัง่ซือ้
อาหารออนไลน์ ท่านจะเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 รองลงมาได้แก่ 
ท่านจะเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน แม้ว่าแอพพลิเคชั่นอ่ืน จะให้ข้อเสนอท่ีดีกว่า มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.05 และท่านใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เป็นประจ า อย่างต ่า 3 
ครัง้/สปัดาห์ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.61 ตามล าดบั 

 
ตอนที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร ด้าน

ความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกบัลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการแก้ไข
สถานการณ์และการไว้วางใจ  
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ตาราง 9 : แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านความไว้วางใจตอ่การตดัสินใจ
สัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดบัความคดิเห็นของผู้บริโภค  
 

ความไว้วางใจ  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ด้านการส่ือสาร 4.02 0.61 ดี 

2. ด้านความใสใ่จและการให้ 3.87 0.65 ดี 

3. ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า 3.81 0.74 ดี 

4. ด้านความสะดวกสบาย 4.13 0.69 ดี 

5. ด้านการแก้ไขสถานการณ์และ 

การไว้วางใจ 

3.83 0.78 ดี 

รวม 3.93 0.54 ดี 

 
จากตาราง 9 พบวา่ ระดบัความคดิเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.93 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดบัความคิดเห็นท่ีมีคา่มากท่ีสุดคือ ด้านการส่ือสาร มีคา่เฉล่ีย
เท่ากบั 4.02  รองลงมาได้แก่ ด้านความสะดวกสบาย มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.13 ด้านความใส่ใจและ
การให้ มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.87 ด้านการแก้ไขสถานการณ์และการไว้วางใจ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.83 
และด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.81 ตามล าดบั 

 
ตาราง 10 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านความไว้วางใจตอ่การตดัสินใจ
สัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดบัความคดิเห็นของผู้บริโภค ด้านการส่ือสาร 
 

ด้านการส่ือสาร  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ข้อมลูเก่ียวกบัการสัง่ซือ้อาหาร ท่ีปรากฏ

บนแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ครบถ้วน ถกูต้อง 

3.95 0.63 ดี 

2. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการส่ือสารถึง

โปรโมชัน่ตา่งๆ อย่างชดัเจน 

4.03 0.89 ดี 
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ตาราง 10 (ตอ่)  
 

ด้านการส่ือสาร  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

3. ข้อมลูท่ีแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ท าการ

ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือตา่งๆ ดนูา่เช่ือถือ 

4.07 0.73 ดี 

รวม 4.02 0.61 ดี 

 
จากตาราง 10 พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.02  เ ม่ือพิจารณาเ ป็นรายข้อพบว่า  ระดับความคิด เห็น ท่ี มีค่ามากท่ีสุด คือ ข้อมูล ท่ี 
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ท าการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ดนู่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07
รองลงมาได้แก่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการส่ือสารถึงโปรโมชัน่ต่างๆ อย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.03 และข้อมูลเก่ียวกับการสัง่ซือ้อาหาร ท่ีปรากฏบน แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ครบถ้วน 
ถกูต้อง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.95 ตามล าดบั 

 
ตาราง 11 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของความไว้วางใจตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภค ด้านการใส่ใจและการให้ 
 

ด้านความใส่ใจและการให้  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ยินยอมให้ท่าน

แก้ไขข้อมลูการสัง่ซือ้ หากมีข้อผิดพลาด 

3.74 0.78 ดี 

2. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มอบสินค้าท่ีมี

คณุภาพระดบัเดียวกบัท่ีรับประทานท่ี

ร้านอาหาร 

3.79 0.83 ดี 

3. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีขัน้ตอนการ

สัง่ซือ้อาหารท่ีง่าย และมีระบบแจ้งเตือนการ

ด าเนินงานทกุขัน้ตอน 

4.07 0.77 ดี 

รวม 3.87 0.65 ดี 
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จากตาราง 11 พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.87 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ระดบัความคดิเห็นท่ีมีคา่มากท่ีสดุคือ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
มีขัน้ตอนการสัง่ซือ้อาหารท่ีง่าย และมีระบบแจ้งเตือนการด าเนินงานทกุขัน้ตอน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.07 รองลงมาได้แก่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มอบสินค้าท่ีมีคณุภาพระดบัเดียวกบัท่ีรับประทานท่ี
ร้านอาหาร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79 และ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ยินยอมให้ท่านแก้ไขข้อมูลการ
สัง่ซือ้ หากมีข้อผิดพลาด มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.74 ตามล าดบั 

 
ตาราง 12 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของความไว้วางใจตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภค ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า 
 

ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีสว่นลด

คา่บริการส าหรับลกูค้าท่ีใช้บริการอยูเ่ป็น

ประจ า เชน่ ภายใน 1 วนั หากสัง่ซือ้มากกวา่ 

1 ครัง้ จะได้รับส่วนลดเพิ่มตามจ านวนครัง้ท่ี

สัง่ซือ้ 

3.73 0.79 ดี 

2. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการมอบสิทธิ

ประโยชน์พิเศษส าหรับเทศกาลส าคญั  เชน่ 

วนัเกิดของทา่น หรือ เทศกาลปีใหม ่เป็นต้น 

3.89 0.80 ดี 

รวม 3.81 0.75 ดี 

 
จากตาราง 12 พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.81 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ระดบัความคดิเห็นท่ีมีคา่มากท่ีสดุคือ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
มีการมอบสิทธิประโยชน์พิเศษส าหรับเทศกาลส าคญั  เช่น วันเกิดของท่าน หรือ เทศกาลปีใหม ่
เป็นต้น มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.89 และ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีส่วนลดคา่บริการส าหรับลกูค้าท่ีใช้
บริการอยูเ่ป็นประจ า เชน่ ภายใน 1 วนั หากสัง่ซือ้มากกว่า 1 ครัง้ จะได้รับส่วนลดเพิ่มตามจ านวน
ครัง้ท่ีสัง่ซือ้ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.73 ตามล าดบั 
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ตาราง 13 : แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของความไว้วางใจตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่าน แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภค ด้านความสะดวกสบาย 
 

ด้านความสะดวกสบาย  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เปิดให้บริการ

ตลอด 24 ชัว่โมง 

4.15 0.83 ดี 

2. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ให้บริการจดัสง่

อาหารทกุพืน้ท่ีในกรุงเทพมหานคร 

3.99 0.88 ดี 

3. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เปิดให้ลกูค้า

สามารถช าระเงินได้หลายชอ่งทาง 

4.27 0.71 ดีมาก 

รวม 4.13 0.69 ดี 

 
จากตาราง 13 พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ระดบัความคดิเห็นท่ีมีคา่มากท่ีสดุคือ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
เปิดให้ลูกค้าสามารถช าระเงินได้หลายช่องทาง  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 รองลงมาได้แก่  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.15 และ แอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ให้บริการจดัสง่อาหารทกุพืน้ท่ีในกรุงเทพมหานคร มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.99 ตามล าดบั 

 
ตาราง 14 : แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของความไว้วางใจตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภค ด้านการแก้ไขสถานการณ์และการ
ไว้วางใจ 
 

ด้านการแก้ไขสถานการณ์และการไว้วางใจ  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีระบบ Call  

Center ให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนได้ หากไมไ่ด้

รับความพงึพอใจในการให้บริการ 

3.69 0.84 ดี 

 



  61 

ตาราง 14 (ตอ่) 
 

ด้านการแก้ไขสถานการณ์และการไว้วางใจ  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

2. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เปิดให้ลกูค้าสามารถ

ตดิตอ่พนกังานสง่อาหารได้ เพ่ือตดิตอ่ ซกัถาม

รายการอาหารท่ีลกูค้าสัง่ซือ้ 

4.00 0.92 ดี 

3. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แสดงความ

รับผิดชอบและพร้อมด าเนินการแก้ไขปัญหาให้

ลกูค้า เม่ือได้รับข้อร้องเรียน 

3.79 0.77 ดี 

รวม 3.83 0.78 ดี 

 
จากตาราง 14 พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.83 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ระดบัความคดิเห็นท่ีมีคา่มากท่ีสดุคือ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
เปิดให้ลกูค้าสามารถตดิตอ่พนกังานสง่อาหารได้ เพ่ือตดิตอ่ ซกัถามรายการอาหารท่ีลกูค้าสัง่ซือ้ มี
คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.00 รองลงมาได้แก่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แสดงความรับผิดชอบและพร้อม
ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า เม่ือได้รับข้อร้องเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79และ แอพพลิเคชั่น 
ไลน์ แมน มีระบบ Call Center ให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนได้ หากไม่ได้รับความพึงพอใจในการ
ให้บริการ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.69 ตามล าดบั 

 
ตอนที่  4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน แอพพลิเคชั่น 

ไลน์ แมน ได้แก่ ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการ
ตดัสินใจซือ้ และด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้  
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ตาราง 15 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่น 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดบัความคดิเห็นของผู้บริโภค  
 

การตัดสินใจซือ้  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ด้านการรับรู้ปัญหา 4.00 0.69 ดี 

2. ด้านการค้นหาข้อมลู 4.20 0.59 ดีมาก 

3. ด้านการประเมินทางเลือก 4.02 0.64 ดี 

4. ด้านการตดัสินใจซือ้ 4.09 0.70 ดี 

5. ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 3.98 0.68 ดี 

รวม 4.06 0.56 ดี 

 
จากตาราง 15 พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.06 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดบัความคิดเห็นท่ีมีคา่มากท่ีสดุคือ ด้านการค้นหาข้อมูล 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 รองลงมาได้แก่ ด้านการตัดสินใจซือ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 ด้านการ
ประเมินทางเลือก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 ด้านการรับรู้ปัญหา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 และด้าน
พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.98 ตามล าดบั 
 
ตาราง 16 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดบัความคดิเห็นของผู้บริโภค ด้านการรับรู้ปัญหา 
 

ด้านการรับรู้ปัญหา  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. งานของทา่นท าให้ท่านไมมี่เวลาไป

รับประทานท่ีร้าน 

3.71 0.95 ดี 

2. ร้านอาหารท่ีทา่นต้องการรับประทานอยู่

คอ่นข้างไกล 

3.96 0.85 ดี 

3. การจราจรในกรุงเทพฯ ท าให้ทา่นไมอ่ยาก

เดนิทางไปรับประทานท่ีร้าน 

4.35 0.72 ดีมาก 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

ด้านการรับรู้ปัญหา  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

รวม 4.00 0.69 ดี 

 
จากตาราง 16 พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.00 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดบัความคิดเห็นท่ีมีคา่มากท่ีสดุคือการจราจรในกรุงเทพฯ 
ท าให้ทา่นไมอ่ยากเดินทางไปรับประทานท่ีร้าน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.35 รองลงมาได้แก่ ร้านอาหาร
ท่ีทา่นต้องการรับประทานอยู่คอ่นข้างไกล มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.96 และงานของท่านท าให้ท่านไม่มี
เวลาไปรับประทานท่ีร้าน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.71 ตามล าดบั 

 
ตาราง 17 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดบัความคดิเห็นของผู้บริโภค ด้านการค้นหาข้อมลู 
 

ด้านการค้นหาข้อมูล  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. สอบถามหรือได้รับการแนะน า แอพพลิเคชัน่ 

ไลน์ แมน จากบคุคลใกล้ชิด 

3.87 0.78 ดี 

2. ค้นหาข้อมลูแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ใน In-

ternet ได้ง่าย 

4.42 0.69 ดีมาก 

3. รู้จกัแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จากส่ือตา่งๆ 

เชน่ โทรทศัน์, Facebook, เว็บขา่ว เป็นต้น 

4.31 0.67 ดีมาก 

รวม 4.20 0.59 ดีมาก 

 
จากตาราง 17 พบวา่ ระดบัความคดิเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 

4.20 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ ค้นหาข้อมูล 
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ใน Internet ได้ง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42 รองลงมาได้แก่ รู้จัก 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จากส่ือตา่งๆ เชน่ โทรทศัน์, Facebook, เว็บข่าว เป็นต้น มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
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4.31และสอบถามหรือได้รับการแนะน าแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน จากบุคคลใกล้ชิด มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.87 ตามล าดบั 
 
ตาราง 18 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดบัความคดิเห็นของผู้บริโภค ด้านการประเมินทางเลือก 
 

ด้านการประเมินทางเลือก  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ราคาของเมนอูาหารและคา่ขนสง่มีความ

เหมาะสม 

3.62 0.88 ดี 

2. การสง่เสริมการขาย เชน่ บริการสง่คา่สง่

อาหารฟรี, สว่นลดราคาคา่อาหารส าหรับ

ร้านค้าท่ีร่วมรายการ เป็นต้น 

3.86 0.98 ดี 

3. ช่ือเสียง และความนา่เช่ือถือของ

แอพพลิเคชัน่ 

4.17 0.75 ดี 

4. ความหลากหลายของจ านวนร้านอาหาร

ในแอพพลิเคชัน่ 

4.21 0.74 ดีมาก 

5. ความง่ายของการใช้งานแอพพลิเคชัน่ 4.23 0.71 ดีมาก 

รวม 4.02 0.64 ดี 

 
จากตาราง 18 พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.02 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดบัความคิดเห็นท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ ความง่ายของการใช้
งานแอพพลิเคชัน่  มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.23 รองลงมาได้แก่ ความหลากหลายของจ านวนร้านอาหาร
ในแอพพลิเคชัน่ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.21 ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือของแอพพลิเคชัน่  มีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.17 การส่งเสริมการขาย เช่น บริการส่งค่าส่งอาหารฟรี, ส่วนลดราคาคา่อาหารส าหรับ
ร้านค้าท่ีร่วมรายการ เป็นต้น มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.86 และราคาของเมนอูาหารและคา่ขนส่งมีความ
เหมาะสม มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.62 ตามล าดบั 

 



  65 

ตาราง 19 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดบัความคดิเห็นของผู้บริโภค ด้านการตดัสินใจซือ้ 
 

ด้านการตัดสินใจซือ้  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ความสะดวกสบาย 4.36 0.74 ดีมาก 

2. ความคุ้มคา่ด้านราคา 3.82 0.92 ดี 

3. เง่ือนไขการช าระเงิน 4.03 0.77 ดี 

4. ความน่าเช่ือถือของตราสินค้า 4.14 0.87 ดี 

รวม 4.09 0.70 ดี 

 
จากตาราง 19 พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.09 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดบัความคิดเห็นท่ีมีค่ามากท่ีสดุคือ ความสะดวกสบาย มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.36 รองลงมาได้แก่ ความนา่เช่ือถือของตราสินค้า มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.14 เง่ือนไข
การช าระเงิน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.03 และความคุ้มคา่ด้านราคา มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.82 ตามล าดบั 

 
ตาราง 20 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
 แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดบัความคดิเห็นของผู้บริโภค ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้  
 

ด้านพฤตกิรรมภายหลังการซือ้  ̅ S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ทา่นมีความพงึพอใจตอ่การสัง่ซือ้อาหาร

ผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

4.07 0.72 ดี 

2. ในอนาคตทา่นจะใช้บริการสัง่ซือ้อาหาร

ผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน อีกครัง้ 

3.94 0.69 ดี 

3. ทา่นจะแนะน าให้เพ่ือนหรือคนใกล้ชิดใช้

บริการสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 

แมน 

3.93 0.83 ดี 

รวม 3.98 0.68 ดี 
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จากตาราง 20 พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.98 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดบัความคิดเห็นท่ีมีคา่มากท่ีสดุคือท่านมีความพึงพอใจตอ่
การสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 รองลงมาได้แก่ ในอนาคต
ทา่นจะใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน อีกครัง้ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.94 และท่าน
จะแนะน าให้เพ่ือนหรือคนใกล้ชิดใช้บริการสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.93 ตามล าดบั 

 
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจยั จ านวน 2 ข้อ 

ดงันี ้
สมมตฐิานข้อที่ 1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ 

เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั จ าแนกออกเป็นสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่  1.1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อ
การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 

H0 : ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจ
สัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจ
สัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างระหว่างเพศท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จะใช้การทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ีย
ของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั ใช้สตูร Independent Sample t-test ทดสอบดงันี ้

ท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรโดยใช้สถิต ิ
Levene’s Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึง่หากผลการทดสอบพบว่า คา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 
0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามท่ีความแปรปรวนแตกต่างกัน แต่ถ้าค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือ
เทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรตามมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั  

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัจะใช้คา่ Equal Variance not Assumed 
ส าหรับทดสอบความแตกต่างของตวัแปร ( t-test) และกรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนัจะใช้คา่ Equal Variance Assumed ส าหรับทดสอบความแตกตา่งของตวัแปร (t-test) 
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ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (HO) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 21 แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
 

การตัดสินใจส่ังซือ้อาหารผ่าน แอพพลิเคช่ัน ไลน์ 
แมน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

Levene's Test for Equality of Vari-
ances 

F Sig. 

การรับรู้ปัญหา 3.789 .052 

การค้นหาข้อมลู 5.719 .017* 

การประเมินทางเลือก 4.800 .029* 

การตดัสินใจซือ้ 6.323 .012* 

พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 10.435 .001* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 21 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยใช้ Levene’s Test 
พบว่า ด้านการรับรู้ปัญหา มีค่า Sig.เท่ากับ .052 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่าความ
แปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั จงึใช้วิธี t-test กรณี Equal variances assumed  

ด้านการค้นหาข้อมลู การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลงัการ
ซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .017 .029 .012 และ .001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า มีค่าความ
แปรปรวนแตกตา่งกนั จงึใช้วิธี t-test กรณี Equal Variance not Assumed 
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
 

การตัดสินใจส่ังซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคช่ัน ไลน์ แมน 

เพศ  ̅ S.D. t df sig. 

