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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 decisionmaking process ordered foods via the LINE MAN application and lived in Bangkok metropolitan area. The data was collected using a questionnaire. The statistical analysis in
this study described the percentage, mean and standard deviation. The results of the
hypothesis testing were established using by t-test, one-way analysis of variance and
multiple regression statistics. The majority of the respondents were female, aged between twenty one to thirty, with an educational level, was a Bachelor’s degree or equivalent, their average monthly income was between 15,001 and 20,000 Baht and worked as
private company employees. The overall attitude, trust and decision making factors was
at a good level. The results of hypotheses testing were as follows: the overall demographics, attitude and trust factors had various differences in the positive and negative aspects different on decision-making to order food via the LINE MAN application at
a statistically significant level of 0.05, in some steps.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ในยุคปั จจุบนั เป็ นยุค ของความเร่ งรี บ ทุกอย่างคือการแข่งขัน ใครที่เร็ วกว่าถือว่าเป็ นผู้
ชนะ สะท้ อนให้ เห็ น ได้ จากนวั ต กรรมใหม่ ๆ เช่ น เครื่ อ งบิ น รถไฟความเร็ ว สู ง รถไฟฟ้ า
โทรศัพท์มือถือ ความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีตา่ งๆ ล้ วนเกิดขึ ้นเพื่อ ตอบสนองชีวิตที่เร่งรี บและ
อานวยความสะดวกให้ กับสังคมของคนในยุคปั จจุบนั อาหารการกินก็เช่นกัน อาหารฟาสต์ฟู้ด
เติบ โตสูง ขึน้ ในประเทศไทย พอๆกับ ธุ ร กิ จ เดลิเ วอร์ รี่ หรื อ การซื อ้ สิน ค้ า ผ่า นช่องทางออนไลน์
ผู้บริโภคเลือกซื ้อสินค้ าและใช้ บริการผ่านหน้ าจอโทรศัพท์ แทนที่จะฝ่ ารถติดไปใช้ บริการที่ร้านค้ า
ข้ อ มูล ของศูน ย์ วิ จัยกสิ ก รไทย คาดว่า ตลาดบริ ก ารจัด ส่ง อาหาร (Delivery) โดย
ประกอบการร้ านอาหารในปี พ.ศ. 2560 จะมีมูลค่า 26,000-27,000 ล้ านบาท เติบโตขึน้ ร้ อยละ
11-15 จากปี พ.ศ. 2559 โดยการเติ บ โตอย่ า งโดดเด่ น ของตลาดบริ การ จั ด ส่ ง อาหาร
ในปี พ.ศ.2560 สวนทางกับภาพรวมตลาดธุรกิจร้ านอาหารในปี พ.ศ. 2560 ที่คาดว่า น่าจะเติบโต
เพียงร้ อยละ 2-4
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรื อ ETDA แถลงตัวเลข
คาดการณ์ผลสารวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่าทังสิ
้ ้น 2,812,592.03
ล้ านบาท เมื่อเทียบมูลค่าอีคอมเมิร์ซระหว่างปี พ.ศ. 2560 กับปี พ.ศ. 2559 จะพบว่ามูลค่าของ
อีคอมเมิร์ซประเภท B2B (Business-to-Business) มีการเติบโตขึ ้นร้ อยละ 8.63 ส่วนมูลค่าของ
อีคอมเมิร์ซประเภท B2C (Business to Consumer) โตขึ ้นร้ อยละ 15.54 ซึ่งถือว่าอัตราการเติบโต
ของอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ทังๆ
้ ที่เอเชียเป็ น
ประเทศที่มีอตั ราการเติบโตของระบบอีคอมเมิร์ซสูงที่สดุ ในโลกแล้ ว
ในการประชุม Alibaba’s 2016 Computing Conference ปี ค.ศ. 2016 แจ็ค หม่า
ผู้ก่อตังอาลี
้ บาบา กรุ๊ ป กล่าวว่า ในอนาคตจะมี 5 สิ่งในโลกที่จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยเทคโนโลยี
ประกอบด้ วย 1. ระบบการเงินใหม่ (New Finance), 2. อุตสาหกรรมใหม่ (New Manufacturing),
3. เทคโนโลยีโลกยุคใหม่ (New Technology), 4. พลังงานใหม่ (New Energy) และ 5. การค้ า
ปลีกยุคใหม่ (New Retail)
กลยุท ธ์ การค้ า ปลี กยุค ใหม่ ข องอาลี บ าบา เกิ ด ขึน้ เพื่ อ ประสมประสานการซื อ้ สิน ค้ า
ออนไลน์ แ ละการซื อ้ สิ น ค้ า ออฟไลน์ เ ข้ า ไว้ ด้ ว ยกัน โดยไร้ รอยต่อ เพื่ อ เปลี่ ย นพฤติก รรมลูก ค้ า
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ออนไลน์ ให้ หนั ไปซื ้อสินค้ าในร้ านค้ าออฟไลน์แทน โดยเรี ยกกระบวนการนี ้ว่า โอ ทู โอ (Online to
Offline)
ตัวอย่างหนึ่งซึ่งถือเป็ นธุรกิจประเภท โอ ทู โอ ที่ประสบความสาเร็ จในประเทศไทยก็คือ
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เปิ ดตัวในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เกิดขึ ้นโดยความ
ร่วมมือของแอพพลิเคชัน่ ไลน์ (แอพพลิเคชัน่ สนทนาออนไลน์) กับ Wongnai (เว็บไซต์แหล่งรวม
ร้ านอาหารต่างๆในประเทศไทย) และ Lalamove (บริ การรับ-ส่งสินค้ าชัน้ นาของประเทศไทย)
รวมถึง Alpha Fast และไปรษณีย์ไทย ผู้เชี่ยวชาญด้ านบริ การขนส่งที่ให้ บริ การด้ วยทีมงานระดับ
มืออาชีพ
ในปัจจุบนั แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการให้ บริการผ่านแอพพลิเคชัน่ 5 อย่างด้ วยกัน โดย
ให้ บริการทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง ได้ แก่
1. บริการสัง่ ซื ้ออาหาร รวมเมนูอาหารจาก 30,000 ร้ าน พร้ อมบริการจัดส่งสินค้ า
2. บริการเรี ยกแท็กซี่ เพื่อไปส่งลูกค้ าถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย
3. บริการส่งพัสดุ เข้ ารับพัสดุถึงบ้ าน และส่งถึงจุดหมายทัว่ ประเทศ
4. บริการแมสเซนเจอร์ ส่งของด่วน ส่งเอกสาร วางบิล
5. บริการซื ้อของที่ร้านสะดวกซื ้อ จากร้ านสะดวกซื ้อและส่งสินค้ าถึงบ้ านของลูกค้ า
จากสถิตใิ นปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีผ้ ใู ช้ งานแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มียอดผู้ใช้ งาน 5 แสน
คนต่อเดือน โดยร้ อยละ 70 ใช้ เลืกใช้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน สาหรับบริ การสัง่ ซื ้ออาหาร และอีก
ร้ อยละ 30 ใช้ สาหรับบริ การอื่นๆ (ผู้จดั การออนไลน์ , 2560) เห็นได้ อย่างชัดเจนว่า บริ การสัง่ ซื ้อ
อาหารมี ผ้ ูบริ โภคให้ การตอบรั บมากกว่าบริ การอื่ น แพลทฟอร์ ม ของโมเดลธุ รกิจ ใหม่นีเ้ ปลี่ ยน
พฤติกรรมของผู้บริ โภค ทาให้ ไม่ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้ าน แต่เลื อกสั่ง ซือ้ อาหารผ่าน
ช่องทางออนไลน์และรับประทานที่บ้านแทน
BrandAge Team (2018) เปิ ดเผยความส าเร็ จของแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ที่เปิ ด
ให้ บริ การมาเป็ นระยะเวลา 2 ปี มียอดผู้ใช้ งาน 1 ล้ านคนต่อเดือน มีอตั ราการเติบโตกว่าร้ อยละ
500
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ภาพประกอบ 1 ภาพแสดงการเติบโตของ LINE MAN
ที่มา: BrandAge Team (2018)
อย่างไรก็ตามแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ไม่ใช่รายเดียวในตลาดที่ให้ บริ การจัดส่งอาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ยังมีคแู่ ข่งขันอีกหลายราย ยกตัวอย่างเช่น แกร๊ ป ฟู๊ ด (Grab Food), ฟู๊ ด แพนด้ า
(Food Panda) และ สกู๊ตต้ า (Skootar) เป็ นต้ น เมื่อคู่แข่งขันนาเสนอสินค้ าและบริ การชนิด
เดียวกัน ใช้ ช่องทางการสั่งซือ้ สินค้ าและบริ การผ่านแอพพลิเคชัน่ เหมือนกัน และมีการส่งเสริ ม
การตลาดใกล้ เคียงกัน แต่แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน กลับเป็ นแอพพลิเคชัน่ มียอดผู้ใช้ งานสูงสุดทังๆ
้
ที่มีการเรี ยกเก็บอัตราค่าขนส่งแพงกว่าเจ้ าอื่น
ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดบริการจัดส่งอาหาร อีกทังผู