การรับรู้ปัญหา ชาย 4.0850 .59650 1.362 398 .174 

หญิง 3.9757 .71796    

การค้นหาข้อมลู ชาย 4.2381 .51993 .834 190.415 .405 

หญิง 4.1854 .60895    

การประเมินทางเลือก ชาย 4.2245 .56149 4.050 187.527 .000* 

หญิง 3.9497 .64750    

การตดัสินใจซือ้ ชาย 4.1684 .61738 1.465 189.227 .145 

หญิง 4.0588 .71851    

พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ชาย 4.2007 .76543 3.475 142.066 .001* 

หญิง 3.9040 .62963    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์  
t-test พบวา่  

การตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา มีค่า Sig. 
เท่ากับ .174 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล มีค่า Sig. 
เท่ากบั .405 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
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ผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก มีค่า 
Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ มีค่า Sig. 
เท่ากบั .145 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ มี
คา่ Sig. เท่ากบั .001 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานข้อที่  1.2 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อ

การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 
H0 : ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจ

สัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจ

สัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน

ทางเดียว (One way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบทดสอบคา่
ความแตกตา่งคา่เฉล่ียของตวัแปรแตล่ะตวัท่ีมีกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ดงันี ้

ท าการทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สถิติ Levene’s Test  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึ่ง
หากผลการทดสอบพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวแปรตามมีค่าความ
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แปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบโดยสถิติ Brown-Forsythe แต่ถ้าค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามมีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จะทดสอบโดยสถิต ิ 
F-test ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ 
สมมตฐิานรอง (H1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05  

ดงันัน้ ถ้ายอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ี
แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของ
คา่เฉล่ียเป็นรายคูต่่อไป แตถ้่าคา่ Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรไม่มี
ความแตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
เป็นรายคูโ่ดยสถิติ Dennett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนัทดสอบความ 
แตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูโ่ดยสถิติ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคู ่
ใดบ้างแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

  
ตาราง 23 แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใช้ Levene’s Test 
 

การตัดสินใจส่ังซือ้อาหารผ่าน แอพพลิเคช่ัน  
ไลน์ แมน จ าแนกตามอายุ 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การรับรู้ปัญหา 3.822 2 397 .023* 

การค้นหาข้อมลู 2.212 2 397 .111 

การประเมินทางเลือก 5.714 2 397 .004* 

การตดัสินใจซือ้ 1.360 2 397 .258 

พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 5.830 2 397 .003* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 23 แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic Test พบว่า ด้านการรับรู้ปัญหา 
การประเมินทางเลือก และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .023 .004 และ .003 
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ตามล าดบั ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายแุตกตา่งกนั จึงใช้สถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน ดงัตาราง 24 

การค้นหาข้อมลู และการตดัสินใจซือ้ มีคา่ Sig. เท่ากบั .111 และ .258 ตามล าดบั ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุไม่แตกต่างกัน จึงใช้สถิติ F-test ในการ
ทดสอบสมมตฐิาน ดงัตาราง 27 

 
ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่น แอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใช้สถิต ิBrown-Forsythe 
 

การตัดสินใจส่ังซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคช่ัน ไลน์ แมน 

 Statistic df1 df2 Sig. 

การรับรู้ปัญหา Brown-Forsythe 10.786 2 156.453 .000* 

การประเมินทางเลือก Brown-Forsythe .445 2 98.393 .014* 

พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ Brown-Forsythe 2.450 2 113.177 .091 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใช้สถิติ Brown-
Forsythe พบวา่ 

การรับรู้ปัญหา มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกตา่ง
กนั มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา แตกตา่งกนั อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ จึงท าการทดสอบความ
แตกตา่งเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผล
ดงัตาราง 25 
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การประเมินทางเลือก มีคา่ Sig. เท่ากบั .014 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ จึงท าการ
ทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ  โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 26 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .091 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ี
มีอายแุตกตา่งกนั มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงั
การซือ้ ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้  

 
ตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหว่างการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่น  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคูด้่วย Dunnett’s T3 
 

  ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 30 ปี 31 – 40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
อาย ุ  ̅ 4.0138 3.8902 4.4595 

ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 30 ปี 4.0138 - 0.12362 
(0.240) 

-0.44564* 
(0.001) 

31 - 40 ปี 3.8902 - - -0.56926* 
(0.000) 

41 ปีขึน้ไป 4.4595 - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหวา่งการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ด้วย Dunnett’s T3 
พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายตุ ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี กบั ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป มีคา่ Sig เท่ากบั 
0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายตุ ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี มีการตดัสินใจ
สัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา แตกตา่งกับ ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 41 ปี
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ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีอายตุ ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี มีการ
ตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา น้อยกว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ
41 ปีขึน้ไป โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.44564 

ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ31 - 40 ปี กบั ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอายุ 31 - 40 ปี มีการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา แตกต่างกับ ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 41 ปีขึน้ไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 31 - 40 ปี มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา น้อยกว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 41 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.56926 

ส าหรับรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

ตาราง 26 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหว่างการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่น  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคูด้่วย Dunnett’s T3 
 

  ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 30 ปี 31 – 40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
อาย ุ  ̅ 4.1254 3.9247 3.8757 

ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 30 ปี 4.1254 - 0.20068* 
(0.006) 

0.24971 
(0.218) 

31 - 40 ปี 3.9247 - - 0.4903 
(0.980) 

41 ปีขึน้ไป 3.8757 - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 26 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหวา่งการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคูด้่วย Dunnett’s 
T3 พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุต ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี กับ ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี มีค่า Sig 
เท่ากับ 0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุต ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีการ
ตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก แตกตา่งกบั ผู้บริโภค
ท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีอายตุ ่ากว่าหรือเท่ากบั 
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30 ปี มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก มากกว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.20068 

ส าหรับรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

ตาราง 27 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใช้สถิต ิF-test 
 

การตัดสินใจส่ังซือ้อาหาร
ผ่านแอพพลิเคช่ัน ไลน์ 
แมน 

อายุ SS df MS F Sig. 

การค้นหาข้อมลู ระหวา่งกลุม่ 2.479 2 1.239 3.630 .027* 
 ภายในกลุม่ 135.564 397 .341   

 รวม 138.043 399    

การตดัสินใจซือ้ ระหวา่งกลุม่ 18.330 2 9.165 20.800 .000* 
 ภายในกลุม่ 174.925 397 .441   
 รวม 193.255 399    

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 27 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุใช้สถิติทดสอบคา่ F-test ใน
การทดสอบสมมตฐิาน  

การค้นหาข้อมลู  มีคา่ Sig. เท่ากบั .027 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกตา่ง
กัน มีการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ จึงท าการทดสอบความ
แตกตา่งเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ  Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพ่ือ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 28 

การตดัสินใจซือ้ มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกตา่ง
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กัน มีการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ จึงท าการทดสอบความ
แตกตา่งเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ  Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพ่ือ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 29 

 
ตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหว่างการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่น  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคูด้่วย Least Significant 
Difference (LSD) 
 

  ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 30 ปี 31 – 40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
อาย ุ  ̅ 4.2522 4.1098 4.3243 

ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 30 ปี 4.2522 - 0.14235* 
(0.021) 

-0.07217 
(0.492) 

31 - 40 ปี 4.1098 - - -0.21452* 
(0.044) 

41 ปีขึน้ไป 4.3243 - - - 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหวา่งการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ด้วย Least  
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี กบั ผู้บริโภคท่ีมี
อาย ุ31 – 40 ปี มีคา่ Sig เท่ากบั 0.021 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายตุ ่ากว่า
หรือเท่ากับ 30 ปี มีการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล 
แตกตา่งกบั ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมี
อายุต ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการ
ค้นหาข้อมลู มากกวา่ ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.14235 

ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ31 - 40 ปี กบั ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป มีคา่ Sig เท่ากบั 0.044 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอายุ 31 - 40 ปี มีการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล แตกต่างกับ ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 41 ปีขึน้ไป อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 31 - 40 ปี มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล น้อยกว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป โดยมีผลตา่ง
ของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.21452 

ส าหรับรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

ตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหว่างการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่น  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคูด้่วย Least Significant 
Difference (LSD) 
 

  ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 30 ปี 31 – 40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
อาย ุ  ̅ 4.2655 3.8368 4.2905 

ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 30 ปี 4.2655 - 0.42878* 
(0.000) 

-0.02500 
(0.834) 

31 - 40 ปี 3.8368 - - -0.45378* 
(0.000) 

41 ปีขึน้ไป 4.2905 - - - 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหวา่งการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการตัดสินใจซือ้ จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ด้วย Least  
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี กบั ผู้บริโภคท่ีมี
อาย ุ31 – 40 ปี มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายตุ ่ากว่า
หรือเท่ากับ 30 ปี มีการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ 
แตกตา่งกบั ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมี
อายุต ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการ
ตดัสินใจซือ้ มากกวา่ ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.42878 

ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ31 - 40 ปี กบั ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอายุ 31 - 40 ปี มีการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล แตกต่างกับ ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 41 ปีขึน้ไป อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 31 - 40 ปี มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ น้อยกว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 41 ปีขึน้ไป โดยมีผลตา่ง
ของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.45378 

ส าหรับรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

สมมติฐานข้อที่  1.3 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนั มีผลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 

H0 : ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีผลตอ่การ
ตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีผลตอ่การ
ตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบทดสอบคา่
ความแตกตา่งคา่เฉล่ียของตวัแปรแตล่ะตวัท่ีมีกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ดงันี ้

ท าการทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สถิติ Levene’s Test  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึ่ง
หากผลการทดสอบพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวแปรตามมีค่าความ
แปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบโดยสถิติ Brown-Forsythe แต่ถ้าค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามมีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จะทดสอบโดยสถิต ิ  
F-test ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ 
สมมตฐิานรอง (H1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05  

ดงันัน้ ถ้ายอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ี
แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของ
คา่เฉล่ียเป็นรายคูต่่อไป แตถ้่าคา่ Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรไม่มี
ความแตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
เป็นรายคูโ่ดยสถิติ Dennett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนัทดสอบความ 
แตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูโ่ดยสถิติ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคู ่
ใดบ้างแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตาราง 30 แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใช้ Levene’s Test 
 

การตัดสินใจส่ังซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคช่ัน ไลน์ แมน 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การรับรู้ปัญหา 5.472 2 397 .005* 

การค้นหาข้อมลู 1.118 2 397 .328 

การประเมินทางเลือก 4.142 2 397 .017* 

การตดัสินใจซือ้ 8.354 2 397 .000* 

พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 5.241 2 397 .006* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 30 แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic Test พบว่า ด้านการรับรู้ปัญหา 
การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ มีคา่ Sig. เท่ากบั .005 .017  
.000 และ .006 ตามล าดบั ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดบัการศึกษา
แตกตา่งกนั จงึใช้สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน ดงัตาราง 31 

การค้นหาข้อมลู มีคา่ Sig. เทา่กบั .328 ตามล าดบั ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 หมายความว่า 
ยอมรับสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนของ
แตล่ะกลุม่ระดบัการศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั จงึใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบสมมตฐิาน ดงัตาราง 36 
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ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช้สถิติ Brown-
Forsythe 
 

การตัดสินใจส่ังซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคช่ัน ไลน์ แมน 

 Statistic df1 df2 Sig. 

การรับรู้ปัญหา Brown-Forsythe 8.826 2 149.625 .000* 

การประเมินทางเลือก Brown-Forsythe 3.900 2 104.091 .023* 

การตดัสินใจซือ้ Brown-Forsythe 5.757 2 162.375 .004* 

พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ Brown-Forsythe 8.344 2 135.655 .000* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช้
สถิต ิBrown-Forsythe พบวา่ 

การรับรู้ปัญหา มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับ
การศึกษา แตกต่างกัน มีการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้
ปัญหา แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ จึง
ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบ
คา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 32 

การประเมินทางเลือก มีคา่ Sig. เท่ากบั .023 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบั
การศึกษา แตกต่างกนั มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมิน
ทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
จึงท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบ
คา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 33 
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การตดัสินใจซือ้ มีคา่ Sig. เท่ากบั .004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับ
การศกึษา แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจ
ซือ้ แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ จึงท า
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบ
คา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 34 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ี
มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้าน
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ จึงท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 35 

 
ตาราง 32 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหว่างการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่น  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา จ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคูด้่วย  
Dunnett’s T3 
 

  ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่
ปริญญาตรี 

ระดบัการศกึษา  ̅ 4.3627 4.0265 3.7903 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.3627 - 0.33627* 
(0.010) 

0.57248* 
(0.000) 

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา่ 4.0265 - - 0.23621* 
(0.044) 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.7903 - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 32 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหวา่งการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา จ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคูด้่วย Dun-
nett’s T3 พบวา่  

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี กับ ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า มีคา่ Sig เท่ากบั 0.010 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาต ่า
กว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา 
แตกต่างกับ ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 กล่าวคือ ผู้ บริโภคท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา มากกวา่ ผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา่ โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.33627 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี กับ ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา แตกตา่งกบั ผู้บริโภค
ท่ีมีการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีการศกึษา
ต ่ากว่าปริญญาตรี มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา 
มากกวา่ ผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.57248 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กบั ผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาสงูกว่า
ปริญญาตรี มีค่า Sig เท่ากบั 0.044 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้
ปัญหา แตกต่างกับ ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา มากกว่า ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.23621 
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ตาราง 33 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหว่างการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่น  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก จ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคูด้่วย  
Dunnett’s T3 
 

  ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่
ปริญญาตรี 

ระดบัการศกึษา  ̅ 3.8353 4.0801 3.8899 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.8353 - -0.24485 
(0.186) 

-0.05459 
(0.974) 

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา่ 4.0801 - - 0.19026 
(0.052) 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.8899 - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 33 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหวา่งการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก จ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคูด้่วย 
Dunnett’s T3 พบวา่ ไมพ่บวา่มีความแตกตา่งรายคู ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
ตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหว่างการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่น  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ จ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคูด้่วย Dun-
nett’s T3 
 

  ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่
ปริญญาตรี 

ระดบัการศกึษา  ̅ 4.1250 4.1489 3.8736 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.1250 - -0.02392 
(0.990) 

0.25140 
(0.111) 
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ตาราง 34 (ตอ่) 
 

  ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่
ปริญญาตรี 

ระดบัการศกึษา  ̅ 4.1250 4.1489 3.8736 

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา่ 4.1489 - - 0.27532* 
(0.019) 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.8736 - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหวา่งการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ จ าแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ด้วย 
Dunnett’s T3 พบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กบั ผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาสงูกว่า
ปริญญาตรี มีค่า Sig เท่ากบั 0.019 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการ
ตดัสินใจซือ้ แตกต่างกับ ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ มากกว่า ผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาสงูกว่าปริญญา
ตรี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.27532 

ส าหรับรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหว่างการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่น  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ จ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคูด้่วย 
Dunnett’s T3 
 

  ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่
ปริญญาตรี 

ระดบัการศกึษา  ̅ 3.9314 4.0650 3.7191 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.9314 - -0.13361 
(0.587) 

0.21227 
(0.336) 

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา่ 4.0650 - - 0.34588* 
(0.001) 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.7191 - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหวา่งการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ จ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคู่
ด้วย Dunnett’s T3 พบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กบั ผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาสงูกว่า
ปริญญาตรี มีค่า Sig เท่ากบั 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ แตกตา่งกบั ผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ มากกวา่ ผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาสงูกว่า
ปริญญาตรี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.34588 

ส าหรับรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 36 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่น แอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช้สถิต ิF-test 
 

การตัดสินใจส่ังซือ้อาหาร
ผ่านแอพพลิเคช่ัน ไลน์ แมน 

ระดับ
การศึกษา 

SS df MS F Sig. 

การค้นหาข้อมลู ระหวา่งกลุม่ .053 2 .026 .076 .927 
 ภายในกลุม่ 137.991 397 .348   

 รวม 138.043 399    

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 36 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา ใช้สถิติทดสอบ
คา่ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การค้นหาข้อมลู  มีคา่ Sig. เท่ากบั .927 ซึ่งมากกว่า 
0.05 นัน่คือ ยอมสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้าน
การค้นหาข้อมูล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

 
สมมติฐานข้อที่  1.4 ผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

แตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 
H0 : ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีผลตอ่

การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีผลตอ่

การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน

ทางเดียว (One way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบทดสอบคา่
ความแตกตา่งคา่เฉล่ียของตวัแปรแตล่ะตวัท่ีมีกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ดงันี ้

ท าการทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สถิติ Levene’s Test  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึ่ง
หากผลการทดสอบพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวแปรตามมีค่าความ
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แปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบโดยสถิติ Brown-Forsythe แต่ถ้าค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามมีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จะทดสอบโดยสถิต ิ  
F-test ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ 
สมมตฐิานรอง (H1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05  

ดงันัน้ ถ้ายอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ี
แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของ
คา่เฉล่ียเป็นรายคูต่่อไป แตถ้่าคา่ Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรไม่มี
ความแตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
เป็นรายคูโ่ดยสถิติ Dennett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนัทดสอบความ 
แตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูโ่ดยสถิติ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคู ่
ใดบ้างแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 
ตาราง 37 แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน MAN ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยใช้ Levene’s 
Test 
 
การตัดสินใจส่ังซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคช่ัน ไลน์ แมน 
จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การรับรู้ปัญหา 9.371 3 396 .000* 

การค้นหาข้อมลู 5.204 3 396 .002* 

การประเมินทางเลือก 9.817 3 396 .000* 

การตดัสินใจซือ้ 11.585 3 396 .000* 

พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 18.928 3 396 .000* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 37 แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic Test พบว่า ด้านการรับรู้ปัญหา 
การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ มีคา่ Sig. 
เท่ากบั .000 .002 .000 .000 และ .000 ตามล าดบั ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คา่ความแปรปรวนของแตล่ะ
กลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน จึงใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน ดงั
ตาราง 38 

 
ตาราง 38 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยใช้สถิต ิ 
Brown-Forsythe 
 

การตัดสินใจส่ังซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคช่ัน ไลน์ แมน 

 Statistic df1 df2 Sig. 

การรับรู้ปัญหา Brown-Forsythe 11.173 3 329.712 .000* 

การค้นหาข้อมลู Brown-Forsythe 10.093 3 276.553 .000* 

การประเมินทางเลือก Brown-Forsythe 2.624 3 227.319 .051 

การตดัสินใจซือ้ Brown-Forsythe 22.755 3 261.691 .000* 

พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ Brown-Forsythe .742 3 280.937 .528 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดย
ใช้สถิต ิBrown-Forsythe พบวา่ 

การรับรู้ปัญหา มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ จึงท าการ
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ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
รายคูป่รากฏผลดงัตาราง 39 

การค้นหาข้อมลู มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
รายคูป่รากฏผลดงัตาราง 40 

การประเมินทางเลือก มีคา่ Sig. เทา่กบั .051 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการ
ประเมินทางเลือก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

การตดัสินใจซือ้ มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
รายคูป่รากฏผลดงัตาราง 41 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .528 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ี
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้าน
พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  
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ตาราง 39 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหว่างการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่น  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน เป็นรายคูด้่วย Dun-
nett’s T3 
 

  ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,001 – 
45,000 บาท 

45,001 
บาท ขึน้ไป 

ระดบัการศกึษา  ̅ 4.0378 3.7573 4.3086 4.1268 

ต ่ากว่าหรือเทา่กบั  
25,000 บาท 

4.0378 - 0.28044* 
(0.008) 

-0.27086* 
(0.008) 

-0.08898 
(0.917) 

25,001 – 35,000 
บาท 

3.7573 - - -0.55131* 
(0.000) 

-0.36943* 
(0.004) 

35,001 – 45,000 
บาท 

4.3086 - - - 0.18188 
(0.399) 

45,001 บาท ขึน้ไป 4.1268 - - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 39 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหวา่งการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้การปัญหา จ าแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ด้วย 
Dunnett’s T3 พบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท กบั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความ
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา แตกต่างกับ กับ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
25,001 – 35,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25,000 บาท มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้าน
การรับรู้ปัญหา มากกว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25 ,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่าง
ของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.28044 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท กบั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความ
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ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา แตกต่างกับ กับ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
35,001 – 45,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25,000 บาท มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้าน
การรับรู้ปัญหา น้อยกว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลต่าง
ของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.27086 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 25,001 – 35,000 บาท กบั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน 35,001 – 45,000 บาท มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความผู้บริโภคท่ีมี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25,000 บาท มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา แตกตา่งกบั กบั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 35,001 – 45,000 
บาท อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 25,000 บาท มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา 
น้อยกว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย 
เทา่กบั 0.55131 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 25,001 – 35,000 บาท กบั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน 45,001 บาท ขึน้ไป มีคา่ Sig เทา่กบั 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความผู้บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน ด้านการรับรู้ปัญหา แตกต่างกับ กับ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 45 ,001 บาท ขึน้ไป  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
25,000 บาท มีการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา  
น้อยกว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 45,001 บาท ขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย เท่ากับ 
0.36943 

ส าหรับรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 40 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหว่างการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่น  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน เป็นรายคูด้่วย 
Dunnett’s T3 
 

 
 

ระดบัการศกึษา 

 
 
 ̅ 

ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,001 – 
45,000 บาท 

45,001 
บาท ขึน้ไป 

4.2289 3.9973 4.4691 4.2817 

ต ่ากว่าหรือเทา่กบั  
25,000 บาท 

4.2289 - 0.23156* 
(0.005) 

-0.24025* 
(0.006) 

-0.05268 
(0.994) 

25,001 – 35,000 
บาท 

3.9973 - - -0.47180* 
(0.000) 

-0.28436* 
(0.024) 

35,001 – 45,000 
บาท 

4.4691 - - - 0.18745 
(0.315) 

45,001 บาท ขึน้ไป 4.2817 - - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 40 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหวา่งการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล จ าแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ด้วย 
Dunnett’s T3 พบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท กบั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความ
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล แตกต่างกับ กับ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
25,001 – 35,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25,000 บาท มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้าน
การค้นหาข้อมูล มากกว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท โดยมีผลตา่ง
ของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.23156 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท กบั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความ
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ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล แตกต่างกับ กับ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
35,001 – 45,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25,000 บาท มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้าน
การค้นหาข้อมลู น้อยกว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลตา่ง
ของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.24025 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 25,001 – 35,000 บาท กบั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน 35,001 – 45,000 บาท มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความผู้บริโภคท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน ด้านการค้นหาข้อมูล แตกต่างกับ กับ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35 ,001 – 45,000 
บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ผู้ บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 
35,000 บาท มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู น้อย
กว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย เท่ากับ 
0.47180 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 25,001 – 35,000 บาท กบั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน 45,001 บาท ขึน้ไป มีคา่ Sig เทา่กบั 0.024 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความผู้บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน 
ด้านการค้นหาข้อมลู แตกตา่งกบั กบั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 45,001 บาท ขึน้ไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 กลา่วคือ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 25,001 – 35,000 บาท มีการ
ตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล น้อยกว่า ผู้บริโภคท่ีมี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 45,001 บาท ขึน้ไป โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.28436 

ส าหรับรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 41 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหว่างการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่น  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน เป็นรายคูด้่วย 
Dunnett’s T3 
 

  ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,001 – 
45,000 บาท 

45,001 
บาท ขึน้ไป 

ระดบัการศกึษา  ̅ 4.1950 3.7160 4.4815 4.2042 

ต ่ากว่าหรือเทา่กบั  
25,000 บาท 

4.1950 - 0.47900* 
(0.000) 

-0.28648* 
(0.001) 

-0.00923 
(1.000) 

25,001 – 35,000 
บาท 

3.7160 - - -0.76548* 
(0.000) 

-0.48823* 
(0.000) 

35,001 – 45,000 
บาท 

4.4815 - - - 0.27726 
(0.087) 

45,001 บาท ขึน้ไป 4.2042 - - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 41 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหวา่งการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ จ าแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ด้วย 
Dunnett’s T3 พบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท กบั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความ
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ แตกตา่งกบั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 25,001 
– 35,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่า
หรือเท่ากับ 25,000 บาท มีการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการ
ตดัสินใจซือ้ มากกว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 25,001 – 35,000 บาท โดยมีผลตา่งของ
คา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.47900 
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ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท กบั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความ
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ แตกตา่งกบั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 35,001 
– 45,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่า
หรือเท่ากับ 25,000 บาท มีการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการ
ตดัสินใจซือ้ น้อยกว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลตา่งของ
คา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.28648 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 25,001 – 35,000 บาท กบั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน 35,001 – 45,000 บาท มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความผู้บริโภคท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ แตกต่างกับ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 35 ,001 – 45,000 บาท 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 25,001 – 35,000 
บาท มีการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการตัดสินใจซือ้ น้อยกว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย เท่ากับ 
0.76548 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 25,001 – 35,000 บาท กบั ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน 45,001 บาท ขึน้ไป มีคา่ Sig เทา่กบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความผู้บริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน 
ด้านการตดัสินใจซือ้ แตกต่างกับ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 45 ,001 บาท ขึน้ไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 กลา่วคือ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 25,001 – 35,000 บาท มีการ
ตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการตัดสินใจซือ้ น้อยกว่า ผู้ บริโภคท่ีมี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 45,001 บาท ขึน้ไป โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.48823 

ส าหรับรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีผลต่อ
การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 

H0 : ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจ
สัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ไมแ่ตกตา่งกนั 
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H1 : ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจ
สัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบทดสอบคา่
ความแตกตา่งคา่เฉล่ียของตวัแปรแตล่ะตวัท่ีมีกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป ดงันี ้

ท าการทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สถิติ Levene’s Test  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึ่ง
หากผลการทดสอบพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวแปรตามมีค่าความ
แปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบโดยสถิติ Brown-Forsythe แต่ถ้าค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามมีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จะทดสอบโดยสถิต ิ 
F-test ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ 
สมมตฐิานรอง (H1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05  

ดงันัน้ ถ้ายอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ี
แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของ
คา่เฉล่ียเป็นรายคูต่่อไป แตถ้่าคา่ Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรไม่มี
ความแตกตา่งกนั 

กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
เป็นรายคูโ่ดยสถิติ Dennett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนัทดสอบความ 
แตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูโ่ดยสถิติ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคู ่
ใดบ้างแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 
ตาราง 42 แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้ Levene’s Test 
 

 การตัดสินใจส่ังซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคช่ัน ไลน์ แมน  
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การรับรู้ปัญหา 6.442 3 396 .000* 

การค้นหาข้อมลู 5.475 3 396 .001* 
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ตาราง 42 (ตอ่) 
 

 การตัดสินใจส่ังซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคช่ัน ไลน์ แมน 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การประเมินทางเลือก .705 3 396 .550 

การตดัสินใจซือ้ 3.524 3 396 .015* 

พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 6.002 3 396 .001* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 42 แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic Test พบว่า ด้านการรับรู้ปัญหา 
การค้นหาข้อมูล การตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .000 .001  
.015 และ .001 ตามล าดบั ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มอาชีพแตกตา่งกนั จึง
ใช้สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน ดงัตาราง 44 

การประเมินทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ .550 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 
หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่า
ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่อาชีพไมแ่ตกตา่งกนั จึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดงั
ตาราง 47 
 
ตาราง 43 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่น แอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิต ิBrown-Forsythe 
 

การตัดสินใจส่ังซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคช่ัน ไลน์ แมน 

 Statistic df1 df2 Sig. 

การรับรู้ปัญหา Brown-Forsythe 18.420 3 42.319 .000* 
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ตาราง 43 (ตอ่) 
 

การตัดสินใจส่ังซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคช่ัน ไลน์ แมน 

 Statistic df1 df2 Sig. 

การค้นหาข้อมลู Brown-Forsythe 1.288 3 43.078 .290 

การตดัสินใจซือ้ Brown-Forsythe 2.608 3 69.197 .058 

พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ Brown-Forsythe 4.985 3 41.542 .005* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิต ิ
Brown-Forsythe พบวา่ 

การรับรู้ปัญหา มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ 
แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา แตกตา่ง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ จึงท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่
ปรากฏผลดงัตาราง 45 

การค้นหาข้อมลู มีคา่ Sig. เท่ากบั .290 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ 
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล  
ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

การตดัสินใจซือ้ มีคา่ Sig. เท่ากบั .058 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ 
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการตัดสินใจซือ้  
ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ี
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มีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 45 

 
ตาราง 44 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหว่างการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่น  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคูด้่วย Dunnett’s T3 
 

  นกัเรียน / 
นกัศกึษา /นิสิต 

ข้าราชการ / 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
สว่นตวั 

อาชีพ  ̅ 4.0513 4.1667 3.8472 4.4219 

นกัเรียน / นกัศกึษา /
นิสิต 

4.0513 - -0.11538 
(0.996) 

0.20406 
(0.923) 

-0.37066 
(0.506) 

ข้าราชการ / พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.1667 - - 0.31994* 
(0.002) 

-0.25527* 
(0.032) 

พนกังานบริษัทเอกชน 3.8472 - - - -0.57472* 
(0.000) 

ธุรกิจสว่นตวั 4.4219 - - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 44 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหวา่งการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคูด้่วย Dunnett’s T3 
พบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีค่า Sig เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพ
ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการ
รับรู้ปัญหา แตกตา่งกบั ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
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แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา มากกวา่ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน โดย
มีผลตา่งของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.31994 

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ กบั ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มี
คา่ Sig เท่ากบั 0.032 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ / พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา แตกตา่ง
กบั ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ
ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการ
รับรู้ปัญหา น้อยกวา่ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจสว่นตวั โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.25527 

ผู้บริโภคท่ีมีพนกังานบริษัทเอกชน กบั ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีคา่ Sig เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีพนกังานบริษัทเอกชน มีการตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา แตกต่างกับ ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีพนักงานบริษัทเอกชน มีการ
ตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา น้อยกว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ
ธุรกิจสว่นตวั โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.57472 

ส าหรับรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

ตาราง 45 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหว่างการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่น  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคูด้่วย  
Dunnett’s T3 
 

  นกัเรียน / 
นกัศกึษา /นิสิต 

ข้าราชการ / 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
สว่นตวั 

อาชีพ  ̅ 3.6410 4.0606 3.9141 4.1941 

นกัเรียน / นกัศกึษา /
นิสิต 

3.6410 - -0.41958 
(0.459) 

0.27312 
(0.815) 

-0.55307 
(0.193) 

ข้าราชการ / พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.0606 - - 0.14646 
(0.423) 

-0.13349 
(0.656) 
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ตาราง 45 (ตอ่) 
 

  นกัเรียน / 
นกัศกึษา /นิสิต 

ข้าราชการ / 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
สว่นตวั 

อาชีพ  ̅ 3.6410 4.0606 3.9141 4.1941 

พนกังานบริษัทเอกชน 3.9141 - - - -0.27995* 
(0.002) 

ธุรกิจสว่นตวั 4.1941 - - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 45 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง ระหวา่งการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ด้วย 
Dunnett’s T3 พบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีพนกังานบริษัทเอกชน กบั ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีคา่ Sig เท่ากับ 
0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีพนกังานบริษัทเอกชน มีการตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ แตกตา่งกบั ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีพนกังานบริษัทเอกชน มีการ
ตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ น้อยกว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจสว่นตวั โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย เทา่กบั 0.27995 

ส าหรับรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 46 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิต ิF-test 
 

การตัดสินใจส่ังซือ้อาหาร
ผ่านแอพพลิเคช่ัน ไลน์ 
แมน 

อาชีพ SS df MS F Sig. 

การประเมินทางเลือก ระหวา่งกลุม่ 1.043 3 .348 .853 .465 
 ภายในกลุม่ 161.322 396 .407   

 รวม 162.364 399    

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 46 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ ใช้สถิติทดสอบคา่ F-test 
ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การประเมินทางเลือก  มีค่า Sig. เท่ากบั .465 ซึ่งมากกว่า 0.05 
นั่นคือ ยอมสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ บริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ด้านการประเมินทางเลือก ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

 
สมมติฐานข้อที่ 2 ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความเข้าใจ 

ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน จ าแนกออกเป็นสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 2.1 ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความ
เข้าใจ ด้านความรู้สกึ และด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา  

H0 : ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้าน
ความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ 
แมน ด้านการรับรู้ปัญหา  
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H1 : ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้าน
ความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลผลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ 
แมน ด้านการรับรู้ปัญหา  

 
สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple  

Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ก็ต่อเม่ือ คา่ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดงัตางราง 47 

 
ตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ทศันคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ  
ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน ด้านการรับรู้ปัญหา ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple  
Regression 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 20.238 3 6.746 15.685 .000b* 

Residual 170.315 396 .430 
  

Total 190.553 399 
   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ทศันคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ 

ด้ านความ รู้ สึ ก  และ ด้ านพฤติ ก รรม  ท่ี มี อิ ท ธิพลต่อการตัดสิ น ใจสั่ ง ซื อ้อาหารผ่ าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ทศันคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม อย่างน้อย 1 ตวั มีอิทธิพลตอ่การ
ตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และ



  103 

สามารถสร้างพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถ
ค านวณหาสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์พหคุณูได้ดงันี ้

 
ตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ทศันคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ  
ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน ด้านการรับรู้ปัญหา ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ Enter  
Multiple Regression Analysis 
 

ปัจจัยด้านทัศนคติ Unstandardized  SE Standardized  t Sig. 

B Beta 

(Constant) 2.378 .291  8.168 .000* 

ด้านความเข้าใจ (X1) .137 .077 .104 1.784 .075 

ด้านความรู้สึก (X2) .127 .081 .099 1.565 .118 

ด้านพฤตกิรรม (X3) .173 .041 .224 4.246 .000* 

R = .326a            R Square = .106        Adjusted R2 = .099      SE = .65581 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 48 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ทัศนคติ ด้านความเข้าใจ (X1)  ด้านความรู้สึก 

(X2) และด้านพฤตกิรรม (X3)  มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกบัการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา (Y1) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติ ด้านความเข้าใจ (X1) กับ การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .075 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ทศันคต ิด้านความเข้าใจ (X1) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา (Y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ด้านความรู้สึก (X2) กับ การตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .118 ซึ่งมากกว่า 0.05 
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หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ทศันคติ ด้านความรู้สึก (X2) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา (Y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนคติ ด้านพฤติกรรม (X3) กับ การตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา (Y1) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ทัศนคติ ด้านพฤติกรรม (X3) ของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา (Y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

คา่ Adjusted R Square (R2) มีคา่เท่ากบั .099 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนี ้
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา คิดเป็นร้อย
ละ 9.9  

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่  
ทัศนคติ ด้านความเข้าใจ (X1)  มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ .137 

หมายความวา่ เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นทศันคติ ด้านความเข้าใจ เพิ่มขึน้ 1 
หนว่ย สง่ผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา เพิ่มขึน้ 
.137 หนว่ย 

ทศันคต ิด้านความรู้สกึ (X2) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั .127 หมายความ
ว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นทศันคติ ด้านความรู้สึก เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผล
ให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา เพิ่มขึน้ .127 หนว่ย 

ทศันคต ิด้านพฤตกิรรม (X3) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั .173 หมายความ
วา่ เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นทศันคติ ด้านพฤติกรรม เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผล
ให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา เพิ่มขึน้ .173 หนว่ย 

สามารถน าคา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ได้ ดงันี ้

(Y1) = 2.378 + .173(X3) 



  105 

สมมติฐานข้อที่ 2.2 ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความ
เข้าใจ ด้านความรู้สกึ และด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู  

H0 : ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้าน
ความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ 
แมน ด้านการค้นหาข้อมลู  

H1 : ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้าน
ความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ด้านการค้นหาข้อมลู  

 
สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple  

Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ก็ต่อเม่ือ คา่ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดงัตางราง 49 

 
ตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ทศันคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ  
ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน ด้านการค้นหาข้อมลู ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Re-
gression 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 36.831 3 12.277 48.035 .000b* 

Residual 101.212 396 .256 
  

Total 138.043 399 
   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ทัศนคติ ได้แก่ ด้านความ
เข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่ง ซื อ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. 
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เทา่กบั .000 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ ทศันคต ิได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สกึ และด้านพฤติกรรม อย่างน้อย 1 ตวั 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ และสามารถสร้างพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
สามารถค านวณหาสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์พหคุณูได้ดงันี ้

 
ตาราง 50 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ทศันคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ  
ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน ด้านการค้นหาข้อมลู ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ Enter 
Multiple Regression Analysis 
 

ปัจจัยด้านทัศนคติ Unstandardized  SE Standardized  t Sig. 

B Beta 

(Constant) 1.838 .224  8.191 .000* 

ด้านความเข้าใจ (X1) .305 .059 .272 5.160 .000* 

ด้านความรู้สึก (X2) .098 .063 .090 1.564 .119 

ด้านพฤตกิรรม (X3) .219 .031 .332 6.965 .000* 

R = .517a            R Square = .267        Adjusted R2 = .261      SE = .50556 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ทัศนคติ ด้านความเข้าใจ (X1)  ด้านความรู้สึก 

(X2) และด้านพฤตกิรรม (X3)  มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกบัการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู (Y1) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติ ด้านความเข้าใจ (X1) กับ การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ทศันคติ ด้านความเข้าใจ (X1) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้
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อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล (Y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ด้านความรู้สึก (X2) กับ การตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .119 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ทศันคติ ด้านความรู้สึก (X2) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล (Y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนคติ ด้านพฤติกรรม (X3) กับ การตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ทัศนคติ ด้านพฤติกรรม (X3) ของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล (Y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

คา่ Adjusted R Square (R2) มีคา่เท่ากบั .261 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนี ้
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู คิดเป็น
ร้อยละ 26.1  

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่  
ทัศนคติ ด้านความเข้าใจ (X1)  มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ .305 

หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นทศันคติ ด้านความเข้าใจ เพิ่มขึน้  
1 หน่วย ส่งผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล 
เพิ่มขึน้ .305 หนว่ย 

ทศันคต ิด้านความรู้สกึ (X2) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั .098 หมายความ
ว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นทศันคติ ด้านความรู้สึก เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผล
ให้มีการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล เพิ่มขึน้ .098 
หนว่ย 

ทศันคต ิด้านพฤตกิรรม (X3) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั .219 หมายความ
วา่ เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นทศันคติ ด้านพฤติกรรม เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผล
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ให้มีการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล เพิ่มขึน้ .219 
หนว่ย 

สามารถน าคา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ได้ ดงันี ้

(Y1) =  1.838 + .305 (X1)  + .219(X3) 
 

สมมติฐานข้อที่  2.3 ทัศนคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความ
เข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก  

H0 : ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้าน
ความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ 
แมน ด้านการประเมินทางเลือก  

H1 : ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้าน
ความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ด้านการประเมินทางเลือก  
 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple  
Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ก็ต่อเม่ือ คา่ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดงัตางราง 51 
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ตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ทศันคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ  
ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน ด้านการประเมินทางเลือก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์  
Multiple Regression 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 50.200 3 16.733 59.077 .000b* 

Residual 112.165 396 .283 
  

Total 162.364 399 
   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ทัศนคติ ได้แก่ ด้านความ
เข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่ง ซื อ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig. 
เทา่กบั .000 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ ทศันคต ิได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สกึ และด้านพฤติกรรม อย่างน้อย 1 ตวั 
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ และสามารถสร้างพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
สามารถค านวณหาสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์พหคุณูได้ดงันี ้
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ตาราง 52 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ทศันคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ  
ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน ด้านการประเมินทางเลือก ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ Enter Mul-
tiple Regression Analysis 
 

ปัจจัยด้านทัศนคติ Unstandardized  SE Standardized  t Sig. 