้ ้ บริโภคยังมีพฤติกรรม
ที่ไม่ยดึ ติดต่อตราสินค้ า พร้ อมจะเปลี่ยนการตัดสินใจซื ้อได้ ทนั ทีหากแอพพลิเคชัน่ อื่นให้ ข้อเสนอที่
ดีกว่า แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จะทาอย่างไรเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดที่มีอยู่ ไว้ ไม่ให้ ผ้ บู ริ โภค
เปลี่ยนไปใช้ แอพพลิเคชัน่ อื่นที่ลงเล่นในตลาดบริ การจัดส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ โดยใช้ กลยุทธ์
ด้ านราคา ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชัน่ เก็ท (Get!) ที่ให้ ผ้ บู ริ โภคสัง่ ซื ้ออาหารโดยไม่คิดค่าขนส่ง อีก
ทังราคาค่
้
าอาหารก็เท่ากับราคาที่ซื ้อจากหน้ าร้ าน เป็ นต้ น
ดังนัน้ งานวิจยั ฉบับนี ้จึงสนใจศึกษาว่า ภายใต้ สถานการณ์ที่คแู่ ข่งขันนาเสนอสินค้ าและ
บริ การที่ใกล้ เคียงกัน และมีการเรี ยกเก็บอัตราค่าบริ การในราคาที่ค้ มุ ค่ากว่า เพราะอะไรผู้บริ โภค
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ถึงตัดสินใจเลือกใช้ บริ การผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน และนักการตลาดควรจะต้ องใช้ กลยุทธ์ ใด
เพื่อรักษาความเป็ นผู้นาในตลาดให้ บริการจัดส่งอาหาร
จากข้ อคิดเห็นดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ทัศนคติ ความไว้ วางใจ มาใช้ ในการวิจัยหาความมี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน เพื่อให้ ทราบถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ บริ การจัดส่ง
อาหารที่ แ ท้ จ ริ ง และทราบแนวความคิด ของผู้บ ริ โ ภคที่ ส่ง ผลต่อ กระบวนการตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้
เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่จะทาธุรกิจ ให้ บริ การจัดส่งอาหาร ให้ สามารถนาไปปรับปรุงและวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดได้ อย่างเหมาะสมต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมนของผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
2. เพื่ อ ศึก ษาปั จ จัย ด้ านทัศนคติ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการตัด สิน ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปั จจัยด้ านความไว้ วางใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาแนวทางการตัดสินใจสัง่ ซื อ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจ ให้ บริ การจัดส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ หรื อธุรกิจ โอ ทู โอ
(Online to Offline) อื่นๆ ใช้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชั่นเป็ น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพและการบริ การให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภค สร้ าง
ความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันให้ แก่ตราสินค้ าของตนเองได้ และสามารถกาหนดกลุ่มเป้าหมายใน
การทาการตลาดได้ อย่างชัดเจน
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ศกึ ษาในครัง้ นี ้ ได้ แก่ ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใช้ บริ การสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จานวน 1,000,000 คน ข้ อมูลจาก นายนพปฎล วชิรโกวิทย์
ผู้จดั การบริ การของไลน์แมน ในกลุ่มธุรกิจ ฟู้ดดิลิเวอรี (Food Delivery) ของบริ ษัท ไลน์ ประเทศ
ไทย จากัด ให้ สมั ภาษณ์ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 (ปณชัย อารี เพิ่มพร, 2018)
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ คื อ ผู้ ที่ เ คยใช้ บริ ก ารสั่ ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากทราบจานวนประชากรจึง
ทาการกาหนดขนาดตัวอย่างโดยวิธีคานวณสูตรของ Taro Yamane (1973) อ้ างถึงใน (วรางคณา
ซับซ้ อน, 2559) โดยมีการกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
โดยที่
เมื่อ

n
N
e

แทน
แทน
แทน

n =
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของประชากร
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05

แทนค่าสูตรได้ ดงั นี ้
n =
n =
n =

399.99 คน

จากการคานวณได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
399.99 ตัวอย่าง ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่าง
สาหรับใช้ ทางานวิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ 400 คน
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การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การเลื อกกลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัย ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
Multi-stage random sampling มี 3 ขันตอน
้
โดยเรี ยงลาดับขันตอนดั
้
งนี ้
ขันที
้ ่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เนื่องจากสถานที่
ที่ผ้ ูวิจัยใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล คือ สถานที่ให้ บริ การของแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ซึ่งมีให้ บริ การ
เฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านัน้ ผู้วิจัยจึงใช้ ทฤษฎี การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ ความน่าจะเป็ น
(Probability sampling) โดยนารายชื่อเขตทังหมดในกรุ
้
งเทพมหานคร จานวน 50 เขต ข้ อมูลจาก
สานักยุทธศาสตร์ และประเมินผล (2557, 4) มาทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ด้ วยการจับฉลาก
ออกเป็ น จานวน 5 เขต ได้ แก่ เขตจตุจกั ร, เขตบางแค, เขตปทุมวัน, เขตคลองเตย และเขตวัฒนา
ขันที
้ ่ 2 ใช้ วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยจากขันที
้ ่1
ผู้วิจยั ได้ แบ่งจานวนผู้ตอบแบบสอบถามเขตละเท่าๆกัน ดังนี ้
ตาราง 1 แสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่เขต
เขตการปกครอง
เขตจตุจกั ร
เขตบางแค
เขตปทุมวัน
เขตคลองเตย
เขตวัฒนา
รวม

จานวน (คน)
80
80
80
80
80
400

ขันที
้ ่ 3 ใช้ วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยฝาก
แบบสอบถามไปกับพนักงานส่ง อาหารของแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ตามเขตการปกครองที่ ไ ด้
กาหนดไว้ เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ตามจานวนสัดส่วนที่กาหนด (ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล : ระหว่างเดือน เมษายน –
พฤษภาคม 2561)
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ดังนี ้
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 อายุ
1.2.1 ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 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 ปี ขึ ้นไป
1.3 ระดับการศึกษา
1.3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.3.2 ปริญญาตรี
1.3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.4 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
1.4.1 ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 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 บาทขึ ้นไป
1.5 อาชีพ
1.5.1 นักเรี ยน/นักศึกษา/นิสิต
1.5.2 ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.5.3 พนักงานบริษัทเอกชน
1.5.4 ธุรกิจส่วนตัว
1.5.5 อื่นๆ (โประระบุ)...................