B Beta 

(Constant) 1.326 .236  5.614 .000* 

ด้านความเข้าใจ (X1) .060 .062 .050 .971 .326 

ด้านความรู้สึก (X2) .518 .066 .438 7.847 .000* 

ด้านพฤตกิรรม (X3) .120 .033 .168 3.626 .000* 

R = .556a            R Square = .309        Adjusted R2 = .304      SE = .53221 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ทัศนคติ ด้านความเข้าใจ (X1)  ด้านความรู้สึก 

(X2) และด้านพฤตกิรรม (X3)  มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกบัการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก (Y1) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติ ด้านความเข้าใจ (X1) กับ การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .326 ซึ่งมากกว่า 
0.05 หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ทศันคต ิด้านความเข้าใจ (X1) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก (Y1) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ด้านความรู้สึก (X2) กับ การตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก (Y1) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .000 
ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ทัศนคติ ด้านความรู้สึก (X2) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการ
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ตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก (Y1) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนคติ ด้านพฤติกรรม (X3) กับ การตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ทัศนคติ ด้านพฤติกรรม (X3) ของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก (Y1) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

คา่ Adjusted R Square (R2) มีคา่เท่ากบั .304 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนี ้
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก คิด
เป็นร้อยละ 30.4 

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่  
ทัศนคติ ด้านความเข้าใจ (X1)  มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ .060 

หมายความวา่ เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นทศันคติ ด้านความเข้าใจ เพิ่มขึน้ 1 
หนว่ย สง่ผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก 
เพิ่มขึน้ .060 หนว่ย 

ทศันคต ิด้านความรู้สกึ (X2) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั .518 หมายความ
ว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นทศันคติ ด้านความรู้สึก เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผล
ให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึน้ .518
หนว่ย 

ทศันคต ิด้านพฤตกิรรม (X3) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั .120 หมายความ
วา่ เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นทศันคติ ด้านพฤติกรรม เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผล
ให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึน้ .120 
หนว่ย 

สามารถน าคา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ได้ ดงันี ้

(Y1) = 1.326 + .518(X2)  + .120(X3) 
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สมมติฐานข้อที่ 2.4 ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความ
เข้าใจ ด้านความรู้สกึ และด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้  

H0 : ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้าน
ความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ 
แมน ด้านการตดัสินใจซือ้  

H1 : ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้าน
ความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ด้านการตดัสินใจซือ้  

 
สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple  

Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig. มีคา่น้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบ
แสดงดงัตางราง 53 

 
ตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ทศันคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ  
ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple  
Regression 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 72.034 3 24.011 78.440 .000b* 

Residual 121.221 396 .306 
  

Total 193.255 399 
   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ทัศนคติ ได้แก่ ด้านความ

เข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่ง ซื อ้อาหารผ่าน  
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แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการตัดสินใจซือ้ ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. 
เทา่กบั .000 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ ทศันคต ิได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สกึ และด้านพฤติกรรม อย่างน้อย 1 ตวั 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการตัดสินใจซือ้ ของ
ผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ และสามารถสร้างพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหคุณู สามารถค านวณหาสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์พหคุณูได้ดงันี ้

 
ตาราง 54 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ทศันคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ  
ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ Enter  
Multiple Regression Analysis 
 

ปัจจัยด้านทัศนคติ Unstandardized  SE Standardized  t Sig. 

B Beta 

(Constant) .516 .246  2.100 .036* 

ด้านความเข้าใจ (X1) .370 .065 .279 5.713 .000* 

ด้านความรู้สึก (X2) .356 .069 .276 5.188 .000* 

ด้านพฤตกิรรม (X3) .191 .034 .245 5.544 .000* 

R = .611a            R Square = .373        Adjusted R2 = .368      SE = .55327 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 54 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ทัศนคติ ด้านความเข้าใจ (X1)  ด้านความรู้สึก 

(X2) และด้านพฤตกิรรม (X3)  มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกบัการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ (Y1) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติ ด้านความเข้าใจ (X1) กับ การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
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ทศันคติ ด้านความเข้าใจ (X1) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ (Y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ด้านความรู้สึก (X2) กับ การตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ทัศนคติ ด้านความรู้สึก (X2) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ (Y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนคติ ด้านพฤติกรรม (X3) กับ การตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ทัศนคติ ด้านพฤติกรรม (X3) ของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ (Y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

คา่ Adjusted R Square (R2) มีคา่เท่ากบั .368 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนี ้
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ คิดเป็น
ร้อยละ 36.8  

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่  
ทัศนคติ ด้านความเข้าใจ (X1)  มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ .370 

หมายความวา่ เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นทศันคติ ด้านความเข้าใจ เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย ส่งผลให้มีการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการตัดสินใจซือ้ 
เพิ่มขึน้ .370 หนว่ย 

ทศันคต ิด้านความรู้สกึ (X2) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั .356 หมายความ
ว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นทศันคติ ด้านความรู้สึก เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผล
ให้มีการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการตัดสินใจซือ้ เพิ่มขึน้ .356 
หนว่ย 

ทศันคต ิด้านพฤตกิรรม (X3) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั .191 หมายความ
วา่ เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นทศันคติ ด้านพฤติกรรม เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผล
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ให้มีการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการตัดสินใจซือ้ เพิ่มขึน้ .191 
หนว่ย 

สามารถน าคา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ได้ ดงันี ้

(Y1) = .516 + .370(X1)  + .356(X2)  + .191(X3) 
 

สมมติฐานข้อที่ 2.5 ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความ
เข้าใจ ด้านความรู้สกึ และด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้  

H0 : ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้าน
ความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้  

H1 : ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้าน
ความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้  

 
สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple  

Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ก็ต่อเม่ือ คา่ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดงัตางราง 55 
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ตาราง 55 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ทศันคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ  
ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์  
Multiple Regression 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 79.639 3 26.546 102.031 .000b* 

Residual 103.032 396 .260 
  

Total 182.671 399 
   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 55 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ทัศนคติ ได้แก่ ด้านความ
เข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่ง ซื อ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ 
Sig. เทา่กบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ทศันคต ิได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม อย่างน้อย 
1 ตวั มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงั
การซือ้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ และสามารถสร้างพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหคุณู สามารถค านวณหาสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์พหคุณูได้ดงันี ้
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ตาราง 56 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ทศันคติ ได้แก่ ด้านความเข้าใจ  
ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ En-
ter Multiple Regression Analysis 
 

ปัจจัยด้านทัศนคติ Unstandardized  SE Standardized  t Sig. 

B Beta 

(Constant) .509 .226  2.249 .025* 

ด้านความเข้าใจ (X1) .154 .060 .120 2.584 .010* 

ด้านความรู้สึก (X2) .556 .063 .443 8.793 .000* 

ด้านพฤตกิรรม (X3) .194 .032 .255 6.097 .000* 

R = .660a            R Square = .436       Adjusted R2 = .432      SE = .51008 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 56 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ทัศนคติ ด้านความเข้าใจ (X1)  ด้านความรู้สึก 

(X2) และด้านพฤตกิรรม (X3)  มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกบัการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Y1) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติ ด้านความเข้าใจ (X1) กับ การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Y1) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .010 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ทศันคติ ด้านความเข้าใจ (X1) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Y1) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ด้านความรู้สึก (X2) กับ การตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้  (Y1) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ทัศนคติ ด้านความรู้สึก (X2) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการ
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ตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Y1) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนคติ ด้านพฤติกรรม (X3) กับ การตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อย
กวา่ 0.05 หมายความวา่ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ทศันคติ ด้านพฤติกรรม (X3) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

คา่ Adjusted R Square (R2) มีคา่เท่ากบั .432 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนี ้
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 
คดิเป็นร้อยละ 43.2  

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่  
ทัศนคติ ด้านความเข้าใจ (X1)  มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ .154 

หมายความวา่ เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นทศันคติ ด้านความเข้าใจ เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย ส่งผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลัง
การซือ้ เพิ่มขึน้ .154 หนว่ย 

ทศันคต ิด้านความรู้สกึ (X2) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั .556 หมายความ
ว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นทศันคติ ด้านความรู้สึก เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผล
ให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ เพิ่มขึน้ 
.556หนว่ย 

ทศันคต ิด้านพฤตกิรรม (X3) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั .194 หมายความ
วา่ เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นทศันคติ ด้านพฤติกรรม เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผล
ให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ เพิ่มขึน้ 
.194 หนว่ย 

สามารถน าคา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ได้ ดงันี ้

(Y1) = .509 + .154(X1)  + .556(X2)  + .194(X3) 
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สมมติฐานข้อที่  3 ความไว้วางใจของผู้ บ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่  
ด้านการส่ือสาร ด้านความใสใ่จและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย 
และด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จ าแนกออกเป็นสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้

สมมตฐิานข้อที่ 3.1 ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้าน
การส่ือสาร ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย 
และด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา  

H0 : ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการส่ือสาร 
ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกับลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการ
แก้ไขสถานการณ์ขัดแย้งและการไว้วางใจ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซื อ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา  

H1 : ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการส่ือสาร 
ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกับลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการ
แก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา  

 
สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple  

Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ก็ต่อเม่ือ คา่ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดงัตางราง 57 

 
 
 
 
 
 
 



  120 

ตาราง 57 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร ด้าน
ความใสใ่จและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการแก้ไข
สถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple 
Regression 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 50.899 5 10.180 28.720 .000b* 

Residual 139.654 394 .354 
  

Total 190.553 399 
   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 57 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการ
ส่ือสาร ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกับลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย และ
ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้งและการไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig. เท่ากบั 
.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้
สัญญาใจกับลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้งและการ
ไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ และสามารถสร้างพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหคุณู สามารถค านวณหาสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์พหคุณูได้ดงันี ้
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ตาราง 58 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร ด้าน
ความใสใ่จและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการแก้ไข
สถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ Enter 
Multiple Regression Analysis 
 

ปัจจัยด้านความไว้วางใจ Unstandardized  SE Standardized  t Sig. 

B Beta 

(Constant) 1.766 .232  7.623 .000* 

ด้านการส่ือสาร (X1) .242 .070 .214 3.438 .001* 

ด้านความใสใ่จและการให้ (X2) .110 .066 .104 1.673 .095 

ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า (X3) .229 .057 .249 4.038 .000* 

ด้านความสะดวกสบาย (X4) -.101 .053 -.100 -1.922 .055 

ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้ง
และการไว้วางใจ (X5) 

.100 .050 .113 1.984 .048* 

R = .517a            R Square = .267       Adjusted R2 = .258      SE = .59536 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 58 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร (X1) 

ด้านความใส่ใจและการให้ (X2) ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า (X3) ด้านการแก้ไขสถานการณ์
ขดัแย้งและการไว้วางใจ (X5)  มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกบัการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา (Y1) 

ด้านความสะดวกสบาย (X4) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงลบกับการตดัสินใจสั่งซือ้
อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา (Y1) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร (X1) กบั การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .001 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร (X1)  ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
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สัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา (Y1) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านความใส่ใจและการให้ (X2)  กบั การตดัสินใจ
สัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .095 
ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ ความไว้วางใจ ด้านความใสใ่จและการให้ (X2) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา (Y1) อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า (X3)  กับ  
การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา (Y1) พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ความไว้วางใจ ด้านการให้สญัญาใจกับลูกค้า (X3) ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้
ปัญหา (Y1) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งความไว้วางใจ ด้านความสะดวกสบาย (X4) กบั การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .055 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความไว้วางใจ ด้านความสะดวกสบาย (X4) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่มี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา (Y1) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ 
(X5) กับ การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา (Y1) พบว่า มี
คา่ Sig. เท่ากบั .048 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความไว้วางใจ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้งและการ
ไว้วางใจ (X5) ของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา (Y1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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คา่ Adjusted R Square (R2) มีคา่เท่ากบั .258 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนี ้
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา คิดเป็นร้อย
ละ 25.8  

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่  
ความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร (X1) มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ .242 

หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้
ปัญหา เพิ่มขึน้ .242 หนว่ย 

ความไว้วางใจ ด้านความใสใ่จและการให้ (X2) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั 
.110 หมายความวา่ เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคดิเห็นความไว้วางใจ ด้านความใส่ใจ
และการให้ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้าน
การรับรู้ปัญหา เพิ่มขึน้ .110 หนว่ย 

ความไว้วางใจ ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า (X3) มีค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) 
เท่ากับ .229 หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นความไว้วางใจ ด้าน
การให้สญัญาใจกบัลกูค้า เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา เพิ่มขึน้ .229 หนว่ย 

ความไว้วางใจ ด้านความสะดวกสบาย (X4) มีค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ 
.101 หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นความไว้วางใจ ด้านความ
สะดวกสบาย เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ด้านการรับรู้ปัญหา ลดลง .101 หนว่ย 

ความไว้วางใจ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ (X5) มีคา่สมัประสิทธ์ิ
ความถดถอย (b) เท่ากับ .100 หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็น
ความไว้วางใจ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการ
ตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา เพิ่มขึน้ .100 หนว่ย 

สามารถน าคา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ได้ ดงันี ้

(Y1) = 1.766 + .154(X1)  + .229(X3) + .100(X5)  
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สมมตฐิานข้อที่ 3.2 ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้าน
การส่ือสาร ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย 
และด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู  

H0 : ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการส่ือสาร 
ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกับลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการ
แก้ไขสถานการณ์ขัดแย้งและการไว้วางใจ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู  

H1 : ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการส่ือสาร 
ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกับลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการ
แก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู  

 
สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple  

Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ก็ต่อเม่ือ คา่ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดงัตางราง 59 

 
ตาราง 59 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร ด้าน
ความใสใ่จและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการแก้ไข
สถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple 
Regression 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 83.497 5 16.699 120.624 .000b* 

Residual 54.546 394 .138 
  

Total 138.043 399 
   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 59 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการ
ส่ือสาร ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกับลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย และ
ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig. เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้
สัญญาใจกับลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้งและการ
ไว้วางใจ อย่างน้อย 1 ตวั มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้าน
การค้นหาข้อมูล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสามารถสร้างพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหคุณู สามารถค านวณหาสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์พหคุณูได้ดงันี ้

 
ตาราง 60 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร ด้าน
ความใสใ่จและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกับลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการแก้ไข
สถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ Enter  
Multiple Regression Analysis 
 

ปัจจัยด้านความไว้วางใจ Unstandardized  SE Standardized  t Sig. 

B Beta 

(Constant) 1.1013 .145  6.995 .000* 

ด้านการส่ือสาร (X1) .343 .044 .356 7.794 .000* 

ด้านความใสใ่จและการให้ (X2) .201 .041 .222 4.878 .000* 

ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า (X3) .171 .035 .218 4.822 .000* 

ด้านความสะดวกสบาย (X4) -.026 .033 -.030 -.786 .432 

ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้ง
และการไว้วางใจ (X5) 

.127 .032 .169 4.030 .000* 
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ตาราง 60 (ตอ่) 
 

R = .778a            R Square = .605       Adjusted R2 = .600      SE = .37208 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 60 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร (X1) 

ด้านความใส่ใจและการให้ (X2) ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า (X3) ด้านการแก้ไขสถานการณ์ 
ขดัแย้งและการไว้วางใจ (X5)  มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกบัการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู (Y1) 

ด้านความสะดวกสบาย (X4) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงลบกับการตดัสินใจสั่งซือ้
อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู (Y1) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร (X1) กบั การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร (X1)  ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
สัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล (Y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านความใส่ใจและการให้ (X2)  กบั การตดัสินใจ
สัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 
ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความไว้วางใจ ด้านความใส่ใจและการให้ (X2) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู (Y1) อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า (X3)  กับ  
การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. 
เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ความไว้วางใจ ด้านการให้สญัญาใจกับลูกค้า (X3) ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการ
ค้นหาข้อมลู (Y1) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งความไว้วางใจ ด้านความสะดวกสบาย (X4) กบั การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .432 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความไว้วางใจ ด้านความสะดวกสบาย (X4) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่มี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู (Y1) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ 
(X5) กบั การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู (Y1) พบว่า มี
คา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความไว้วางใจ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้งและการ
ไว้วางใจ (X5) ของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล (Y1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

คา่ Adjusted R Square (R2) มีคา่เท่ากบั .600 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนี ้
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู คิดเป็น
ร้อยละ 60.0  

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่  
ความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร (X1) มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ .343 

หมายความว่า เม่ือผู้ บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหา
ข้อมลู เพิ่มขึน้ .343 หนว่ย 

ความไว้วางใจ ด้านความใสใ่จและการให้ (X2) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั 
.201 หมายความวา่ เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคดิเห็นความไว้วางใจ ด้านความใส่ใจ
และการให้ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้าน
การค้นหาข้อมลู เพิ่มขึน้ .201 หนว่ย 

ความไว้วางใจ ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า (X3) มีค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) 
เท่ากับ .171 หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นความไว้วางใจ ด้าน
การให้สญัญาใจกบัลกูค้า เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู เพิ่มขึน้ .171 หนว่ย 
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ความไว้วางใจ ด้านความสะดวกสบาย (X4) มีค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ  
-.026 หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นความไว้วางใจ ด้านความ
สะดวกสบาย เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ด้านการค้นหาข้อมลู ลดลง .026 หนว่ย 

ความไว้วางใจ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ (X5) มีคา่สมัประสิทธ์ิ
ความถดถอย (b) เท่ากับ .127 หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็น
ความไว้วางใจ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ เพิ่มขึ น้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการ
ตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู เพิ่มขึน้ .127 หนว่ย 

สามารถน าคา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ได้ ดงันี ้

(Y1) = 1.1013 + .343(X1)  + .201 (X2)  + .171(X3) + .127 (X5)  
 
สมมตฐิานข้อที่ 3.3 ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้าน

การส่ือสาร ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย 
และด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก  

H0 : ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการส่ือสาร 
ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกับลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการ
แก้ไขสถานการณ์ขัดแย้งและการไว้วางใจ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก  

H1 : ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการส่ือสาร 
ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกับลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการ
แก้ไขสถานการณ์ขัดแย้งและการไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่ง ซื อ้อ าหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก  

 
สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple  

Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ก็ต่อเม่ือ คา่ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดงัตางราง 61 
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ตาราง 61 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร ด้าน
ความใสใ่จและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการแก้ไข
สถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ 
Multiple Regression 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 102.540 5 20.508 135.064 .000b* 

Residual 59.825 394 .152 
  

Total 162.364 399 
   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 61 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการ
ส่ือสาร ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกับลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย และ
ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig. 
เทา่กบั .000 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้
สัญญาใจกับลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้งและการ
ไว้วางใจ อย่างน้อย 1 ตวั มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้าน
การประเมินทางเลือก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสามารถสร้างพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหคุณู สามารถค านวณหาสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์พหคุณูได้ดงันี ้
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ตาราง 62 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร ด้าน
ความใสใ่จและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการแก้ไข
สถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ En-
ter Multiple Regression Analysis 
 

ปัจจัยด้านความไว้วางใจ Unstandardized  SE Standardized  t Sig. 

B Beta 

(Constant) .641 .152  4.228 .000* 

ด้านการส่ือสาร (X1) .239 .046 .228 5.172 .000* 

ด้านความใสใ่จและการให้ (X2) -.114 .043 -.147 -3.347 .001* 

ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า (X3) .374 .037 .440 10.073 .000* 

ด้านความสะดวกสบาย (X4) .245 .034 .264 7.126 .000* 

ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้ง
และการไว้วางใจ (X5) 

.141 .033 .173 4.271 .000* 

R = .795a            R Square = .632       Adjusted R2 = .627      SE = .38967 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 62 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร (X1) 

ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า (X3) ด้านความสะดวกสบาย (X4) ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้ง
และการไว้วางใจ (X5) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกับการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก (Y1) 

ด้านความใส่ใจและการให้ (X2) มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงลบกับการตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก (Y1) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร (X1) กบั การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อย
กวา่ 0.05 หมายความวา่ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา่ ความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร (X1)  ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ
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สัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก (Y1) อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านความใส่ใจและการให้ (X2)  กบั การตดัสินใจ
สัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั 
.001 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความไว้วางใจ ด้านความใส่ใจและการให้ (X2) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก (Y1) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า (X3)  กับ  
การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก (Y1) พบว่า มีคา่ 
Sig. เทา่กบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ความไว้วางใจ ด้านการให้สญัญาใจกับลูกค้า (X3) ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการ
ประเมินทางเลือก (Y1) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งความไว้วางใจ ด้านความสะดวกสบาย (X4) กบั การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความไว้วางใจ ด้านความสะดวกสบาย (X4) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก (Y1) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ 
(X5) กับ การตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก (Y1) 
พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความไว้วางใจ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและ
การไว้วางใจ (X5) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก (Y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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คา่ Adjusted R Square (R2) มีคา่เท่ากบั .627 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนี ้
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก คิด
เป็นร้อยละ 62.7  

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่  
ความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร (X1) มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ .239 

หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร 
เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย สง่ผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมิน
ทางเลือก เพิ่มขึน้ .239 หนว่ย 

ความไว้วางใจ ด้านความใสใ่จและการให้ (X2) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั 
-.114 หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นความไว้วางใจ ด้านความใส่
ใจและการให้ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ด้านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึน้ -.114 หนว่ย 

ความไว้วางใจ ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า (X3) มีค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) 
เท่ากับ .374 หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นความไว้วางใจ ด้าน
การให้สญัญาใจกบัลกูค้า เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึน้ .374 หนว่ย 

ความไว้วางใจ ด้านความสะดวกสบาย (X4) มีค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ 
.245 หมายความว่า เม่ือผู้ บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นความไว้วางใจ ด้านความ
สะดวกสบาย เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ด้านการประเมินทางเลือก ลดลง .245 หนว่ย 

ความไว้วางใจ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ (X5) มีคา่สมัประสิทธ์ิ
ความถดถอย (b) เท่ากับ .141 หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็น
ความไว้วางใจ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการ
ตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึน้ .141 หนว่ย 

สามารถน าคา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ได้ ดงันี ้

(Y1) = .641 + .239(X1)  + .374(X3) + 245(X4) + 141(X5) - .114(X2)   
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สมมตฐิานข้อที่ 3.4 ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้าน
การส่ือสาร ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย 
และด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้  

H0 : ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการส่ือสาร 
ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกับลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการ
แก้ไขสถานการณ์ขัดแย้งและการไว้วางใจ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้  

H1 : ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการส่ือสาร 
ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกับลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการ
แก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้  

 
สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple  

Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ก็ต่อเม่ือ คา่ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดงัตางราง 63 

 
ตาราง 63 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร ด้าน
ความใสใ่จและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการแก้ไข
สถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Re-
gression 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 107.649 5 21.530 99.091 .000b* 

Residual 85.606 394 .217 
  

Total 193.255 399 
   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



  134 

จากตาราง 63 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ทัศนคติ ได้แก่ ด้านความ
เข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่ง ซื อ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig. เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้
สัญญาใจกับลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้งและการ
ไว้วางใจ อย่างน้อย 1 ตวั มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้าน
การตัดสินใจซือ้ ของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสามารถสร้างพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหคุณู สามารถค านวณหาสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์พหคุณูได้ดงันี ้

 
ตาราง 64 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร ด้าน
ความใสใ่จและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการแก้ไข
สถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ Enter Multi-
ple Regression Analysis 
 

ปัจจัยด้านความไว้วางใจ Unstandardized  SE Standardized  t Sig. 

B Beta 

(Constant) .438 .181  2.413 .016* 

ด้านการส่ือสาร (X1) .496 .055 .434 8.983 .000* 

ด้านความใสใ่จและการให้ (X2) -.072 .052 -.068 -1.401 .162 

ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า (X3) .130 .044 .141 2.937 .004* 

ด้านความสะดวกสบาย (X4) .099 .041 .098 2.405 .017* 

ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้ง
และการไว้วางใจ (X5) 

.269 .039 .302 6.827 .000* 
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ตาราง 64 (ตอ่) 
 

R = .746a            R Square = .557       Adjusted R2 = .551      SE = .46613 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 64 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร (X1) 

ด้านความใส่ใจและการให้ (X2) ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า (X3) ด้านการแก้ไขสถานการณ์
ขดัแย้งและการไว้วางใจ (X5)  มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกบัการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ (Y1) 

ด้านความสะดวกสบาย (X4) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงลบกับการตดัสินใจสั่งซือ้
อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ (Y1) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร (X1) กบั การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร (X1)  ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
สัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ (Y1) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านความใส่ใจและการให้ (X2)  กบั การตดัสินใจ
สัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .162 
ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความไว้วางใจ ด้านความใส่ใจและการให้ (X2) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ (Y1) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า (X3)  กับ  
การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ (Y1) พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ .004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ความไว้วางใจ ด้านการให้สญัญาใจกับลูกค้า (X3) ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการ
ตดัสินใจซือ้ (Y1) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งความไว้วางใจ ด้านความสะดวกสบาย (X4) กบั การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .017 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความไว้วางใจ ด้านความสะดวกสบาย (X4) ของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ (Y1) อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ 
(X5) กบั การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ (Y1) พบว่า มี
คา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความไว้วางใจ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้งและการ
ไว้วางใจ (X5) ของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ (Y1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

คา่ Adjusted R Square (R2) มีคา่เท่ากบั .551 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนี ้
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ คิดเป็น
ร้อยละ 55.1 

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่  
ความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร (X1) มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ .496

หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร 
เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย สง่ผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจ
ซือ้ เพิ่มขึน้ .496 หนว่ย 

ความไว้วางใจ ด้านความใสใ่จและการให้ (X2) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั 
-.072 หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นความไว้วางใจ ด้านความ 
ใสใ่จและการให้ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ด้านการตดัสินใจซือ้ ลดลง .072 หนว่ย 

ความไว้วางใจ ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า (X3) มีค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) 
เท่ากับ .130 หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นความไว้วางใจ ด้าน
การให้สญัญาใจกบัลกูค้า เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ เพิ่มขึน้ .130 หนว่ย 
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ความไว้วางใจ ด้านความสะดวกสบาย (X4) มีค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ 
.099 หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นความไว้วางใจ ด้านความ
สะดวกสบาย เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ด้านการตดัสินใจซือ้ ลดลง .099 หนว่ย 

ความไว้วางใจ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ (X5) มีคา่สมัประสิทธ์ิ
ความถดถอย (b) เท่ากับ .269 หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็น
ความไว้วางใจ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการ
ตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการตดัสินใจซือ้ เพิ่มขึน้ .269 หนว่ย 

สามารถน าคา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ได้ ดงันี ้

(Y1) = .438 + .496(X1)  + .130(X3)  + .099(X4) + 269(X5)  
 

สมมตฐิานข้อที่ 3.5 ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้าน
การส่ือสาร ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย 
และด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้  

H0 : ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการส่ือสาร 
ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกับลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการ
แก้ไขสถานการณ์ขัดแย้งและการไว้วางใจ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้  

H1 : ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการส่ือสาร 
ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกับลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการ
แก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้  
 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple  
Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ก็ต่อเม่ือ คา่ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดงัตางราง 65 
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ตาราง 65 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร ด้าน
ความใสใ่จและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการแก้ไข
สถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ 
Multiple Regression 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 98.519 5 19.704 53.619 .000b* 

Residual 144.786 394 .367 
  

Total 243.306 399 
   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 65 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการ
ส่ือสาร ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกับลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย และ
ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig. 
เทา่กบั .000 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้
สัญญาใจกับลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้งและการ
ไว้วางใจ อย่างน้อย 1 ตวั มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้าน
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสามารถสร้างพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู สามารถค านวณหาสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์พหคุณูได้ดงันี ้
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ตาราง 66 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านการส่ือสาร ด้าน
ความใสใ่จและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการแก้ไข
สถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ 
Enter Multiple Regression Analysis 
 

ปัจจัยด้านความไว้วางใจ Unstandardized  SE Standardized  t Sig. 

B Beta 

(Constant) .321 .235  1.363 .174 

ด้านการส่ือสาร (X1) -.066 .058 -.059 -1.140 .255 

ด้านความใสใ่จและการให้ (X2) .301 .091 .227 3.298 .001* 

ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า (X3) .212 .067 .173 3.156 .002* 

ด้านความสะดวกสบาย (X4) .255 .077 .228 3.322 .001* 

ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้ง
และการไว้วางใจ (X5) 

.154 .085 .133 1.805 .072 

R = .636a            R Square = .405       Adjusted R2 = .397      SE = .60620 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 66 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความไว้วางใจ ได้แก่ ด้านความใส่ใจและการให้ 

(X2) ด้านการให้สญัญาใจกับลูกค้า (X3) ด้านความสะดวกสบาย (X4) ด้านการแก้ไขสถานการณ์
ขดัแย้งและการไว้วางใจ (X5)  มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกบัการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Y1) 

ด้านการส่ือสาร (X1) มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงลบกบัการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Y1) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร (X1) กบั การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .255 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ ความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร (X1)  ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่มีอิทธิพล
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ต่อการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Y1) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านความใส่ใจและการให้ (X2)  กบั การตดัสินใจ
สัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Y1) พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ความไว้วางใจ ด้านความใส่ใจและการให้ (X2) ของผู้ บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้าน
พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Y1) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า (X3)  กับ  
การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Y1) พบว่า 
มีคา่ Sig. เท่ากบั .002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความไว้วางใจ ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า (X3) ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Y1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งความไว้วางใจ ด้านความสะดวกสบาย (X4) กบั การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 
.001 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความไว้วางใจ ด้านความสะดวกสบาย (X4) ของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 
(Y1) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ 
(X5) กบั การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Y1) 
พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .072 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความไว้วางใจ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและ
การไว้วางใจ (X5) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Y1) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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คา่ Adjusted R Square (R2) มีคา่เท่ากบั .397 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนี ้
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 
คดิเป็นร้อยละ 39.7  

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่  
ความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร (X1) มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ -.066

หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นความไว้วางใจ ด้านการส่ือสาร 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ ลดลง .066 หนว่ย 

ความไว้วางใจ ด้านความใสใ่จและการให้ (X2) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั 
.301 หมายความวา่ เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคดิเห็นความไว้วางใจ ด้านความใส่ใจ
และการให้ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้าน
พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ เพิ่มขึน้ .301 หนว่ย 

ความไว้วางใจ ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า (X3) มีค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) 
เท่ากับ .212 หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นความไว้วางใจ ด้าน
การให้สญัญาใจกบัลกูค้า เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ เพิ่มขึน้ .212 หนว่ย 

ความไว้วางใจ ด้านความสะดวกสบาย (X4) มีค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ 
.255 หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นความไว้วางใจ ด้านความ
สะดวกสบาย เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ลดลง .255 หนว่ย 

ความไว้วางใจ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ (X5) มีคา่สมัประสิทธ์ิ
ความถดถอย (b) เท่ากับ .154 หมายความว่า เม่ือผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็น
ความไว้วางใจ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ส่งผลให้มีการ
ตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ เพิ่มขึน้ .154 
หนว่ย 

สามารถน าคา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ได้ ดงันี ้

(Y1) = .321 + .301(X2)  + .212(X3)  + .255(X4)  
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 67 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมตฐิาน สถติทิี่ใช้ ผลการทดสอบ 
สมมตฐิานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
ส่ังซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคช่ัน ไลน์ แมน แตกต่างกัน 
สมมติฐานข้อที่  1.1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 

ด้านการรับรู้ปัญหา Independent t-test ไมส่อดคล้อง 

ด้านการค้นหาข้อมลู Independent t-test ไมส่อดคล้อง 

ด้านการประเมินทางเลือก Independent t-test สอดคล้อง 

ด้านการตดัสินใจซือ้ Independent t-test ไมส่อดคล้อง 

ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ Independent t-test สอดคล้อง 
สมมติฐานข้อที่  1.2 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีผลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 

ด้านการรับรู้ปัญหา Brown-Forsythe สอดคล้อง 

ด้านการค้นหาข้อมลู F-test สอดคล้อง 

ด้านการประเมินทางเลือก Brown-Forsythe สอดคล้อง 

ด้านการตดัสินใจซือ้ F-test สอดคล้อง 

ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ Brown-Forsythe ไมส่อดคล้อง 
สมมติฐานข้อที่  1.3 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 

ด้านการรับรู้ปัญหา Brown-Forsythe สอดคล้อง 

ด้านการค้นหาข้อมลู F-test ไมส่อดคล้อง 

ด้านการประเมินทางเลือก Brown-Forsythe สอดคล้อง 

ด้านการตดัสินใจซือ้ Brown-Forsythe สอดคล้อง 
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ตาราง 67 (ตอ่) 
 

สมมตฐิาน สถติทิี่ใช้ ผลการทดสอบ 

ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ Brown-Forsythe สอดคล้อง 

สมมตฐิานข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีผลตอ่การ
ตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 

ด้านการรับรู้ปัญหา Brown-Forsythe สอดคล้อง 

ด้านการค้นหาข้อมลู Brown-Forsythe สอดคล้อง 

ด้านการประเมินทางเลือก Brown-Forsythe ไมส่อดคล้อง 

ด้านการตดัสินใจซือ้ Brown-Forsythe สอดคล้อง 

ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ F-test สอดคล้อง 

สมมตฐิานข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 

ด้านการรับรู้ปัญหา Brown-Forsythe สอดคล้อง 

ด้านการค้นหาข้อมลู Brown-Forsythe ไมส่อดคล้อง 

ด้านการประเมินทางเลือก F-test ไมส่อดคล้อง 

ด้านการตดัสินใจซือ้ Brown-Forsythe ไมส่อดคล้อง 

ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ Brown-Forsythe สอดคล้อง 
สมมติฐานข้อที่  2 ทัศนคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความเข้าใจ  
ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่ังซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคช่ัน ไลน์ แมน 

2.1 ด้านความเข้าใจ สถติทิี่ใช้ ผลการทดสอบ 

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Multiple Regression  ไมส่อดคล้อง 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Multiple Regression ไมส่อดคล้อง 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใช้บริการ Multiple Regression สอดคล้อง 
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ตาราง 67 (ตอ่) 
 

2.2 ด้านความรู้สึก สถติทิี่ใช้ ผลการทดสอบ 

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Multiple Regression ไมส่อดคล้อง 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู Multiple Regression ไมส่อดคล้อง 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใช้บริการ Multiple Regression สอดคล้อง 

2.3 ด้านพฤตกิรรม สถติทิี่ใช้ ผลการทดสอบ 

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใช้บริการ Multiple Regression สอดคล้อง 

สมมติฐานข้อที่  3 ความไว้วางใจของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการส่ือสาร  
ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกับลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการ
แก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน 

3.1 ด้านการส่ือสาร สถติทิี่ใช้ ผลการทดสอบ 

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใช้บริการ Multiple Regression ไมส่อดคล้อง 
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ตาราง 67 (ตอ่) 
 

3.2 ด้านความใส่ใจและการให้ สถติทิี่ใช้ ผลการทดสอบ 

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Multiple Regression ไมส่อดคล้อง 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ Multiple Regression ไมส่อดคล้อง 

ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใช้บริการ Multiple Regression สอดคล้อง 

3.3 ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า สถติทิี่ใช้ ผลการทดสอบ 

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใช้บริการ Multiple Regression สอดคล้อง 

3.4 ด้านความสะดวกสบาย สถติทิี่ใช้ ผลการทดสอบ 

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Multiple Regression ไมส่อดคล้อง 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู Multiple Regression ไมส่อดคล้อง 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใช้บริการ Multiple Regression สอดคล้อง 
3.5 ด้านการแก้ไขสถานการณขัดแย้ง
และการไว้วางใจ 

สถติทิี่ใช้ ผลการทดสอบ 

ขัน้ตอนการรับรู้ปัญหา Multiple Regression ไมส่อดคล้อง 

ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ Multiple Regression สอดคล้อง 

ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการใช้บริการ Multiple Regression ไมส่อดคล้อง 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

งานวิจยัฉบบันี ้ผู้ วิจัยมุ่งศึกษา เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ
บริการจดัสง่อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่หรือธุรกิจ O2O อ่ืนๆ ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพและ
การบริการให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัให้แก่ตรา
สินค้าของตนเอง และสามารถก าหนดกลุม่เปา้หมายในการท าการตลาดได้อย่างชดัเจน 

 
สังเขปการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1. เพ่ือศกึษาการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศกึษาปัจจยัด้านความไว้วางใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาแนวทางการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจบริการจดัส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชัน่หรือธุรกิจ O2O อ่ืนๆ ใช้

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น เป็นแนวทางในการพัฒนา
คณุภาพและการบริการให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันให้แก่ตราสินค้าของตนเองได้ และสามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการท าการตลาดได้
อยา่งชดัเจน  
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สมมตฐิานของการวิจัย 
1. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 

2. ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

3. ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหาร
ผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ศกึษาในครัง้นี ้ได้แก่ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเคยใช้บริการสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จ านวน 1,000,000 คน ข้อมูลจาก นายนพปฎล วชิรโกวิทย์ 
ผู้จดัการบริการของไลน์แมน ในกลุ่มธุรกิจ ฟู้ดดิลิเวอรี (Food Delivery) ของบริษัท ไลน์ ประเทศ
ไทย จ ากดั ให้สมัภาษณ์ ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม 2561  (ปณชยั อารีเพิ่มพร, 2018) 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใ ช้ ในการวิจัยครั ง้ นี  ้ คือ  ผู้ ท่ี เคยใช้บริการสั่ง ซื อ้อาหารผ่าน  

แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรจึง
ท าการก าหนดขนาดตวัอย่างโดยวิธีค านวณสตูรของ Taro Yamane (1973) อ้างถึงใน (วรางคณา 
ซบัซ้อน, 2559) โดยมีการก าหนดคา่ความคลาดเคล่ือนเทา่กบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

     

โดยท่ี  n   = 
 

      
 

เม่ือ n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
N แทน ขนาดของประชากร 
e แทน คา่ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 0.05 

 
แทนคา่สตูรได้ดงันี ้

 

n =  
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n = 
         

                  
 

 
n =  399.99 คน 
 

จากการค านวณได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 399.99 ตวัอย่าง ดงันัน้ กลุ่มตวัอย่าง
ส าหรับใช้ท างานวิจยัครัง้นีเ้ทา่กบั 400 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ 

Multi-stage random sampling มี 3 ขัน้ตอน โดยเรียงล าดบัขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) เน่ืองจากสถานท่ี

ท่ีผู้ วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ สถานท่ีให้บริการของแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ซึ่งมีให้บริการ
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ผู้ วิจัยจึงใช้ทฤษฎีการสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น 
(Probability sampling) โดยน ารายช่ือเขตทัง้หมดในกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 เขต ข้อมลูจาก 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล (2557, 4) มาท าการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย ด้วยการจับฉลาก
ออกเป็น จ านวน 5 เขต ได้แก่ เขตจตจุกัร, เขตบางแค, เขตปทมุวนั, เขตคลองเตย และเขตวฒันา 

ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยจากขัน้ท่ี 1 
ผู้วิจยัได้แบง่จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเขตละเทา่ๆกนั ดงันี ้ 
 
ตาราง 1 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในแตเ่ขต 

 

เขตการปกครอง จ านวน (คน) 
เขตจตจุกัร 80 
เขตบางแค 80 
เขตปทมุวนั 80 
เขตคลองเตย 80 
เขตวฒันา 80 

รวม 400 
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ขัน้ท่ี 3 ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยฝาก
แบบสอบถามไปกับพนักงานส่งอาหารของแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ตามเขตการปกครองท่ีได้
ก าหนดไว้ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้บริโภคท่ีใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ตามจ านวนสดัส่วนท่ีก าหนด (ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล : ระหว่างเดือน เมษายน – 
พฤษภาคม 2561) 
 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือหรือแบบสอบถาม ดงันี ้

1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. จัดท าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนดโดยพิจารณาถึงรายละเอียดท่ี

ครอบคลมุถึงความส าคญั ความมุง่หมายและสมมตฐิานของการวิจยั 
3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ตามกรอบแนวคิดเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือน ามา

ปรับปรุงแก้ไขตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาแนะน า 
4. รูปแบบของแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่ง

ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้
ส่วนที่  1 เป็นค าถามข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ข้อมูล เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ  
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก 

ส่วนที่  2 เป็นค าถามเก่ียวกับทัศนคติ ซึ่งค าถามทัง้หมดในส่วนท่ี 2 ใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิด เป็นแบบ Likert Scale โดยมีการวดัข้อมลูประเภทมาตราอนัตรภาค
หรือมาตราชว่ง (Interval Scale) ในการวดัข้อมลู โดยจะให้คะแนนกบัสิ่งท่ีก าลงัวดัอยู่ตามคะแนน
ท่ีก าหนดให้ โดยแบง่ระดบัความคดิเห็นออกเป็น 5 ระดบั 

ส่วนที่  3 เป็นค าถามเก่ียวกับความไว้วางใจ ซึ่งค าถามทัง้หมดในส่วนท่ี 3 ใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิด เป็นแบบ Likert Scale โดยมีการวดัข้อมลูประเภทมาตราอนัตรภาค
หรือมาตราชว่ง (Interval Scale) ในการวดัข้อมลู โดยจะให้คะแนนกบัสิ่งท่ีก าลงัวดัอยู่ตามคะแนน
ท่ีก าหนดให้ โดยแบง่ระดบัความคดิเห็นออกเป็น 5 ระดบั 

ส่วนที่  4 เป็นค าถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ซึ่งค าถามทัง้หมดในส่วนท่ี 4 ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด เป็นแบบ 
Likert Scale โดยมีการวดัข้อมลูประเภทมาตราอนัตรภาคหรือมาตราช่วง (Interval Scale) ในการ



  150 

วดัข้อมลู โดยจะให้คะแนนกบัสิ่งท่ีก าลงัวดัอยู่ตามคะแนนท่ีก าหนดให้ โดยแบง่ระดบัความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดบั 

 
ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ศกึษาข้อมลู จากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพ่ือก าหนดขอบเขตและเนือ้หาของ

แบบสอบถามจะได้มีความชดัเจนตามความมง่หมายของงานวิจยัย่ิงขึน้ 
3. น าข้อมูลท่ีได้มาสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามให้ครอบคลุมตาม  

ความมุง่หมายของการวิจยั 
4. น าแบบสอบถามท่ีได้เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเท่ียงตรง

ตามเนือ้หา 
5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญก่อนน าไปทดลอง (Try out) 

โดยน าแบบสอบถาม ฉบบัสมบรูณ์ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ตวัอย่างเพ่ือทดสอบ
หาความเช่ือมัน่ 

6. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการหาคา่ความเช่ือมัน่ไปเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป  
 

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลท่ีได้จากการใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  

400 คน ซึง่จะเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง ณ เขตพืน้ท่ีท่ีก าหนด 
ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร วารสาร ท่ีสามารถอ้างอิงได้ 

ผลงานวิจัยต่างๆท่ีเ ก่ียวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือประกอบการสร้าง
แบบสอบถาม 

 
การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล   
เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยได้จัดท าและด าเนินการวิเคราะห์

ข้อมลู ดงันี ้  
1. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความต้องการแล้ว ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบจ านวน 

ความถกูต้อง และความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม   
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2. น าข้อมลูจากแบบสอบถามท่ีได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนท่ีจะแปลงข้อมูล
และท าการลงรหสั (Coding) แล้วน าข้อมลูมาบนัทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปและท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่สถิติตา่งๆ    

 
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพ่ืออธิบายข้อมลูของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ดงันี ้
1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) 
1.2 คา่เฉล่ียเลขคณิต (Mean) 
1.3 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพ่ือศึกษาข้อมูลของกลุ่ม
ตวัอยา่งและทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานข้อที่ 1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั โดยใช้สถิติในการทดสอบ คือ Independent t-
test และ One way Analysis of Variance 

สมมติฐานข้อที่  2 ทัศนคติของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้วย
ความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน โดยใช้สถิตใินการทดสอบ คือ Multiple Regression Analysis 

สมมติฐานข้อที่  3 ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
ด้านการส่ือสาร ด้านความใสใ่จและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย 
และด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน โดยใช้สถิตใินการทดสอบ คือ Multiple Regression Analysis 

 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ทัศนคติ และความไว้วางใจ มี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา แบง่ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 

อาย ุระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่ง
ใช้เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี ้จ านวน 400 คน โดยจ าแนกตามตวัแปร ดงันี ้

เพศ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 302 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.5 และเพศชาย จ านวน 98 คน คดิเป็นร้อยละ 24.5 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ21 – 30 ปี จ านวน 193 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.25 รองลงมาอาย ุ31-40 ปี จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 อาย ุ41 – 50 ปี 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 และอาย ุ51-60 ปีขึน้ไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 
ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.25 รองลงมามีระดบัการศกึษาสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 และต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 
ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 45,001 
บาท ขึน้ไปจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 
จ านวน 14 คน คดิเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 

อาชีพ  พบว่า  ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 264 คน คดิเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมาประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 
79 คน คดิเป็นร้อยละ 19.75 อาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.00 และเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา/นิสิต จ านวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 3.25 ตามล าดบั 

ตอนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติ ประกอบด้วย ด้านความเข้าใจ  
ด้านความรู้สกึ และด้านพฤตกิรรม 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับทัศนคติ ประกอบด้วย ด้านความเข้าใจ  
ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา
ครัง้นี ้จ านวน 400 คน พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.77 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ระดบัความคิดเห็นท่ีมีคา่มากท่ีสดุคือ ด้านความเข้าใจ มีคา่เฉล่ีย
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เท่ากบั 4.21 รองลงมาได้แก่ ด้านความรู้สึก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.98 และด้านพฤติกรรม มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.13 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 

ด้านความเข้าใจ ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.21 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดบัความคิดเห็นท่ีมีคา่มากท่ีสดุคือ แอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน มีการให้บริการสัง่ซือ้อาหาร มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.43 รองลงมาได้แก่ การใช้บริการสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน มีความสะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 และ  
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน มีพันธมิตรทางการค้า เช่น วงใน, ลาล่ามูฟ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 
ตามล าดบั 

ด้านความรู้สึก ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.98 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดบัความคิดเห็นท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือการใช้บริการสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน มีร้านอาหารให้เลือกหลากหลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36 
รองลงมาได้แก่ การใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ท าให้ได้รับสินค้าท่ีถกูต้อง
และรวดเร็ว มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.94 และการใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มี
ความคุ้มคา่ด้านราคา มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.63 ตามล าดบั 

ด้านพฤติกรรม  ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ระดบัความคดิเห็นท่ีมีคา่มากท่ีสดุคือหากต้อง
สัง่ซือ้อาหารออนไลน์ ท่านจะเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 รองลงมา
ได้แก่ ท่านจะเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน แม้ว่าแอพพลิเคชั่นอ่ืนจะให้ข้อเสนอท่ีดีกว่า มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.05 และทา่นใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เป็นประจ า อย่าง
ต ่า 3 ครัง้/สปัดาห์ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.61 ตามล าดบั 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับความไว้วางใจ ประกอบด้วย ด้านการส่ือสาร 
ด้านการใส่ใจและการให้ ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการ
แก้ไขสถานการณ์และการไว้วางใจ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความไว้วางใจ ประกอบด้วย ด้านการส่ือสาร ด้าน
การใส่ใจและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกับลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการแก้ไข
สถานการณ์และการไว้วางใจ ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี ้
จ านวน 400 คน พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.93 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดบัความคิดเห็นท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ ด้านการส่ือสาร มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.02  รองลงมาได้แก่ ด้านความสะดวกสบาย มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.13 ด้านการใส่ใจและ
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การให้ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.87 ด้านการแก้ไขสถานการณ์และการไว้วางใจ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.83 
และด้านการให้สญัญาใจกับลูกค้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบวา่ 

ด้านการส่ือสาร ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.02  เ ม่ือพิจารณาเ ป็นราย ข้อพบว่า  ระดับความคิด เห็น ท่ี มีค่ามากท่ีสุด คือ ข้อมูล ท่ี 
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ท าการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ดนู่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07
รองลงมาได้แก่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการส่ือสารถึงโปรโมชัน่ต่างๆ อย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.03 และข้อมูลเก่ียวกับการสัง่ซือ้อาหาร ท่ีปรากฏบนแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ครบถ้วน 
ถกูต้อง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.95 ตามล าดบั 

ด้านความใส่ใจและการให้ ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีขัน้ตอนการสัง่ซือ้อาหารท่ีง่าย และมีระบบแจ้งเตือนการด าเนินงานทุก
ขัน้ตอน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 รองลงมาได้แก่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มอบสินค้าท่ีมีคณุภาพ
ระดบัเดียวกับท่ีรับประทานท่ีร้านอาหาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 และ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ยินยอมให้ทา่นแก้ไขข้อมลูการสัง่ซือ้ หากมีข้อผิดพลาด มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.74 ตามล าดบั 

ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดบัความคิดเห็นท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการมอบสิทธิประโยชน์พิเศษส าหรับเทศกาลส าคญั  เช่น วันเกิดของ
ท่าน หรือ เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 และ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีส่วนลด
คา่บริการส าหรับลกูค้าท่ีใช้บริการอยู่เป็นประจ า เช่น ภายใน 1 วนั หากสัง่ซือ้มากกว่า 1 ครัง้ จะ
ได้รับสว่นลดเพิ่มตามจ านวนครัง้ท่ีสัง่ซือ้ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.73 ตามล าดบั 

ด้านความสะดวกสบาย ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เปิดให้ลูกค้าสามารถช าระเงินได้หลายช่องทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 
รองลงมา ได้แก่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 
และ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ให้บริการจดัส่งอาหารทกุพืน้ท่ีในกรุงเทพมหานคร มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
3.99 ตามล าดบั 

ด้านการแก้ไขสถานการณ์และการไว้วางใจ  ระดับความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.83 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดบัความคิดเห็นท่ีมีค่า
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มากท่ีสดุคือ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เปิดให้ลกูค้าสามารถติดตอ่พนกังานส่งอาหารได้ เพ่ือติดตอ่ 
ซกัถามรายการอาหารท่ีลูกค้าสัง่ซือ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 รองลงมาได้แก่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน แสดงความรับผิดชอบและพร้อมด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า เม่ือได้รับข้อร้องเรียน  มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.79และ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีระบบ Call Center ให้ลกูค้าสามารถร้องเรียน
ได้ หากไมไ่ด้รับความพงึพอใจในการให้บริการ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.69 ตามล าดบั 

ตอนที่  4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน แอพพลิเคชั่น 
ไลน์ แมน ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมลู ด้านการประเมินทางเลือก ด้าน
การตดัสินใจซือ้ และด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความไว้วางใจ ประกอบด้วย ด้านการส่ือสาร ด้าน
การใส่ใจและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกับลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย และด้านการแก้ไข
สถานการณ์และการไว้วางใจ ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี ้
จ านวน 400 คน พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.06 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ระดบัความคดิเห็นท่ีมีคา่มากท่ีสดุคือ ด้านการค้นหาข้อมลู มีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.20 รองลงมาได้แก่ ด้านการตัดสินใจซือ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 ด้านการประเมิน
ทางเลือก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.02 ด้านการรับรู้ปัญหา มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.00 และด้านพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.98 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 

ด้านการรับรู้ปัญหา ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.00 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดบัความคิดเห็นท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือการจราจรใน
กรุงเทพฯ ท าให้ท่านไม่อยากเดินทางไปรับประทานท่ีร้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 รองลงมาได้แก่ 
ร้านอาหารท่ีท่านต้องการรับประทานอยู่คอ่นข้างไกล มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.96 และงานของท่านท า
ให้ทา่นไมมี่เวลาไปรับประทานท่ีร้าน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.71 ตามล าดบั 

ด้านการค้นหาข้อมูล ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก มี
คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.20 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดบัความคิดเห็นท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือค้นหา
ข้อมูลแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ในอินเตอร์เน็ตได้ง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42 รองลงมาได้แก่ รู้จกั  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จากส่ือตา่งๆ เชน่ โทรทศัน์, Facebook, เว็บข่าว เป็นต้น มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.31และสอบถามหรือได้รับการแนะน าแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน จากบุคคลใกล้ชิด มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.87 ตามล าดบั 

ด้านการประเมินทางเลือก ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มี
คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.02 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดบัความคิดเห็นท่ีมีคา่มากท่ีสุดคือความ
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ง่ายของการใช้งานแอพพลิเคชัน่ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 รองลงมาได้แก่ ความหลากหลายของ
จ านวนร้านอาหารในแอพพลิเคชั่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21 ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือของ 
แอพพลิเคชัน่  มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.17 การส่งเสริมการขาย เช่น บริการส่งคา่ส่งอาหารฟรี, ส่วนลด
ราคาค่าอาหารส าหรับร้านค้าท่ีร่วมรายการ เป็นต้น  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 และราคาของ
เมนอูาหารและคา่ขนสง่มีความเหมาะสม มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.62 ตามล าดบั 

ด้านการตัดสินใจซือ้ ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.09 เ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือความ
สะดวกสบาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 รองลงมาได้แก่ ความน่าเช่ือถือของตราสินค้า มีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.14 เง่ือนไขการช าระเงิน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 และความคุ้มค่าด้านราคา มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.82 ตามล าดบั 

ด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี 
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.98 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดบัความคิดเห็นท่ีมีคา่มากท่ีสดุคือท่านมี
ความพึงพอใจตอ่การสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.07 รองลงมา
ได้แก่ ในอนาคตท่านจะใช้บริการสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน อีกครัง้ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.94 และท่านจะแนะน าให้เพ่ือนหรือคนใกล้ชิดใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.93 ตามล าดบั 

 
สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 3 ข้อ ดงันี ้
สมมตฐิานข้อที่ 1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ 

เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั จ าแนกออกเป็นสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีผล
ตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 

เม่ือพิจารณาพบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีผลตอ่การ
ตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ แตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล และด้านการ
ตดัสินใจซือ้ ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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สมมตฐิานย่อยข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีผล

ตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 
เม่ือพิจารณาพบวา่ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีผลตอ่การ

ตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมลู ด้าน
การประเมินทางเลือก และด้านการตดัสินใจซือ้ แตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้
อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ไม่แตกตา่งกนั ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่  1.3 ผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษา
แตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 

เม่ือพิจารณาพบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกัน 
มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการ
ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซือ้ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจ
สัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู ไม่แตกตา่งกนั ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน
แตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 

เม่ือพิจารณาพบวา่ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่ง
กัน มีผลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการ
ค้นหาข้อมลู และด้านการตดัสินใจซือ้ แตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่  1.5 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตา่งกัน มี
ผลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั 
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เม่ือพิจารณาพบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อ
การตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา และด้านพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ แตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการ
ตดัสินใจซือ้ ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความเข้าใจ 
ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน จ าแนกออกเป็นสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานย่อยข้อที่  2.1 ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านความ
เข้าใจ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

เม่ือพิจารณาพบว่า ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านความเข้าใจ มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการ
ตดัสินใจซือ้ และด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านความเข้าใจ ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา และด้านการประเมิน
ทางเลือก ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่  2.2 ทัศนคติของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความรู้สกึ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

เม่ือพิจารณาพบว่า ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สึก มี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก ด้าน
การตดัสินใจซือ้ และด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ทัศนคติของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านความรู้สึก ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา และด้านการค้นหาข้อมูล 
ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่  2.3 ทัศนคติของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้าน
พฤตกิรรม มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

เม่ือพิจารณาพบว่า ทศันคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านพฤติกรรม มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการ
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ค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจซือ้ และด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่  3 ความไว้วางใจของผู้ บ ริโภคในกรุงเทพมหานคร  ได้แก่  
ด้านการส่ือสาร ด้านความใสใ่จและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า ด้านความสะดวกสบาย 
และด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จ าแนกออกเป็นสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานย่อยข้อที่  3.1 ความไว้วางใจของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
ด้านการส่ือสาร มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