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2. ปัจจัยด้ านทัศนคติ
2.1 ด้ านความเข้ าใจ
2.2 ด้ านความรู้สกึ
2.3 ด้ านพฤติกรรม
3. ปัจจัยด้ านความไว้ วางใจ
3.1 ด้ านการสื่อสาร
3.2 ความใส่ใจและการให้
3.3 ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า
3.4 ด้ านความสะดวกสบาย
3.5 ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ และการไว้ วางใจ
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ดังนี ้
1. ปัจจัยด้ านการตัดสินใจซื ้อ
1.1 ด้ านการรับรู้ปัญหา
1.2 ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
1.3 ด้ านการประเมินทางเลือก
1.4 ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
1.5 ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน หมายถึง โปรแกรมในโทรศัพท์มือถือที่ใช้ ในการสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านอินเตอร์ เน็ตโดยให้ บริ การในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอด 24 ชัว่ โมง
2. ผู้บริ โภค หมายถึง ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เคยตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
3. ทัศนคติ หมายถึง ความรู้ การรับรู้ ความเชื่อของผู้บริ โภคที่เกิดจากได้ รับประสบการณ์
หรื อได้ รับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ซึ่ง ความรู้ การรับรู้ ความเชื่อ เหล่านี ้จะเป็ น
ตัวสะท้ อนความรู้สึกเชิงบวกหรื อความรู้สึกเชิงลบของผู้บริ โภคที่มีตอ่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน และ
เป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจในการเลือกใช้ บริ การ
3.1 ด้ านความเข้ าใจ หมายถึง การที่ผ้ บู ริ โภคมีความรู้ และความเชื่อเกี่ ยวกับ การ
สัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
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3.2 ด้ านความรู้ สึก หมายถึง อารมณ์ และความรู้ สึกทัง้ ในเชิง บวกและเชิง ลบที่
ผู้บริโภคมีตอ่ การสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
3.3 ด้ านพฤติกรรม หมายถึง ประสบการณ์ ความรู้สึก และการรับรู้ในอดีตส่งผลให้
ผู้บริโภคเกิดแนวโน้ มหรื อความโน้ มเอียงที่จะสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
4. ความไว้ วางใจ หมายถึง การที่ผ้ บู ริ โภคมีความเชื่อถือ มัน่ ใจ และเชื่อมัน่ ต่อการใช้
บริการสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
4.1 การสื่อสาร หมายถึง ข้ อมูลที่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ส่งไปยังผู้บริ โภคมีความ
ครบถ้ วน ถูกต้ อง เปิ ดเผยและจริงใจ
4.2 ความใส่ใจและการให้ หมายถึง การที่แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ส่งมอบสินค้ าหรื อ
บริการที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า ทาให้ ผ้ บู ริโภครู้สกึ อุ่นใจ ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคเกิด
ความรู้สกึ เชิงบวก
4.3 การให้ สัญญาใจกับลูกค้ า หมายถึง การที่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีส่วนลด
ค่าบริการหรื อมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้ แก่ผ้ บู ริโภคที่มาใช้ บริการอย่างสม่าเสมอ
4.4 ความสะดวกสบาย หมายถึง การที่ แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ให้ บริ การสั่งซือ้
อาหารกับผู้บริ โภค โดยให้ บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง และมีพนักงานพร้ อมรับ-ส่งอาหารในทุกๆพื ้นที่
ที่มีการสัง่ ซื ้อ
4.5 การแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ ง และการไว้ วางใจ หมายถึง การที่ผ้ บู ริ โภคสามารถ
ติดต่อพนักงานรับ-ส่งอาหาร เพื่อแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมข้ อมูลในการสัง่ ซื ้ออาหารได้ ด้วยตนเอง และ
สามารถร้ องเรี ยนต่อแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ได้ หากไม่ได้ รับการบริการที่พงึ พอใจ
5. การตัดสินใจซื อ้ หมายถึง ขัน้ ตอนการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การสั่ง ซือ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภค โดยแบ่งเป็ น 5 กระบวนการ ประกอบด้ วย
5.1 การรับรู้ปัญหา หมายถึง การที่ผ้ บู ริ โภครับรู้ถึงความต้ องการและความจาเป็ นที่
จะต้ องใช้ บริการสัง่ ซื ้ออาหารออนไลน์
5.2 การค้ นหาข้ อมูล หมายถึง เมื่อผู้บริ โภครับรู้ถึงปั ญหาและเกิดความต้ องการแล้ ว
ผู้บริ โภคได้ ทาการค้ นหาข้ อมูล จากแหล่งต่างๆ เช่น สอบถามจากคนใกล้ ชิด ค้ นหาข้ อมูลจาก
อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น
5.3 การประเมินทางเลือก หมายถึง การที่ผ้ ูบริ โภคพิจารณาเปรี ยบเทียบการใช้
บริการสัง่ ซื ้ออาหารออนไลน์ตา่ งๆ จากข้ อมูลที่สามารถรวบรวมได้
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5.4 การตัดสินใจซื ้อ หมายถึง การที่ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสัง่ ซื ้ออาหาร
ออนไลน์ผา่ นแอพพลิเคชัน่ ที่ชอบมากที่สดุ หลังผ่านการประเมินทางเลือกแล้ ว
5.5 พฤติกรรมภายหลังการซือ้ หมายถึง ความรู้ สึกพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจของ
ผู้บริโภคหลังการใช้ บริการสัง่ ซื ้ออาหารออนไลน์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมนของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้ วย ตัวแปรที่ศึกษาสามารถแบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ม คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variable) ซึ่งมี
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
 เพศ
 อาชีพ
 อายุ
 ระดับการศึกษา
 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ปั จจัยด้ านทัศนคติ
 ด้ านความเข้ าใจ
 ด้ านความรู้สึก
 ด้ านพฤติกรรม
ปั จจัยด้ านความไว้ วางใจ
 ด้ านการสื่อสาร
 ความใส่ใจและการให้

การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่ าน
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ของ
ผู้บริโภคในกรุ งเทพมหานคร
 การรับรู้ปัญหา





การค้ นหาข้ อมูล
การประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซื ้อ
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

 ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า
 ด้ านความสะดวกสบาย
 ด้ า นการแก้ ไขสถานการณ์ และการ
ไว้ วางใจ

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการทาวิจยั
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีลักษะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
2. ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
3. ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
บทนี ้เป็ นการนาเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรของการศึกษาซึ่ง
ผู้วิจยั ได้ ทาการสืบค้ น จากเอกสารทางวิชาการและงานวิจยั จากแหล่งต่างๆ โดยแบ่งเนื ้อหาของบท
นี ้เป็ น 6 ส่วน คือ
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับทัศนคติ
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความไว้ วางใจ
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจซื ้อ
5. ประวัตคิ วามเป็ นมา และบริการของแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
มนพัทธ์ ฉันทวุฒินนั ท์ (2559, 7 - 8) อ้ างถึง Hanna and Wozniak (2001), Schiffman
and Kanuk (2003) อธิบายความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ไว้ ว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา
และเชือ้ ชาติ ซึ่งมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผู้บริ โภค ซึ่งโดยทั่วไปแล้ วใช้ เป็ นลักษณะพืน้ ฐานที่
นักการตลาดมักจะนามาพิจารณาสาหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยนามา
เชื่อมโยงกับความต้ องการ ความชอบ และอัตราการใช้ สินค้ าของผู้บริโภค
ปรมะ สตะเวทิน (2546, 112 - 118) ได้ อธิบายถึงคุณสมบัติเฉพาะของตน ซึ่งแตกต่าง
กันในแต่ละคน คุณสมบัตเิ หล่านี ้จะมีอิทธิพลต่อผู้รับสารในการทาการสื่อสาร อย่างไรก็ตามในการ
สื่อสารในสถานการณ์ตา่ งๆ กันนัน้ จานวนของผู้รับสารก็มีปริ มาณแตกต่างกันด้ วย การวิเคราะห์
ผู้รับสารที่มีจานวนน้ อยคนนันมั
้ กไม่ค่อ ยมีปัญหาหรื อมีปัญหาน้ อยกว่าการวิเคราะห์ผ้ รู ับสารที่มี
จานวนมาก เนื่องจากการวิเคราะห์คนที่มีจานวนน้ อยเราสามารถวิเคราะห์ผ้ รู ับสารทุกคนได้ แต่ใน
การวิเคราะห์คนจานวนมากเราไม่สามารถวิเคราะห์ผ้ รู ับสารแต่ละคนได้ เพราะมีผ้ รู ับสารจานวน
มากเกิ น ไป นอกจากนี ผ้ ้ ูส่ง สารยัง ไม่ ร้ ู จักผู้รับ สารแต่ละคนด้ ว ย ดัง นัน้ วิ ธี ก ารที่ ดี ที่สุดในการ
วิเคราะห์ผ้ รู ับสารที่ประกอบไปด้ วยคนจานวนมากก็คือ การจาแนกผู้รับสารออกเป็ นกลุ่มๆ ตาม
ลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) ได้ แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและ
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เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็ นต้ น ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่มีผลต่อการ
รับรู้ การตีความ และการเข้ าใจในการสื่อสารทังสิ
้ น้ (กิติมา สุรสนธิ , 2541 : 15-17) ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. เพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกต่างกันทังในด้
้ านสรี ระ ความถนัด สภาวะทาง
จิตใจอารมณ์ จากงานวิจยั ทางด้ านจิตวิทยาทังหลายได้
้
แสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากใน
เรื่ องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทังนี
้ ้เพราะวัฒนธรรมและสังคมได้ กาหนดบทบาทและกิจกรรม
ของคนทังสองเพศไว้
้
แตกต่างกัน
2. อายุ (Age) อายุเป็ นปั จจัยที่สาคัญประการหนึ่งต่อพฤติกรรมการสื่อสารของ
มนุษย์เนื่องจากอายุจะเป็ นตัวกาหนดหรื อเป็ นสิ่งที่บ่งบอกเกี่ ยวกับความมีประสบการณ์ ในเรื่ อง
ต่า งๆของบุค คล ดัง ค ากล่า วที่ ว่า ผู้ใ หญ่ อาบน า้ ร้ อนมาก่ อน เกิ ด มาหลายฝนหรื อเรี ย กคนที่ มี
ประสบการณ์น้อยกว่าว่าเด็กเมื่อวานซืน เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่เป็ นเครื่ องบ่งชี ้หรื อแสดง
ความคิด ความเชื่อ ลักษณะการโต้ ตอบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นของบุคคล คนเราโดยทัว่ ไป
เมื่ออายุเพิ่มขึ ้น ประสบการณ์สูงขึ ้น ความฉลาดรอบคอบก็เพิ่มมากขึ ้น วิธีคิดและสิ่งที่สนใจก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปด้ วย
3. การศึกษา (Education) การศึกษาหรื อความรู้ เป็ นลักษณะอีกประการหนึ่งที่มี
อิทธิพลต่อผู้รับสาร การที่คนได้ รับการศึกษาที่ต่างกัน ในยุคสมัยที่ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่
แตกต่างกันจึงย่อมมีความรู้สกึ นึกคิด อุดมการณ์ และความต้ องการที่แตกต่างกัน คนทัว่ ๆไปมักจะ
สนใจหรื อยึดแนวความคิดในแนวสาขาของตนเป็ นสาคัญ และบุคคลมักมีลกั ษณะบางประการที่
แสดงหรื อบ่งชี ้ถึงพื ้นฐานการศึกษาหรื อสาขาวิชาที่เรี ยนมา เนื่องจากสถาบันการศึกษาเป็ นสถาบัน
ที่อบรมกล่อมเกลาให้ บคุ คลมีบุคลิกภาพไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ทางด้ านครู ผ้ สู อนก็มีอิทธิพล
ต่อความคิดของผู้เรี ยนโดยการสอดแทรกความรู้ สึกนึกคิดของตัวให้ แก่ผ้ เู รี ยน ดังนันการศึ
้
ก ษาจึง
เป็ นตัวกาหนดในกระบวนการเลือกสรรของผู้รับ
4. สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อันได้ แก่ เชื ้อชาติ
และชาติพนั ธุ์ ถิ่นฐาน ภูมิลาเนา พื ้นฐานของครอบครัว อาชีพ รายได้ และฐานะทางการเงิน ปั จจัย
เหล่านี ้มีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อผู้รับ ซึ่งในการวิจัยทางด้ านนิเทศศาสตร์ ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าสถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจของผู้รับสารมีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีตอ่ ผู้ส่งสารและ
สาร สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจทาให้ คนมีวฒ
ั นธรรมที่ต่างกัน มีประสบการณ์ที่ตา่ งกัน มี
ทัศนคติคา่ นิยม และเป้าหมายที่ตา่ งกัน
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5. ศาสนา (Religion) การนับถือศาสนาเป็ นลักษณะอีกประการหนึ่งของผู้รับสารที่มี
อิทธิพลต่อตัวผู้รับสาร ทังทางด้
้
านทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมโดยศาสนาได้ มีส่วนเกี่ยวข้ อง
กับคนและกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตคนตลอดทังชี
้ วิต Childs (อ้ างถึงใน ประมะ สตะเวทิน , 2546, 7)
ได้ สรุปถึงอิทธิพลของศาสนาที่มีตอ่ บุคคลไว้ 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านศีลธรรม คุณธรรม ความเชื่อทาง
จรรยาของบุคคล ด้ านการเมือง และด้ านเศรษฐกิจ ปั จจัยทางด้ านประชากรนันยั
้ งมีลกั ษณะอื่นๆ
อีก ซึ่งสามารถนามาวิเคราะห์เพื่อทาความรู้ จกั กับการสื่อสารได้ โดยอยู่ภายใต้ แนวความคิดที่ว่า
ถ้ าบุคคลมีปัจจัยเหล่านันแตกต่
้
างกัน ความคิดและการกระทาก็มีแนวโน้ มที่จะแตกต่างกันไปด้ วย
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550, 57 - 59) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย
อายุ เพศ ขนาดครอบครั ว สถานภาพครอบครั ว รายได้ อาชี พ การศึกษา ซึ่ง เกณฑ์ ทางด้ า น
ประชากรศาสตร์ เ หล่านี เ้ ป็ น เกณฑ์ ที่นักการตลาดนิ ยมใช้ ในการแบ่ง ส่วนการตลาด ลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ จึง เป็ น สิ่ ง ส าคัญ และสถิ ติที่ สามารถวัด ได้ ข องประชากรช่วยในการก าหนด
เป้ า หมายทางการตลาด รวมทั ง้ ง่ า ยต่ อ การวั ด ผลมากกว่ า ตั ว แปรอื่ น เกณฑ์ ท างด้ าน
ประชากรศาสตร์ ที่สาคัญประกอบไปด้ วยตัวแปรที่สาคัญ ดังนี ้
1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้ องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ ประโยชน์จากอายุ เป็ นตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์
ที่แตกต่างของส่วนตลาดเพื่อช่วยในการค้ นหาความต้ องการของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market)
2. เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรที่ใช้ ในการแบ่ง ส่วนการตลาดเช่นกัน นักการตลาดต้ อง
ศึก ษาตัว แปรชนิ ด นี อ้ ย่า งรอบครอบ เพราะในปั จ จุบัน ตัว แปรด้ า นเพศมี ก ารเปลี่ ย นแปลงใน
พฤติกรรมการบริ โภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากการที่สตรี ทางานและมีบทบาท
ทางสังคมมากขึ ้น
3. ลักษณะครอบครัว (Marital status) ในอดีตถึงปั จจุบนั ลักษณะครอบครัวเป็ น
เป้าหมายที่สาคัญของการใช้ ความพยายามทางการตลาดโดยมาตลอด และมีความสาคัญยิ่งขึ ้น
ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้บริ โภค นักการตลาดมักจะให้ ความสนใจในจานวน และลักษณะของบุคคลใน
ครัวเรื อนที่ใช้ สินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับผู้ตดั สินใจในครัวเรื อนเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้
เหมาะสม
4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็ นตัว
แปรส าคั ญ ใน การก าหนดส่ ว นของตลาด โดยทั่ ว ไปนั ก การตลาดจะสนใจผู้ บริ โ ภคที่ มี
ความสามารถในการซื อ้ แต่อย่า งไรก็ ตามครอบครั วที่ มี รายได้ ต่ าจะเป็ น ตลาดที่ มี ขนาดใหญ่
ปั ญหาสาคัญ ในการแบ่ง ส่วนการตลาดโดยถื อเกณฑ์รายได้ อย่างเดียวก็ คือ รายได้ จะเป็ นตัวชี ้