เ ม่ือพิจารณาพบว่า  ความไ ว้วางใจของผู้ บ ริ โภคในกรุง เทพมหานคร  
ด้านการส่ือสาร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้
ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมลู ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการตดัสินใจซือ้ ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านการส่ือสาร ไม่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่  3.2 ความไว้วางใจของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
ด้านความใสใ่จและการให้ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

เ ม่ือพิจารณาพบว่า  ความไ ว้วางใจของผู้ บ ริ โภคในกรุง เทพมหานคร  
ด้านความใสใ่จและการให้ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้าน
การค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความไว้วางใจของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านความใส่ใจและการให้  
ไมมี่อิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา และด้าน
การตดัสินใจซือ้ ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่  3.3 ความไว้วางใจของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

เ ม่ือพิจารณาพบว่า  ความไ ว้วางใจของผู้ บ ริ โภคในกรุง เทพมหานคร  
ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
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ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมลู ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจซือ้ และด้าน
พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่  3.4 ความไว้วางใจของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
ด้านความสะดวกสบาย มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

เ ม่ือพิจารณาพบว่า  ความไ ว้วางใจของผู้ บ ริ โภคในกรุง เทพมหานคร  
ด้านความสะดวกสบาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน 
ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจซือ้ และด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความไว้วางใจของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร  ด้านความสะดวกสบาย  
ไมมี่อิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา และการ
ค้นหาข้อมลู ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่  3.5 ความไว้วางใจของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้งและการไว้วางใจ มี อิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 

เ ม่ือพิจารณาพบว่า  ความไ ว้วางใจของผู้ บ ริ โภคในกรุง เทพมหานคร  
ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้งและการไว้วางใจ มี อิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน 
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจซือ้ และ
ด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้ง
และการไว้วางใจ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการ
ค้นหาข้อมลู ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการตดัสินใจซือ้ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้ 

ความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้ง
และการไว้วางใจ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้
ปัญหา และด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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การอภปิรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาวิจัยเ ร่ือง ปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่ง ซื อ้อาหารผ่าน  

แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดงันี ้
สมมติฐานข้อที่  1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ 

เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกตา่งกนั พบวา่ 

1.1 เพศ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ แตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 
แตกตา่งกนั โดยเพศชายจะมีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มากกว่าเพศ
หญิง เน่ืองจากเพศชายมีความเช่ียวชาญด้านการใช้งานด้านเทคโนโลยีมากกว่าเพศหญิง และมี
ความระมัดระวัง มีความละเอียดรอบคอบ และมีเหตุผลในการตัดสินใจซือ้มากกว่าเพศหญิง 
ฉะนัน้ จึงได้มีการประเมินทางเลือก เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจซือ้ และค านึงถึง
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้มากกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับงานวิจยัของ ฐิติวฒัน์ เลิศทรัพย์ขจร 
(2556) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการทางระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิคส์ (E-commerce) โดยใช้บตัรเครดติธนาคารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มี
ระดบัปัจจยัการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ (E-commerce) 
โดยใช้บตัรเครดติธนาคารแตกตา่งกนั 

1.2 อาย ุ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมี อาย ุแตกตา่งกนั มีผลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก และด้านการตดัสินใจซือ้ แตกตา่งกนั โดยผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป จะมีการตดัสินใจ
สัง่ซือ้อาหารผ่าน แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหาและด้านการตดัสินใจซือ้ มากท่ีสุด 
เน่ืองจากผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบมากขึน้ตามอาย ุเช่น ต้องเลีย้ง
ดบูิดา มารดา และบตุร มีต าแหน่งงานท่ีสูง มีลกูน้องในความดแูล ท าให้ไม่คอ่ยมีเวลาว่างในการ
ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือนอกท่ีท างาน และเป็นช่วงอายท่ีุมีรายได้เพียงพอส าหรับ
ใช้จา่ยเพ่ือซือ้ความสะดวกสบายในการบริโภค ส่วนผู้บริโภคท่ีมีอายตุ ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี จะมี
การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลูและด้านการประเมิน
ทางเลือก มากท่ีสุด เน่ืองจาก ผู้บริโภคในช่วงอายุนีเ้ป็นช่วงวยัเรียน และวยัเร่ิมต้นการท างาน มี
การเสพย์ติดส่ือออนไลน์มีเดียต่างๆ ท าให้ค่อนข้างเช่ียวชาญในการค้นหาข้อมูล และประเมิน
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ทางเลือก เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีคุ้มคา่คุ้มราคามากท่ีสดุ สอดคล้องกบังานวิจยัของ พงศกร เธียรสนุทร 
(2560) ท าการศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้สินค้าออนไลน์ : กรณีศกึษาผู้
ซือ้ในพืน้ท่ีฝ่ังธนบุรี ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
สินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน และงานวิจัยของ  พากภูมิ พร้อมไวพล (2551) 
ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซือ้และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือ้สินค้า iPod ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบกว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ
แตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการซือ้สินค้า iPod แตกตา่งกนั 

1.3 ระดบัการศกึษา ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมี ระดบัการศกึษา แตกตา่งกนั มีผล
ต่อการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตดัสินใจซือ้ และด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคท่ีมี
ระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จะมีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้าน
การรับรู้ปัญหา มากท่ีสดุ เน่ืองจากผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ซึ่งอาจอยู่ในช่วง
ท่ีก าลงัศกึษาเล่าเรียน ต้องใช้เวลาส่วนมากในการอ่านหนงัสือ ท าการบ้าน ท ารายงานส่งอาจารย์ 
ท าให้ไม่มีเวลาในการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ส่วนผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะมีการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการ
ประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจซือ้ และด้านพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ มากท่ีสดุ เน่ืองจากเป็น
กลุม่คนท่ีมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี มีการยอมรับและเปิดใจเก่ียวกบัการสัง่ซือ้สินค้าหรือ
ใช้บริการผ่านแอพพลิเคชัน่ สงูกว่าผู้ ท่ีมีการศกึษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซือ้สินค้าและบริการ
ออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกนัซือ้บนเว็บไซต์ Ensogo ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า ลูกค้าท่ีเคยซือ้สินค้าและบริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้สินค้า
และบริการออนไลน์แบบร่วมกลุม่กนัซือ้บนเว็บไซต์ Ensogo แตกตา่งกนั และงานวิจยัของ พงศกร 
เธียรสนุทร (2560) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้สินค้าออนไลน์ : 
กรณีศึกษาผู้ ซือ้ในพืน้ท่ีฝ่ังธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มี
พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ตแตกตา่งกนั 

1.4 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมี รายได้เฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่ง
กัน มีผลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการ
ค้นหาข้อมลู ด้านการตดัสินใจซือ้ และด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ แตกตา่งกนั โดยผู้บริโภคท่ีมี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 35,001 - 45,000 บาท จะมีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
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แมน มากท่ีสุด เน่ืองจากผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท เป็นกลุ่มท่ีมี
ก าลงัซือ้ สามารถยอมรับคา่ใช้จา่ยท่ีเพิ่มขึน้มา โดยแลกกบัความสะดวกสบายและเวลาท่ีเพิ่มมาก
ขึน้  สอดคล้องกับงานวิจยัของ พงศกร เธียรสุนทร (2560) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้สินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษาผู้ ซือ้ในพืน้ท่ีฝ่ังธนบุรี  ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต
แตกตา่งกนั 

1.5 อาชีพ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมี อาชีพ แตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา และด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ 
แตกตา่งกนั โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั จะมีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา มากท่ีสุด เน่ืองจากผู้บริโภคท่ีประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั มักมี
ข้อจ ากดัด้านเวลามากกว่าอาชีพอ่ืนๆ เน่ืองจากต้องบริหารจดัการธุรกิจของตนเอง อีกทัง้ยงัต้อง
ดแูลรับผิดชอบพนกังานในสงักดั มีการท างานทกุวนั และต้องเดนิทางบอ่ย ส่งผลให้ผู้บริโภคกลุ่มนี ้
ตระหนักถึงปัญหา และมักใช้เงินในการซือ้เวลาและความสะดวกสบายต่างๆ ส่วนผู้บริโภคท่ีมี
อาชีพ ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จะมีการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ มากท่ีสุด เน่ืองจากผู้ ท่ีประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มักเก่ียวพันกับการจัดซือ้จัดจ้าง หรืองานเอกสารต่างๆ ส่งผลให้มีความละเอียด
รอบคอบ และมองการณ์ไกล เม่ือตดัสินใจซือ้สินค้าหรือใช้บริการใดๆ จึงมกัจะคิดให้ครอบคลมุถึง
เร่ืองภายหลงัการขายเสมอ สอดคล้องกับงานวิจยัของ พงศกร เธียรสนุทร (2560) ท าการศกึษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้สินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษาผู้ ซือ้ในพืน้ท่ีฝ่ั งธนบุรี 
ผลการวิจยัพบวา่ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการทาง
อินเตอร์เน็ตแตกตา่งกนั 

สมมตฐิานข้อที่ 2 ทศันคตขิองผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้าน
ความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
พบวา่ 

2.1 ด้านความเข้าใจ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ด้านการค้นหาข้อมลู ด้านการตดัสินใจซือ้ และด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ เน่ืองจากผู้บริโภค
ส่วนมากเม่ือท าการสัง่ซือ้สินค้า หรือใช้บริการใดๆก็ตาม ผ่านช่องทางออนไลน์ มกัจะเลือกใช้งาน
ในชอ่งทางท่ีคอ่นข้างมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั เพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจในการใช้งาน ซึ่งแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน เกิดขึน้จากการร่วมมือกันของ ไลน์, วงใน และ ลาล่ามูฟ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีเปิด
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ด าเนินการในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ล้วนเป็นท่ีรู้จกัของประชาชนคนไทย ท าให้เม่ือ 3 บริษัท
นีร่้วมมือกนัจดัตัง้แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ผู้บริโภคจงึเกิดความมัน่ใจในการตดัสินใจซือ้ สอดคล้อง
กับงานวิจยัของ กรวินท์ กรประเสริฐวิทย์ (2558) ท าการศึกษาเร่ือง ทศันคติความรู้ความเข้าใจ 
พฤติกรรม และ คณุลกัษณะการใช้งานของเทคโนโลยี ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจในการใช้เคร่ือง
ช าระคา่โทรศพัท์อตัโนมตัิ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ปี 2558 ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติ
ด้านความรู้ความเข้าใจต่อการใช้เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการใช้ เคร่ืองช าระค่า
โทรศพัท์อตัโนมตัขิองประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

2.2 ด้านความรู้สึก มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจซือ้ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ เน่ืองจาก  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เป็นแอพพลิเคชัน่แรกๆท่ีมีการให้บริการสัง่ซือ้อาหาร โดยสร้างขึน้มาเพ่ือ
ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนไทยท่ีช่ืนชอบความสะดวกสบาย และไม่ค่อยมีเวลาออกไปรับประทาน
อาหารนอกบ้าน ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกเชิงบวกกับแอพพลิเคชัน่ ว่าได้เข้ามาแก้ปัญหา 
อ านวยความสะดวกสบายให้กับชีวิต ทัง้ยังคุ้ มค่าคุ้ มราคา และมีร้านอาหาร ให้เลือกอย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกบังานวิจยัของ ทนงศกัดิ์ ภกัดีชน (2557) ท าการศกึษาเร่ือง ทศันคติด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สกึและความเส่ียงด้านผลิตภณัฑ์ส่งผลตอ่แนวโน้มการตดัสินใจซือ้
รถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติด้านความรู้สึกส่งผลตอ่แนวโน้ม
การตดัสินใจซือ้รถมือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดบัความคดิเห็นในระดบัมาก 

2.3 ด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมลู ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจซือ้ และด้าน
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ เน่ืองจากผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ 
แมน แล้วพบว่าได้รับอาหารรวดเร็ว รายการอาหารแม่นย า ตรงตามค าสั่ง ท าให้เกิดความ
ประทบัใจ ก็จะเคยชินท่ีจะกลบัมาใช้บริการแอพพลิเคชัน่เดิมอีก  สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธิดา
รัตน์ ปสนัน์สิริคณุ และ จิราภา พึ่งบางกรวย (2560) ท าการศกึษาเร่ือง ทศันคติการซือ้สินค้าและ
บริการออนไลน์ของประชาชนในจังหวดัชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า การมีทัศนคติด้านพฤติกรรมท่ี
มากขึน้ สง่ผลให้มีพฤตกิรรมการตัง้ใจซือ้สนิค้าและบริการออนไลน์ท่ีมากขึน้ 

สมมติฐานข้อที่  3 ความไว้วางใจของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการ
ส่ือสาร ด้านความใส่ใจและการให้ ด้านการให้สญัญาใจกับลูกค้า ด้านความสะดวกสบาย และ
ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้งและการไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน   
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน พบวา่ 
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3.1 ด้านการส่ือสาร มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการตดัสินใจซือ้ 
เน่ืองจากผู้บริโภคในยคุนี ้ซึ่งเป็นยคุของข้อมลูข่าวสาร ในการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือใช้บริการใดๆ 
พฤติกรรมส่วนใหญ่ของผู้ บริโภคมักจะหาข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจอยู่ก่อนเสมอ เม่ือ
ผู้บริโภคได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในสินค้าและบริการนัน้ๆ ก็จะส่งผลตอ่การตดัสินใจซือ้ได้มากขึน้ 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ มลฤดี วฒันชโนบล (2555) ท าการศกึษาเร่ือง แรงจงูใจ ความไว้วางใจ 
และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ทองของผู้บ ริโภคในจังหวัด
สพุรรณบรีุ ผลการวิจยัพบว่า ความไว้วางใจด้านการส่ือสาร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้
ทองของผู้บริโภคในจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

3.2 ด้านความใส่ใจและการให้ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 
เน่ืองจากถ้าผู้บริโภครับรู้ได้ถึงความดแูล เอาใจใส่ของผู้ประกอบการ เช่น การอนญุาตให้สามารถ
แก้ไขข้อมูลการสัง่ซือ้ได้หากมีข้อผิดพลาด หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลการสัง่ซือ้ได้ ก็จะท าให้
ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจในการใช้บริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ได้มากขึน้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มลฤดี วฒันชโนบล (2555) ท าการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจ ความไว้วางใจ และส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ทองของผู้บริโภคในจงัหวดัสพุรรณบุรี  
ผลการวิจยัพบวา่ ความไว้วางใจด้านการใสใ่จและการให้ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ทอง
ของผู้บริโภคในจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

3.3 ด้านการให้สัญญาใจกับลูกค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมลู ด้านการประเมินทางเลือก ด้าน
การตดัสินใจซือ้ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ เน่ืองจากการท่ีผู้ประกอบการได้ให้ค ามั่น
สัญญาเป็นต้นว่า การลดราคาสินค้า การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือ
ผู้บริโภคภายใน 20 นาที โดยผู้ประกอบการสามารถท าอย่างท่ีตนเองกล่าวไว้ได้จริง จะส่งผลให้
ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจและเกิดความเช่ือถือในการใช้บริการ สอดคล้องกบัทฤษฎีของ Stern N. 
(1997) กล่าวว่า การให้สัญญาใจกับลูกค้า (Commitment) องค์การควรยอมเสียผลประโยชน์
บางอย่างเพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า ยกตวัอย่างเช่น บริษัท A บอกลกูค้าว่า ถ้าคณุไม่
พอใจสินค้าของเราไมว่า่กรณีใดๆโปรดคืนสินค้านัน้ให้กบัเราทนัที เพ่ือเปล่ียนสินค้า หรือคืนเงินใน
ราคาท่ีคุณซือ้ไป นั่นคือการแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงความรับผิดชอบด้วยการยอมสูญเสียเพียง
บางสว่นแตไ่ด้รับความไว้เนือ้เช่ือใจเพิ่มขึน้มาก 
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3.4 ด้านความสะดวกสบาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจซือ้ และด้านพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 
เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนมากท่ีตดัสินใจเลือกใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่เพ่ือตอบสนอง
ความเร่งรีบในยคุปัจจบุนั ท่ีต้องท างานแขง่กบัเวลา และตอบสนองความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีไม่
ต้องการฝ่ารถติดเพ่ือออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน และต้องเผชิญกับสภาพอากาศของ
ประเทศไทย ฉะนัน้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จงึกลายเป็นทางเลือกของผู้บริโภคกลุ่มนี ้นอกจากนัน้ 
การให้บริการของแอพพลิเคชัน่ ท่ีค านึงถึงผู้บริโภค เช่น เปิดให้บริการตลอด 24 ชม. ไม่จ ากดัโซน
พืน้ท่ีวา่ใกล้หรือไกล โดยให้บริการทัว่ทัง้กรุงเทพฯ หรือการเปิดให้ช าระเงินได้หลายช่องทาง เหล่านี ้
ล้วนตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค ช่วยในเร่ืองของการอ านวยความสะดวก ส่งผลให้
ผู้บริโภคเกิดการตดัสินใจซือ้ได้มากยิ่งขึน้ สอดคล้องกบัข้อมลูท่ีอ้างถึงในงานวิจยัของ สพุิชชา วงค์
จนัทร์ (2557, 74) กลา่ววา่ ความไว้วางใจ (Trust) มีรากศพัท์มาจากค าว่า Trost ในภาษาเยอรมนั 
ซึง่หมายถึง ความสะดวกสบาย (Get Comforts) และมีความหมายท่ีใกล้เคียงค าว่า Cooperation 
Belive Confidence Reliance Hope Expect และ Assume และสอดคล้องกบังานวิจยัของ รัศมิ์ล
ภสั วรเดชธนนักุล (2558) ท าการศึกษาเร่ือง ความไว้วางใจ การส่ือสารแบบปากต่อปากเชิงบวก 
และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจซือ้แพ็กเกจทวัร์ผ่านเว็บไซต์ท่องเท่ียวของผู้บริโภคใน
จงัหวดัระยอง ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความสะดวกสบาย (Convenience) 
สง่ผลตอ่ความตัง้ใจซือ้แพ็กเกจทวัร์ผา่นเว็บไซต์ท่องเท่ียวของผู้บริโภคในจงัหวดัระยอง 