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ความสามารถในการจ่ายสินค้ าของผู้บริ โภคได้ หรื อไม่ มีความสามารถ ในการจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
สินค้ า ในขณะเดียวกันการเลือกซื ้อสินค้ าที่แท้ จริงอาจถือเป็ นเกณฑ์
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิด
และทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ มาใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
สัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร โดยเลือกใช้ ตวั แปรที่
นามาศึกษา คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ซึ่งเป็ นตัวแปรที่ส่งผล
ให้ ผ้ บู ริโภคแต่ละคนมีการตัดสินใจซื ้อที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น การเปิ ดรับการใช้ บริ การสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิ เ คชั่น หรื อ ความรู้ และความเชี่ ยวชาญในการใช้ บริ การผ่านแอพพลิเคชั่น
เหล่านี ้มักแปรผันตามตัวแปรด้ านอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นต้ น ส่วนตัว
แปรอื่นๆ ที่ผ้ วู ิจยั ไม่เลือกนามาศึกษา คือ ขนาดครอบครัว และสถานภาพครอบครัว เนื่องจากการ
ยอมรับเทคโนโลยีหรื อการตัดสินใจใช้ บริ การผ่านแอพพลิเคชัน่ นัน้ เกี่ยวเนื่องกับตัวแปรด้ านอายุ
ระดับ การศึก ษา รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น มากกว่า ตัว แปรด้ า นขนาดครอบครั ว และสถานภาพ
ครอบครัว กล่าวคือ บุคคลไม่วา่ จะอาศัยอยู่ในครอบครัวขนาดเล็กหรื อครอบครัวขนาดใหญ่ หากมี
ความรู้ เรื่ อ งของเทคโนโลยี และมี แ รงผลัก ดัน ก็ ส ามารถตัด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า น
แอพพลิเคชัน่ ได้ เหมือนกัน หากจะศึกษาถึงตัวแปรด้ านขนาดครอบครัว และสถานภาพครอบครัว
น่าจะเกี่ยวโยงกับปริมาณในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ มากกว่า ฉะนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ เลือกใช้ ตวั แปรที่สาคัญ
และส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซือ้ มากกว่าในการทาการวิจยั เพื่อไม่ให้ เป็ นการรบกวนผู้ตอบ
แบบสอบถามและเก็บข้ อมูลเกินความจาเป็ น
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับทัศนคติ
อุษา ลิมปธนโชติ (2545, 12 - 13) อ้ างอิงข้ อมูลจาก Triandis กล่าวว่า พฤติกรรมหรื อ
การปฏิบตั ิของมนุษย์เป็ นผลมาจาก ทัศนคติ (Attitude) บรรทัดฐานของสังคม (Norms) นิสัย
(Habits) และผลที่คาดว่าจะได้ รับหลังจากพฤติกรรมนันแล้
้ ว (Expectancies about Reinforcement) ดัง นัน้ ทัง้ การปฏิ บัติ ห รื อ พฤติ ก รรมการแสดงออกของพฤติ ก รรมของบุค คล และ
ขณะเดี ย วกันการแสดงออกหรื อ การปฏิ บัติข องบุค คลก็ มี ผ ลต่อ ทัศ นคติข องบุคคลนัน้ ๆ ด้ ว ย
โดยทั่ว ไปแล้ ว เชื่ อ กัน ว่ า ทัศ นคติ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การปฏิ บัติ ถึ ง แม้ ว่ า นัก การสื่ อ สารและ
นักจิตวิทยาหลายท่านจะเห็นว่าทัศนคติมี ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรม แต่จ ากผลงานวิจัยทาง
สังคมวิทยาส่วนใหญ่หลายสิบปี ที่ผ่านมา พบว่า ตัวแปร ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบตั ินนมี
ั้
ความสัมพันธ์กนั น้ อยหรื อแทบจะไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย ซึง่ นักจิตวิทยาพยายามหาเหตุผลต่างๆ
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เพื่ อ จะเป็ น ข้ อ โต้ แ ย้ ง ที่ ข้ อ มูล จากการวิ จัย ไม่ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น อย่า งเด่น ชัด ว่า การปฏิ บัติ หรื อ
พฤติกรรมเป็ นผลมาจากทัศนคติ โกธานดาพานี (Kothandapani) ได้ สรุ ปเหตุผลของความ
ล้ มเหลวในการคาดคะเน หรื อทานายพฤติกรรมจากข้ อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ ซึ่งอาจจะเนื่องมาจาก
สาเหตุตอ่ ไปนี ้
1. คาจากัดความของทัศนคติไม่ถูกต้ อง เช่น อาจจะมองทัศนคติในแง่ความรู้ สึก
อย่างเดียว ซึง่ ความรู้สกึ อย่างเดียวไม่ได้ เป็ นตัวทานายที่แน่นอนของพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิ
2. เราอาจจะวัดทัศนคติของบุคคลที่มีต่อบางสิ่งบางอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิด
จากการใช้ เครื่ องมือที่ไม่เหมาะสมในการวัดทัศนคติและการปฏิบตั ิ
จิตตินนั ท์ นันทไพบูลย์ (2551, 99, 79 - 81) คาว่า “ทัศนคติ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า
“Attitude” มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ว่า “ท่าทีหรื อ
ความรู้ สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ” หนังสือบางเล่มอาจใช้ คาที่มีความหมายเช่นนี ้ว่า “เจคคติ”
ซึ่งปั จจุบนั คาว่า “ทัศนคติ” นิยมใช้ อย่างแพร่ หลายในวงการวิชาการมากกว่า เพราะความหมาย
ครอบคลุมถึงความพร้ อมที่จะแสดงออกเป็ นการกระทาด้ วย มิใช่การแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง แต่เ พี ยงอย่างเดียว เช่น ในความหมายของทัศนคติที่ว่า เป็ น “แนวความคิดเห็น ” ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
ความสาคัญของทัศนคติในการบริการ
ในการดาเนินธุรกิจปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าหรื อบริ การก็
ตาม ต่างพยายามสร้ างทัศนคติที่ดีตอ่ สินค้ าและบริการให้ กบั ผู้บริโภคหรื อลูกค้ า เพื่อให้ ทศั นคติที่ดี
เป็ นพลังกระตุ้น (Motivational Force) และผลักดันให้ เกิดพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าและบริ การต่างๆ
เมื่อผู้บริ โภคตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริ การใดก็ตาม ย่อมเป็ นโอกาสให้ ธุรกิจได้ นาเสนอสินค้ าและ
บริ การที่จะก่อให้ เกิดประสบการณ์ที่ดีกับผู้บริ โภคได้ อันจะนาไปสู่การสร้ างทัศนคติที่ดีต่อสินค้ า
และบริการดังกล่าว
องค์ประกอบของทัศนคติในการบริการ
ตามที่ทราบแล้ วว่า ทัศนคติเป็ นองค์รวมของความรู้สึกนึกคิด และความพร้ อมใน
การแสดงออกทางการกระท าหรื อ พฤติกรรมต่า งๆ ทัศ นคติใ นการบริ การจึง ประกอบขึน้ ด้ ว ย
องค์ประกอบของทัศนคติ 3 ประการ คือ
1. องค์ประกอบด้ านความคิด เป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการรับรู้ ข่าวสาร
ข้ อมูล ความเชื่อ และความคิดเห็นเกี่ ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ แต่ละบุคคลได้ มาจากประสบการณ์ การ
เรี ยนรู้ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม ทาให้ เกิดเป็ นความรู้ความเข้ าใจที่เป็ นเหตุผลในการสรุปความ และ
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รวมเป็ นระบบความคิดความเชื่อในการประเมินค่าสิ่งต่างๆ ซึ่งมักจะออกผลเป็ นแนวโน้ มในทางใด
ทางหนึง่ (ดี – ไม่ดี, มีคณ
ุ ค่า – ไม่มีคณ
ุ ค่า, เหมาะสม –ไม่เหมาะสม)
2. องค์ประกอบด้ านความรู้ สึก เป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับการแสดง
ความรู้สกึ และอารมณ์ของบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้และความเข้ าใจต่อสิ่งต่างๆ อันเป็ น
ผลเนื่ องมาจากการที่ บุคคลประเมิ นค่าสิ่ง เหล่านัน้ และเกิ ดความรู้ สึกในทางบวกหรื อทางลบ
ออกมา (ชอบ – ไม่ชอบ, ต้ องการ – ไม่ต้องการ, พึงพอใจ – ไม่พงึ พอใจ)
3. องค์ประกอบด้ านความโน้ ม เอี ยงของพฤติกรรม เป็ นองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้ องกับความโน้ มเอียงที่บคุ คลจะประพฤติปฏิบตั ิตนหรื อตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ไปในทางใด
ทางหนึ่ง จะขึน้ อยู่กับความเชื่อหรื อความรู้ สึกของบุคคลที่ได้ รับจากการประเมินค่าสิ่งเหล่านัน้
กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีความรู้ เชิงประเมินค่าและมีความรู้ สึกชอบหรื อไม่ชอบต่อสิ่งใดแล้ ว ผลที่
ตามมาคือ ความพร้ อมที่จะกระทาหรื อปฏิบตั ิตอบอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอดคล้ องกับความเชื่อและ
ความรู้สกึ ที่มีตอ่ สิ่งนัน้ ซึง่ พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นจะเป็ นไปในทิศทางที่จะสนับสนุนหรื อคัดค้ านสิ่งนันๆ
้
ทัศนคติที่อุตสาหกรรมบริ การนามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน เรี ยกอีกอย่าง
หนึง่ ว่า “จิตใจให้ บริการ หรื อ Service mind” หมายถึงการอานวยความสะดวก การช่วยเหลือ การ
ให้ ความกระจ่าง การสนับสนุน การเร่ งรัดการทางานตามสายงาน และความกระตือรื อร้ นต่อการ
ให้ บริ การคนอื่น รวมทังการยิ
้
้มแย้ มแจ่มใส ให้ การต้ อนรับด้ วยไม่ตรี จิตที่ดีตอ่ ผู้อื่น และต้ องการให้
ผู้อื่นประสบความสาเร็จในสิ่งที่เขาต้ องการ (เทื ้อน ทองแก้ ว) หรื ออาจหมายถึง การให้ ที่จริ งใจโดย
ไม่หวังผลตอบแทน (ยิ่งศักดิ์ โค้ วสุรัตน์)
Service Mind มีความหมายดังนี ้
S = Smile
ต้ องมีรอยยิ ้ม
E = Enthusiasm
ความกระตือรื อร้ น เอาใจใส่ลกู ค้ า
R = Responsiveness
มีความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่มีตอ่ ลูกค้ า
V = Value
ให้ บริการลูกค้ าอย่างมีคณ
ุ ค่า
I = Impression
ให้ บริการอย่างประทับใจ
C = Courtesy
บริการลูกค้ าอย่างสุภาพอ่อนโยน
E = Endurance
ความอดทน การเก็บอารมณ์
M = Make Believe
มีความเชื่อ
I = Insist
การยืนยัน/มีจดุ ยืนที่จะบริการลูกค้ า
N = Necessitate
การให้ ความสาคัญ
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D = Devote
การอุทิศตน
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.cdd.go.th)
การศึกษาทัศนคติของลูกค้ านับว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญในการวางแผนและพัฒนาการ
บริการให้ สอดคล้ องกับทัศนคติของลูกค้ า โดยแบ่งประเภททัศนคติของลูกค้ าได้ ดังนี ้
1. ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์บริ การ เป็ นทัศนคติที่ลูกค้ ามีต่อบริ การที่ ได้ รับตาม
ลักษณะและนโยบายของการนาเสนอบริ การแต่ละประเภท
2. ทัศ นคติ ต่อ สภาพแวดล้ อ มของการบริ ก าร เป็ นทัศ นคติ ที่ ลูก ค้ า มี ต่ อ
สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกองค์การบริการ
3. ทัศนคติต่อกระบวนการให้ บริ การ เป็ นทัศนคติที่ลูกค้ ามีต่อวิธีการนาเสนอ
บริการและพฤติกรรมการบริการของผู้ให้ บริการ
ความสาคัญของทัศนคติตอ่ ลูกค้ า ดังนี ้
1. ทัศนคติเป็ นตัวผลักดันความต้ องการให้ มีการแสดงออก ทัศนคติของแต่ละ
บุคคลเกิดจากการเรี ยนรู้ในสังคม จนเกิดเป็ นกระสบการณ์ความรู้สึกนึกคิดที่นาไปสู่การแสดงออก
ของบุคคลหนึง่ ต่อบุคคลอื่น สิ่งของ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ อง โดยเป็ นแรงผลักดันให้ บคุ คลแสดง
พฤติกรรมที่ตนต้ องการออกมา ซึง่ การตอบสนองความต้ องการอาจเป็ นไปในทางที่พึงพอใจหรื อไม่
พึงพอใจ ขึ ้นอยูก่ บั การรับรู้ของบุคคลว่าเป็ นไปตามความคาดหวังมากน้ อยเพียงใด
2. ทัศนคติช่วยกาหนดการตัดสินใจซื ้อบริ การของบุคคล ในสถานการณ์ของการ
ตัดสินใจซื ้อบริ การ ทัศนคติของลูกค้ าจะมีอิทธิพลต่อความต้ องการซื ้อบริ การในด้ านต่างๆ และ
รูปแบบของบริ การที่ลกู ค้ าคาดหวังว่าจะได้ รับ ทังยั
้ งขึ ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ลกู ค้ าได้ รับจากการ
ให้ บริ การในแต่ละครัง้ เป็ นอย่างมาก เพราะลูกค้ าสามารถรับรู้ และเกิดความรู้สึกพึงพอใจหรื อไม่
พอใจบริการนันได้
้ ทนั ที ซึง่ ลูกค้ าจะเก็บเป็ นข้ อมูลในการพิจารณาเลือกซื ้อหรื อใช้ บริ การครัง้ ต่อๆไป
ได้
ชูชยั สมิทธิไกร (2557, 180 - 182) ทัศนคติ (attitude) เป็ นผลสรุปของการประเมินสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง (เช่น บุคคล วัตถุ ประเด็นที่ถกเถียง ฯลฯ) ซึ่งบ่งชีว้ ่าสิ่งนัน้ ดีหรื อเลว น่าพอใจหรื อไม่น่า
พอใจ ชอบหรื อไม่ชอบ และเป็ นประโยชน์หรื ออันตราย (Eagly & Chaiken, 1993; Petty, Wegener, & Fabrigar, 1997) ซึง่ นักจิตวิทยาได้ เสนอองค์ประกอบของทัศนคติไว้ 3 แนว ได้ แก่
1. ทัศนคติมีสามองศ์ประกอบ คือ
1) องค์ประกอบด้ านปั ญญา (cognitive component) หมายถึง ความเชื่อ
ความรู้ ความคิด และความคิดเห็นที่บคุ คลมีตอ่ ที่หมายของทัศนคติ
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2) องค์ประกอบด้ านความรู้สึก (affective component) หมายถึง ความรู้สึกด้ าน
บวก-ลบ เช่น ชอบ-ไม่ชอบ หรื อ พอใจ-ไม่พอใจ ที่บคุ คลมีตอ่ ที่หมายของทัศนคติ
3) องค์ประกอบด้ านพฤติกรรม (Behavioral component) หมายถึง แนวโน้ ม
หรื อความพร้ อมที่บคุ คลจะปฏิบตั ิตอ่ ที่หมายของทัศนคติ
นักจิตวิทยาที่สนับสนุนการแบ่งทัศนคติเป็ น 3 องค์ประกอบ และมีอิทธิพลต่อ
การศึกษาด้ านนี ้ คือ Kretch, Crutchfield, & Ballachey (1962) และ Triandis (1971)
2. ทัศนคติมีสององค์ประกอบ แนวคิดนี ้ระบุว่าทัศนคติประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบ
คือ องค์ประกอบด้ านปั ญญา และองค์ประกอบด้ า นความรู้ สึก นักจิตวิทยาที่สนับสนุนการแบ่ง
ทัศนคติเป็ น 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ Katz (1960) และ Rosenberg (1965) ตามแนวคิดนี ้
องค์ประกอบด้ านปั ญญา หมายถึง ความเชื่อของบุคคลว่าที่หมายของทัศนคติจะเป็ นตัวส่งเสริ ม
หรื อขัดขวางการบรรลุถึง ค่านิย มต่างๆ ของบุคคล ส่วนองค์ป ระกอบด้ านความรู้ สึก หมายถึ ง
ความรู้สกึ ที่บคุ คลมีเมื่อถูกกระตุ้นโดยที่หมายของทัศนคติ องค์ประกอบทังสองนี
้
้จะร่วมกันกาหนด
ว่าบุคคลจะมี ความตัง้ ใจที่ จ ะกระทาพฤติกรรมอย่างไร และความตัง้ ใจนี จ้ ะนาไปสู่การแสดง
พฤติกรรมที่สงั เกตเห็นได้ ตอ่ ไป
3. ทัศนคติมีเพียงองค์ประกอบเดี ยว แนวคิดนี ้ระบุว่าทัศนคติมีเพียงองค์ประกอบ
เดียว คือ องค์ประกอบด้ านความรู้ สึก กล่าวคือ ทัศนคติเป็ นความรู้ สึกในทางบวกหรื อลบ ชอบ
หรื อไม่ชอบ ที่บุคคลมีต่อที่หมายของทัศนคติ นักจิตวิทยาที่สนับสนุนแนวคิดนี ้ ได้ แก่ Thurstone
(1959) Insko (1967) และ Fishbein & Ajzen (1975)
Schiffman L.G. and Kanuk L.L. (2000, 200) อ้ างถึงในงานวิจยั ของ ธนพัทธ์ เอมะ
บุตร (2558) ให้ ความหมายว่า ทัศนคติเป็ นการโน้ มเอียงที่ได้ รับผลมาจากการเรี ยนรู้ ส่งผลให้ เกิด
พฤติกรรมที่แสดงออกว่าชอบหรื อไม่ชอบต่อสิ่งๆหนึ่ง และได้ กาหนดองค์ประกอบของทัศนคติไว้ 3
ประการ ดังนี ้
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ภาพประกอบ 3 โมเดลแสดงองค์ประกอบของทัศนคติ (Tricomponent Attitude Model)
ที่มา : Schiffman L.G. and Kanuk L.L. (2000, 200)
1. ส่วนของความเข้ าใจ (Cognitive Component) คือ ความรู้ (Knowledge) การรับรู้
(Perception) ความเชื่อ (Beliefs) ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งในส่วนของความรู้และ
การรับรู้เกิดจากการได้ รับประสบการณ์รวมทังข้
้ อมูลที่เกี่ยวข้ องจากข้ อมูลหลายแหล่ง และความรู้
นี ้จะมีผลต่อไปยังความเชื่อ (Beliefs)
2. ส่วนของความรู้ สึก (Affective Component) จะเป็ นตัวที่ สะท้ อนอารมณ์
(Emotion) และความรู้ สึก (Feeling) ของแต่ละบุคคลต่อความคิดหรื อต่อสิ่งใดสิ่ง หนึ่ง เช่น
เรื่ องของความชอบ และอารมณ์ตอ่ สิ่งเหล่านัน้
3. ส่วนของพฤติกรรม (Conative Component หรื อ Behavior หรื อ Doing) คือ
แนวโน้ มของการกระทาที่จะแสดงออกหรื อความโน้ มเอียงที่จะซือ้ ผลิตภัณฑ์จากทัศนะที่มาจาก
องค์ประกอบของทัศนคติ
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับทัศนคติ ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดและทฤษฎีของ Sciffman & Kanuk มาใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริ โภคแต่ละบุคคลผ่าน
ประสบการณ์ สภาพแวดล้ อ ม และมี ร ะดับความรู้ ไม่เ ท่า กัน ส่ง ผลมี ทัศ นคติต่อสิ่ ง หนึ่ง สิ่ ง ใด
แตกต่างกันไปด้ ว ย ซึ่ง ทัศ นคติดัง กล่า ว สามารถแบ่ง ให้ ค รอบคลุม ได้ 3 องค์ ป ระกอบ คื อ 1.