 3.5 ด้านการแก้ไขสถานการณ์ท่ีขดัแย้งและการไว้วางใจ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้านการค้นหาข้อมลู ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการ
ตดัสินใจซือ้ เน่ืองจากเม่ือเกิดปัญหาใดๆขึน้ระหว่างการใช้บริการผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เม่ือ
มีการแสดงความรับผิดชอบจากทางฝ่ังผู้ประกอบการ จะท าให้ลกูค้ารู้สึกอุ่นใจ เกิดความไว้วางใจ 
ช่ืนชมและต้องการกลบัมาใช้บริการอีก สอดคล้องกับงานวิจัยของ มลฤดี วัฒนชโนบล (2555) 
ท าการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจ ความไว้วางใจ และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้ทองของผู้บริโภคในจงัหวดัสพุรรณบรีุ ผลการวิจยัพบว่า ความไว้วางใจด้านการ
แก้ไขสถานการณ์ท่ีขดัแย้งและการไว้วางใจ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ทองของผู้บริโภค
ในจงัหวดัสพุรรณบุรี สอดคล้องกบัทฤษฎีของ Stern N. (1997) กล่าวว่า การแก้ไขสถานการณ์
ขดัแย้ง (Conflict Resolution) และการไว้วางใจ (Trust) องค์การควรจะท าให้ลกูค้ามีความรู้สึก
เหมือนอยู่ท่ีบ้าน ซึ่งคงจะดีกว่าการท่ีองค์การต้องมาแก้ไขข้อขดัแย้งกบัลกูค้า นัน่คือ องค์การควร
จะแสดงความรับผิดชอบล่วงหน้าด้วยการบอกตอ่กบัลกูค้าก่อนว่า ถ้าลกูค้าพบ หรือสงสยัสิ่งหนึ่ง
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สิ่งใด หรือไม่ชอบใจในตวัสินค้าและบริการจนกระทัง่ลูกค้าคิดว่า ตนก าลงัถูกเอาเปรียบให้ลูกค้า
สอบถามพนกังานได้ทนัทีเพ่ือให้พนกังานได้ชีแ้จงโดยเร็วก่อนท่ีลกูค้าจะมีความรู้สึกท่ีไม่ดีหรือไม่
พอใจ 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจัยเ ร่ือง ปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่ง ซื อ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
ดงันี ้

1. ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้บริโภคท่ีมีการตดัสินใจสั่งซือ้อาหารผ่าน  
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา่ มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนประมาณ 15,001 - 25,000 บาท ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน
บริษัทเอกชน ฉะนัน้ เม่ือท าการส่ือสารทางการตลาดควรมุ่งไปท่ีกลุ่มเปา้หมายนีเ้ป็นหลกั อาทิเช่น 
มีการท าส่ือออนไลน์โดยจ ากดัให้เข้าถึงกลุ่มเปา้หมายเพศหญิง วยัท างานตอนต้น ท่ีมีความสนใจ
เก่ียวกบัเพจอาหารและการท่องเท่ียวตา่งๆ หรือ ท าการตลาดแบบไวรัล เช่น ก าหนดให้วนัท่ีก่อตัง้
ไลน์ แมน ขนส่งฟรีทัว่กรุงเทพฯ และถ่ายรูปพนกังานส่งอาหารใส่เสือ้ไลน์แมนอยู่เต็มท้องถนนลง
ประชาสมัพนัธ์ตามส่ือสงัคมออนไลน์ เป็นการสร้างกระแสให้ผู้คนสนใจ เป็นต้น 

2. ด้านทัศนคติ นกัการตลาดของแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ควรเพิ่มในเร่ืองการส่ือสาร
ด้านความร่วมมือกับพนัธมิตรทางการค้า เช่น วงใน และลาล่ามูฟ เพ่ือช่วยสร้างความน่าเช่ือถือ
และสร้างความมั่นใจในการใช้งานให้กับผู้บริโภค รวมถึงหาพนัธมิตรใหม่ๆ ทางการค้าเพิ่มเติม 
เพ่ือช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการให้บริการ เช่น สร้างการเป็นพันธมิตรทางการค้ากับ
แอพพลิเคชัน่ ควิ ควิ (QQ) ท่ีใช้ส าหรับจองควิร้านอาหาร เป็นต้น 

เพิ่มความคุ้มคา่ด้านราคา เช่น ท าข้อตกลงกับร้านอาหารเพ่ือเพิ่มปริมาณการซือ้ให้กับ
ร้านอาหาร โดยให้ร้านค้าน าเสนอโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะขายในแอพพลิเคชัน่ เช่น ซือ้ 1 แถม 1 
หรือ ซือ้เมนูอาหารแถมเมนูเคร่ืองด่ืม เป็นต้น โดยแลกเปล่ียนกับการโปรโมทร้านค้าในหน้า
แอพพลิเคชัน่ หรือจดัหมวดร้านค้าให้อยูใ่นร้านอาหารแนะน า ดีลพิเศษประจ าวนั  

เพิ่มความถ่ีหรือเพิ่มปริมาณในการใช้บริการของผู้ บริโภค เช่น หากสั่งซือ้อาหารครบ 
1,000 บาท ต่อ บิล ได้รับส่วนลดค่าจดัส่งสินค้า ร้อยละ 50 หรือ ทกุๆการสัง่ซือ้อาหาร จะท าการ
คืนเงินเข้ากระเป๋าลกูค้า ร้อยละ 5 ส าหรับใช้เป็นส่วนลดในการสัง่ซือ้อาหารครัง้ตอ่ไป หรือ จดัท า
ระบบสมาชิกท่ีแบง่ล าดบัชัน้สมาชิกตามความถ่ีในการใช้งาน เช่น หากมีความถ่ีในการใช้งานมาก 
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จะได้รับสิทธิพิเศษ ถกูเล่ือนล าดบัชัน้เป็น Gold member ท าให้สามารถสัง่ซือ้อาหารได้ในราคาท่ี
ถกูลงกวา่ปกต ิเป็นต้น รวมถึงการเก็บข้อมลูพฤติกรรมการสัง่ซือ้ของลกูค้า ยอดคลิ๊กในการเข้าชม
ร้านอาหารแต่ละประเภทเพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าแต่ละคน ว่ามีพฤติกรรมชอบ
ร้านอาหารประเภทไหน เพ่ือท่ีจะได้น าเสนอสินค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจง  ดึงดูดใจผู้บริโภคให้
ตดัสินใจสัง่ซือ้ 

3. ด้านความไว้วางใจ  นักการตลาดของแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ควรปรับปรุง
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ให้มีความยืดหยุ่นในการสัง่ซือ้มากขึน้ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกค้าแต่ละบุคคล เช่น เม่ือลูกค้าสัง่ซือ้อาหาร สามารถระบุค าสั่งซือ้พิเศษในแต่ละเมนูได้ อาทิ 
เผ็ดน้อย หวานน้อย ไมใ่สก่ระเทียม ไมใ่สผ่กัชี เป็นต้น   

ส าหรับพนกังานส่งอาหารของ ไลน์ แมน ให้ติดตัง้กล่องเก็บอุณหภูมิไว้ท่ีรถขนส่งเพ่ือ
รักษาคณุภาพของอาหารให้มีความสดใหม่ และมีอณุหภูมิคงเดิม จนถึงมือผู้บริโภค  ใส่เสือ้สกรีน
ตราสินค้าของไลน์ แมน เพ่ือให้ผู้ ท่ีพบเห็นจดจ าได้ และทราบว่าไลน์ แมน บรรจสุินค้าในกล่องเก็บ
อณุหภมูิ เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในใจของผู้บริโภค  

น าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพ่ือเป็นการประหยดั
ต่อหน่วย เช่น เม่ือลูกค้าด าเนินการสั่งซือ้ ให้ส่งข้อมูลค าสั่งซือ้ไปท่ีร้านอาหาร หลังจากนัน้ให้
ร้านอาหารประเมินระยะเวลาในการจดัท าตอบกลบัมาท่ีพนกังานขนส่ง เพ่ือนดัเวลาไปรับสินค้าท่ี
หน้าร้านค้า ท าให้ลดระยะเวลาท่ีพนักงานต้องไปรอสินค้าท่ีร้านอาหาร ส่งผลให้สามารถรับ
รายการสัง่ซือ้อาหารตอ่วนัได้มากขึน้ 

เพิ่มหน่วยรับฟังข้อร้องเรียนของลูกค้า และมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับลูกค้าถึง
วิธีการร้องเรียนเร่ืองการให้บริการสั่งซือ้อาหารของแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน และเม่ือได้รับข้อ
ร้องเรียน หน่วยรับฟังข้อร้องเรียนของลูกค้าต้องพร้อมแก้ไขปัญหา และปรับปรุงการให้บริการ
ตอ่ไป รวมทัง้วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของพนกังานส่งอาหาร โดย
พนกังานกลุ่มท่ีได้คะแนนน้อยติดตอ่กัน ต้องถกูส่งตวัไปอบรมเพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมการให้บริการ
ให้ลกูค้าเกิดความประทบัใจ เชน่ การมีรายงานความเคล่ือนไหว เม่ือเจอลกูค้าต้องยิม้แย้มแจ่มใส ่
กลา่วขอบคณุลกูค้าท่ีเลือกใช้บริการ มีการทบทวนรายการอาหารและเงินทอนให้กบัลกูค้า เป็นต้น 
สว่นพนกังานท่ีได้คะแนนประเมินสงู ให้มอบรางวลัเพ่ือเป็นตวัอย่างแก่เพ่ือนพนกังานด้วยกนั เพ่ือ
จงูใจให้พนกังานสง่อาหารมอบการบริการท่ีดีให้กบัลกูค้า  

4. ด้านการตัดสินใจซือ้  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ แต่ผู้ บริโภคของ
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ยงัให้คะแนนคอ่นข้างน้อยคือด้านความคุ้มคา่ และด้านสิทธิประโยชน์ท่ี
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ได้รับ ฉะนัน้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ควรหาวิธีลดต้นทุนเพ่ือท าให้ราคาตอ่หน่วยลดลง และเพิ่ม
สิทธิประโยชน์พิเศษให้ลูกค้าประจ า หรือลูกค้าท่ีมีปริมาณการซือ้ต่อครัง้ค่อนข้างสูง หรือลูกค้า
ใหม ่เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ เช่น รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต การรับรู้ตราสินค้า ภาพลกัษณ์ของตราสินค้า ความพึงพอใจในการใช้บริการ เป็นต้น 
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2. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่อ่ืนๆ 
เพ่ือน าข้อมลูมาพฒันาผลิตภณัฑ์ สร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนัตอ่ไป 
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ภาคผนวก 
 

แบบสอบถาม 
 

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
ค าชีแ้จง : แบบสอบถามฉบบันี ้จดัท าขึน้เพ่ือประกอบการค้นคว้าแบบอิสระ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ผู้ วิจยัจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลบัและใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเท่านัน้ กรุณา
ตอบแบบสอบถามตามความจริง และผู้ วิจยัขอขอบพระคณุอย่างสงูท่ีท่านได้สละเวลาอนัมีค่าใน
การตอบแบบสอบถามครัง้นี ้
โดยแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
สว่นท่ี 2 ปัจจยัด้านทศันคติ 
สว่นท่ี 3 ปัจจยัด้านความไว้วางใจ 
สว่นท่ี 4 ปัจจยัด้านการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในชอ่ง (☐) ท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุในแตล่ะค าถาม 
1. เพศ 

☐ ชาย  ☐ หญิง 
2. อาย ุ

 ☐ ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี ☐ 21 – 30 ปี  ☐ 31 – 40 ปี 

 ☐ 41 – 50 ปี   ☐ 51 – 60 ปี  ☐ 61 ปีขึน้ไป 
3. ระดบัการศกึษา 

 ☐ ต ่ากวา่ปริญญาตรี ☐ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ☐ สงูกวา่ปริญญาตรี 
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4. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

 ☐ ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท   ☐ 15,001 – 25,000 บาท 

 ☐ 25,001 – 35,000 บาท   ☐ 35,001 – 45,000 บาท 

 ☐ 45,001 บาท ขึน้ไป 
5. อาชีพ 

 ☐ นกัเรียน/นกัศกึษา/นิสิต   ☐ ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

 ☐ พนกังานบริษัทเอกชน   ☐ ธุรกิจสว่นตวั 

 ☐ อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ............................................................................ 
 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านทัศนคติ 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในชอ่ง (☐) ท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุในแตล่ะค าถาม 
ระดบัความคิดเห็น (5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 4 = เห็นด้วย, 3 = ไมแ่นใ่จ, 2 = ไมเ่ห็นด้วย, 1 = ไมเ่ห็น
ด้วยอย่างยิ่ง) 

ทศันคติตอ่การตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

ระดบัความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

ด้านความเข้าใจ (Cognitive Component) 
1. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการให้บริการสัง่ซือ้อาหาร      
2. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีพนัธมิตรทางการค้า เชน่ Wongnai, Lalamove      
3. การใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีความสะดวกรวดเร็ว       
ด้านความรู้สึก (Affective Component) 
4. การใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีความคุ้มคา่ด้านราคา      
5. การใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ท าให้ได้รับสินค้าท่ีถกูต้อง
และรวดเร็ว 

     

6. การใช้บริการสั่งซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน มีร้านอาหารให้เลือก
หลากหลาย 

     

ด้านพฤตกิรรม (Conative Component) 
7. หากต้องสัง่ซือ้อาหารออนไลน์ ทา่นจะเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน      
8.  ท่านใ ช้บ ริการสั่ ง ซื อ้อาหารผ่าน แอพพลิ เคชั่น  ไล น์  แมน เ ป็นประจ า  
อยา่งต ่า 3 ครัง้/สปัดาห์ 
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9. ท่านจะเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน แม้ว่าแอพพลิเคชั่นอ่ืน จะให้ข้อเสนอท่ี
ดีกวา่ 

     

 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านความไว้วางใจ 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในชอ่ง (☐) ท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุในแตล่ะค าถาม 
ระดบัความคิดเห็น (5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 4 = เห็นด้วย, 3 = ไม่แนใ่จ, 2 = ไมเ่ห็นด้วย, 1 = ไมเ่ห็น
ด้วยอย่างยิ่ง) 

ความไว้วางใจต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 

ระดบัความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

ด้านการส่ือสาร 
1. ข้อมูลเก่ียวกับการสั่งซือ้อาหาร ท่ีปรากฏบนแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ครบถ้วน 
ถกูต้อง 

     

2. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการส่ือสารถึงโปรโมชัน่ตา่งๆ อยา่งชดัเจน      
3. ข้อมลูท่ีแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ท าการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือตา่งๆ ดนูา่เช่ือถือ      
ด้านความใสใ่จและการให้ 
4. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ยินยอมให้ทา่นแก้ไขข้อมลูการสัง่ซือ้ หากมีข้อผิดพลาด      
5. แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน มอบสินค้าท่ีมีคุณภาพระดับเดียวกับท่ีรับประทานท่ี
ร้านอาหาร 

     

6. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีขัน้ตอนการสัง่ซือ้อาหารท่ีง่าย และมีระบบแจ้งเตือนการ
ด าเนินงานทกุขัน้ตอน 

     

ด้านการให้สญัญาใจกบัลกูค้า 
7. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีส่วนลดคา่บริการส าหรับลกูค้าท่ีใช้บริการอยู่เป็นประจ า 
เช่น ภายใน 1 วัน หากสั่งซือ้มากกว่า 1 ครัง้ จะได้รับส่วนลดเพิ่มตามจ านวนครัง้ท่ี
สัง่ซือ้ 

     

8. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการมอบสิทธิประโยชน์พิเศษส าหรับเทศกาลส าคญั  เช่น 
วนัเกิดของทา่น หรือ เทศกาลปีใหม ่เป็นต้น 

     

ด้านความสะดวกสบาย 
9. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง      
10. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ให้บริการจดัสง่อาหารทกุพืน้ท่ีในกรุงเทพมหานคร      
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11. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เปิดให้ลกูค้าสามารถช าระเงินได้หลายชอ่งทาง      
ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขดัแย้งและการไว้วางใจ 
12. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีระบบ Call Center ให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนได้ หาก
ไมไ่ด้รับความพงึพอใจในการให้บริการ 

     

13. แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน เปิดให้ลูกค้าสามารถติดต่อพนกังานส่งอาหารได้ เพ่ือ
ตดิตอ่ ซกัถามรายการอาหารท่ีลกูค้าสัง่ซือ้ 

     

14. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แสดงความรับผิดชอบและพร้อมด าเนินการแก้ไขปัญหา
ให้ลกูค้า เม่ือได้รับข้อร้องเรียน 

     

 
ส่วนที่  4 ปัจจัยด้านการตัดสินใจส่ังซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคช่ัน ไลน์ แมน ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในชอ่ง (☐) ท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุในแตล่ะค าถาม 
ระดบัความคิดเห็น (5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 4 = เห็นด้วย, 3 = ไม่แนใ่จ, 2 = ไมเ่ห็นด้วย, 1 = ไมเ่ห็น

ด้วยอย่างยิ่ง) 

การตัดสิน ใจสั่ ง ซื อ้อาหารผ่านแอพพลิ เคชั่น  ไล น์  แมน ของผู้ บ ริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร 

ระดบัความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

การรับรู้ปัญหา  
1. งานของทา่นท าให้ทา่นไมมี่เวลาไปรับประทานท่ีร้าน      
2. ร้านอาหารท่ีทา่นต้องการรับประทานอยู่คอ่นข้างไกล       
3. การจราจรในกรุงเทพฯ ท าให้ทา่นไมอ่ยากเดนิทางไปรับประทานท่ีร้าน      
การค้นหาข้อมลู  
4. สอบถามหรือได้รับการแนะน าจากบคุคลใกล้ชิด      
5. ค้นหาข้อมลูใน Internet ได้ง่าย      
6. รู้จกัจากส่ือตา่งๆ เชน่ โทรทศัน์, Facebook, เว็บขา่ว เป็นต้น      
การประเมินผลทางเลือก : ทา่นได้ท าการเปรียบเทียบข้อมลูของแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน กบั แอพพลิเคชัน่
สัง่ซือ้อาหารออนไลน์อ่ืนๆ ดงันี ้
7. ราคาของเมนอูาหารและคา่ขนสง่มีความเหมาะสม       
8. การสง่เสริมการขาย เชน่ บริการสง่คา่ส่งอาหารฟรี, ส่วนลดราคาคา่อาหารส าหรับ
ร้านค้าท่ีร่วมรายการ เป็นต้น 
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9. ช่ือเสียง และความนา่เช่ือถือของแอพพลิเคชัน่      
10. ความหลากหลายของจ านวนร้านอาหารในแอพพลิเคชัน่      
11. ความง่ายของการใช้งานแอพพลิเคชัน่       
การตดัสินใจซือ้ : เหตผุลในการตดัสินใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน 
12. ความสะดวกสบาย      
13. ความคุ้มคา่ด้านราคา      
14. เง่ือนไขการช าระเงิน      
15. ความนา่เช่ือถือของตราสินค้า      
พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้      
16. ทา่นมีความพงึพอใจตอ่การสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน      
17. ในอนาคตทา่นจะใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน อีกครัง้      
18. ท่านจะแนะน าให้เพ่ือนหรือคนใกล้ชิดใช้บริการสัง่ซือ้อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ 
ไลน์ แมน 

     

 

 

 
 
 



 
 

 

ประวติัผูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวสมญัญา อุษุาเรืองจรัส 
วัน เดือน ปี เกิด 8 กนัยายน 2532 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2554 ระดบัปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑิต สาขาการโฆษณา มหา

วิทยาลบักรุงเทพ  
พ.ศ. 2561 ระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 162 ซ. เทอดไท 21 แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบรีุ  กทม. 10600   
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