ทัศนคติด้านความรู้ การที่ผ้ บู ริ โภคมีความรู้ ความเข้ าใจมากหรื อน้ อยต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะส่งผลให้
เกิดทัศนคติเชิงบวกหรื อเชิงลบต่อสิ่งๆนัน้ เช่น มีความรู้ด้านเทคโนโลยีน้อย จะเกิดทัศนคติเชิงลบ
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ต่อการใช้ เทคโนโลยี เพราะรู้ สึกว่ามีความยุ่งยากลาบากในการใช้ งาน 2. ทัศนคติด้านความรู้ สึก
เป็ นอารมณ์ความชอบหรื อไม่ชอบต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดของผู้บริ โภค ซึ่งเป็ นแรงผลักดันทาให้ ผ้ บู ริ โภค
ตัดสินใจเลือกใช้ หรื อไม่เลือกใช้ สิ่งนัน้ ๆ 3. ทัศนคติด้านพฤติกรรม แนวโน้ มของการกระทาของ
ผู้บ ริ โ ภคที่ จ ะเลื อ กซื อ้ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ง อัน เกิ ด จากด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจ และความรู้ สึก เป็ น
แรงผลักดัน
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับความไว้ วางใจ
Moorman, Deshpande & Zaltman (1992, 314) อ้ างถึงใน ธี รพงษ์ เที่ยงสมพงษ์
(2551, 29) กล่าวว่า ความไว้ วางใจ คือ ความวางใจอย่างเต็มใจต่อหุ้นส่วน รวมไปถึงการมี
แนวความคิดว่าผู้บริโภคต้ องเกิดความเชื่อมัน่ ต่อองค์กรอันเกิดจากความสนใจในช่วงเวลาของการ
ใช้ บริ การ ความเชื่อมั่นที่ กล่าวนี จ้ ะเกิดขึน้ ต่อเมื่อผู้บริ โภคพิจ ารณาผู้ให้ บริ การที่เป็ นทางเลือก
2 ประการ คือความน่าเชื่อถือมากที่สดุ และมีความซื่อสัตย์จริงใจอย่างสูง
D. Harrison McKnight, Vivek Choudhury & Charles Kacmar (2002) อ้ างถึงใน
พรพิ รัต น์ คันธธาศิริ (2559) ได้ ศึก ษาและพัฒ นาเครื่ อ งมื อ วัด ความไว้ ว างใจสาหรั บ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบุว่า ความไว้ วางใจเกิดขึ ้นจากองค์ประกอบสองด้ านด้ วยกัน คือ ความเชื่อใน
การไว้ วางใจ (Trusting Belief) และเจตนาในการไว้ วางใจ (Trusting Intention) โดยแสดงให้ เห็น
ว่า ความเชื่ อ ในการไว้ ว างใจเป็ น ปั จ จัย ที่ น าไปสู่เ จตนาในการไว้ ว างใจก่ อ นแล้ ว จึง ก่ อ ให้ เ กิ ด
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล ดังแสดงในรูปต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 4 แสดงปัจจัยความไว้ วางใจที่นาไปสูพ่ ฤติกรรมของแต่ละบุคคล
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ที่มา : D. Harrison McKnight Vivek Choudhury Charles Kacmar (2002, 337)
Stern N (1997) อ้ างอิงถึงใน ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ (2551, 29) กล่าวว่า ความไว้ วางใจ
คื อ ความสั ม พัน ธ์ พื น้ ฐานในเรื่ อ งการติ ด ต่ อ สื่ อ สารในด้ านการให้ บริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า ทฤษฎี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดที่องค์กรจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างความคุ้นเคยอันจะก่อให้ เกิดความ
ประทับใจแก่ลกู ค้ า ประกอบด้ วย 5 C ได้ แก่ การสื่อสาร (Communication) ความดูแลและการให้
(Caring and Giving) การให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า (Commitment) การให้ ความสะดวกสบาย
(Comfort) หรื อความสอดคล้ อง (Compatibility) การแก้ ไขสถานการณ์ความขัดแย้ ง (Conflict)
และการให้ ความไว้ วางใจ (Trust)
1. การสื่อสาร (Communication) พนักงานควรจะสื่อสารกับลูกค้ าและทาให้ ลกู ค้ า
เกิดความรู้ สึกอุ่นใจ พนักงานต้ องแสดงความเปิ ดเผยจริ งใจและพร้ อมที่จะให้ ความช่วยเหลือแก่
ลูกค้ า
2. ความใส่ใจและการให้ (Caring and Giving) เป็ นความเอื ้ออาทร ความรู้สึกอยาก
ปกป้องและความอุ่นใจ สิ่งเหล่านี ้เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ใกล้ ชิดกับลูกค้ า ซึ่งจะส่ งผลให้
ลูกค้ ามีความรู้สกึ ที่ดี
3. การให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า (Commitment) องค์การควรยอมเสียผลประโยชน์
บางอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ า ยกตัวอย่างเช่น บริ ษัท A บอกลูกค้ าว่า ถ้ าคุณไม่
พอใจสินค้ าของเราไม่วา่ กรณีใดๆโปรดคืนสินค้ านันให้
้ กบั เราทันที เพื่อเปลี่ ยนสินค้ า หรื อคืนเงินใน
ราคาที่ คุณ ซื อ้ ไป นั่นคื อการแสดงให้ ลูกค้ าเห็นถึ ง ความรั บผิ ดชอบด้ วยการยอมสูญ เสี ยเพี ย ง
บางส่วนแต่ได้ รับความไว้ เนื ้อเชื่อใจเพิ่มขึ ้นมาก
4. ความสะดวกสบาย (Comfort) หรื อความเข้ ากันได้ หรื อความตรงกัน จะทาให้
ลูกค้ ารู้สกึ สะดวกสบายนัน่ ก็คือ ลูกค้ าเกิดความรู้สึกที่ดี อบอุ่น มัน่ ใจ เมื่อเข้ ารับบริ การ ดังนันอาจ
้
กล่าวได้ วา่ ลูกค้ าประเมินความสะดวกสบาย จากการได้ รับการบริการที่ดีจากองค์การ
5. การแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ ง (Conflict Resolution) และการไว้ วางใจ (Trust)
องค์การควรจะทาให้ ลูกค้ ามีความรู้ สึกเหมือนอยู่ที่บ้าน ซึ่งคงจะดีกว่าการที่องค์การต้ องมาแก้ ไข
ข้ อขัดแย้ งกับลูกค้ า นัน่ คือ องค์การควรจะแสดงความรับผิดชอบล่วงหน้ าด้ วยการบอกต่อกับลูกค้ า
ก่อนว่า ถ้ าลูกค้ าพบ หรื อสงสัยสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรื อไม่ชอบใจในตัวสินค้ าและบริ การจนกระทัง่ ลูกค้ า
คิดว่า ตนกาลังถูกเอาเปรี ยบให้ ลูกค้ าสอบถามพนักงานได้ ทนั ทีเพื่อให้ พนักงานได้ ชี ้แจงโดยเร็ ว
ก่อนที่ลกู ค้ าจะมีความรู้สกึ ที่ไม่ดีหรื อไม่พอใจ
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Millar (2009) อ้ างถึงใน ภูษณิศา ศิริศนั สนียกุล (2559, 7) อธิบาย การสร้ างความ
ไว้ วางใจ หรื อ Trust ประกอบไปด้ วย 5 ตัวอักษร คือ T R U S T ซึ่งหมายถึง ปั จจัย 5 อย่างที่จะ
ช่วยในการสร้ างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและยัง่ ยืนกับลูกค้ า
T คือ Truth ซึ่งมีความหมายว่า ความจริ ง ความจริ งคือหนทางที่จะทาให้ เราสูญเสีย
ลูกค้ าที่มีอยูบ่ นโลกใบนี ้จานวนมากมาย เพียงแค่ไม่ได้ ส่งของให้ ตรงตามเวลา ปั ญหาทางด้ านการ
สื่อสาร หรื อการที่จะไม่มีการติดตามผลของการขาย แต่ในทางกลับกันนัน้ มุมมองของทางลูกค้ า
เอง การโกหก คือสิ่งที่ทาให้ ลกู ค้ าไม่สามารถยอมรับได้ และเป็ นตัวแปรที่สาคัญที่สามารถบัน่ ทอน
ความไว้ วางใจของลูกค้ าได้ มากที่สดุ ซึง่ ความซื่อสัตย์นนเป็
ั ้ นสิ่งที่มีความสาคัญที่ลกู ค้ าต้ องการ ซึ่ง
เป็ นสิ่งเดียวที่จะทาให้ ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้ าเกิดขึ ้นในระยะยาวได้ อีกด้ วย
R คือ Reliability ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือนันเป็
้ นสิ่งที่เราได้ ทาการตอบสนอง
ลูกค้ าโดยมีสิ่งที่เกิดขึน้ ตามมา เรี ยกว่า ความไว้ วางใจในทุกๆครัง้ ที่เราได้ ทาการใช้ บริ การและ
ช่ว ยเหลื อ ลูก ค้ า ด้ ว ยความกระตื อ รื อ ร้ น ผลที่ เราจะได้ รั บเป็ น สิ่ง ตอบแทนกลับ มาก็ คื อ ความ
ไว้ วางใจจากลูกค้ าของเราเอง
U คือ Understand ความเข้ าใจ ซึ่งความเข้ าใจนันเป็
้ นสิ่งที่เราจะต้ องมี คือ การที่เรา
เข้ าใจถึงความต้ องการของลู กค้ า เมื่อลูกค้ ามีคาถามเกิดขึ ้นและได้ ถามคาถามที่แสดงถึงความ
สนใจในความเป็ นไปในทางธุรกิจเมื่อใด เมื่อนันเราก็
้
จะสามารถสร้ างความไว้ วางใจให้ เกิดขึ ้นกับ
ลูกค้ า ซึง่ มีผ้ ปู ระสบความสาเร็ จในการที่บริ การลูกค้ าโดยที่จะต้ องอาศัยการทาการพูดคุยและเก็บ
ข้ อมูลในด้ านต่างๆ จากลูกค้ า การเก็บข้ อมูลต่างๆ ดังกล่าวจะสามารถช่วยทาให้ เราเข้ าใจถึงความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ แบบชนิดที่เราสามารถเข้ าไปนั่งอยู่ในใจของพวกเขาเหล่านัน้ ความเข้ าใจ
ไม่ได้ มีแต่การสร้ างความไว้ วางใจ แต่สามารถทาให้ เกิดความมั่นใจและทาให้ มีเครื่ องมือในการ
จัดการและแก้ ไขปัญหาได้ อย่างแม่นยาและตรงจุด
S คือ Service การให้ บริ การ การให้ บริ การนันจะไม่
้
มีวิธีใดที่จะสร้ างและทาการ
รักษาความไว้ วางใจของลูกค้ าที่มีตอ่ เราได้ ดีเท่ากับการที่เราบริ การลูกค้ าเป็ นรายบุคคล
T คือ Take your time การให้ เวลา การให้ เวลาส่งผลต่อความไว้ วางใจเพราะว่า
ความไว้ วางใจนัน้ ไม่ได้ มี หรื อสามารถสร้ างกันได้ ในชั่วข้ ามคืน ดัง นัน้ เราจะต้ องให้ เวลากับสิ่ง
เหล่านี ้ หมั่นทาการโทรศัพท์เพื่อติดตามผลงานจากลูกค้ า หมัน่ หาเวลาเข้ าไปพบปะลูกค้ า ช่วย
ลูกค้ าแก้ ไขปัญหา และทาการขอบคุณลูกค้ าอยูเ่ สมอ
สรุ ปได้ ว่า ความไว้ วางใจ หมายถึง ความรู้ สึกอันสามารถเกิดขึ ้นได้ จากความสัมพันธ์ ที่
ใกล้ ชิดที่เกิดโดยการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้ บริ การกับลูกค้ า ลูกค้ าที่เกิดความไว้ วางใจ จะทาให้
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เกิดความรู้สึกที่มนั่ ใจหรื อเชื่อมัน่ ต่อองค์ประกอบต่างๆของสินค้ าหรื อบริ การรวมไปถึงผู้ให้ บริ การ
จึงกล่าวได้ ว่า ความไว้ ว างใจกลายเป็ นตัวที่ใช้ วดั สัมพันธภาพซึ่งสามารถจับต้ องได้ ยากระหว่าง
องค์กรกับลูกค้ า
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความไว้ วางใจ ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดและทฤษฎีของ
Stern N. มาใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษาปั จจัยที่ มี อิทธิ พ ลต่อการตัดสินใจสั่งซื อ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากธุรกิจการให้ บริ การผ่านช่องทาง
ออนไลน์นนั ้ จาเป็ นต้ องใช้ ความไว้ วางใจจากผู้บริโภค เมื่อผู้บริ โภคเกิดความไว้ วางใจในตราสินค้ า
จึงเกิดความเชื่อมั่นจนนาไปถึงขัน้ ตอนของการตัดสินใจซื อ้ โดยการที่ทาให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดความ
ไว้ วางใจได้ นนั ้ ประกอบด้ วย 5 ด้ าน คือ 1. ด้ านการสื่อสาร ผู้ประกอบการมีการสื่อสารที่ชดั เจน ใช้
ข้ อมูล ที่ เ ป็ นจริ ง ไม่หลอกลวงผู้บริ โ ภค 2. ด้ านความดูแลและการให้ ผู้ประกอบการดูแลใส่ใ จ
ผู้บริ โภคประหนึ่งบุคคลในครอบครัว 3. ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ผู้ประกอบการรับผิดชอบ
ต่อคามั่นสัญญาและสิทธิ ประโยชน์ต่างๆที่เคยกล่าวไว้ กับผู้บริ โภค 4. ด้ านความสะดวกสบาย
ผู้ป ระกอบการค านึง ถึ ง ความสะดวกสบายของผู้บ ริ โ ภค และออกแบบสิ นค้ า หรื อ บริ ก ารเพื่ อ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริ โภค 5. ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ ง และการไว้ วางใจ
ผู้ประกอบการพร้ อมแก้ ไขปัญหา เมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคไม่พอใจ และรับผิดชอบต่อ
ความผิดพลาดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นภายใต้ การใช้ สินค้ าหรื อบริการของผู้บริโภค
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับการตัดสินใจซือ้
ฉัตยาพร เสมอใจ (2557, 46, 53 - 55) กล่าวว่า การตัดสินใจ (Decision Making)
หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริ โภค
มักจะต้ องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้ าและบริ การอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้ าหรื อ
บริ การตามข้ อมูลและข้ อจากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญและอยู่
ภายในจิตใจของผู้บริโภค
รูปแบบพฤติกรรมในการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค สามารถแบ่งออกได้ ตามระดับของ
ความพยายามในการแก้ ปัญหา คือ
1. พฤติกรรมการแก้ ปัญหาอย่างเต็มรู ปแบบ (Extended Problem Solving:
ESP) เป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นในการตัดสินใจในการซื ้อครัง้ แรก ส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูง
และการซื อ้ เกิ ด ขึ น้ ไม่ บ่ อ ย นานๆถึ ง จะซื อ้ สัก ครั ง้ หนึ่ ง มัก เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ้ ูบ ริ โ ภคยัง ไม่ มี
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ความคุ้นเคย จึงต้ องการศึกษารายละเอียดของข้ อมูลมากและใช้ เวลาในการตัดสินใจนานกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ค้ นุ เคยแล้ ว
2. พฤติกรรมการแก้ ปัญหาแบบจากัด (Limited Problem Solving : LPS) เป็ น
ลักษณะของการตัดสินใจที่ทางเลือกที่มีไม่ได้ แตกต่างกันมากนักมีเวลาในการตัดสินใจไม่มากหรื อ
อาจไม่คดิ ว่ามีความสาคัญมาก จึงไม่ใส่ความพยายามในการหาข้ อมูลและตัดสินใจอย่างจริงจัง
3. พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อตามความเคยชิน เป็ นลักษณะของการซื ้อซ ้าที่เกิด
มาจากความเชื่อมัน่ ในการตัดสินใจจากการแก้ ไขในครัง้ ก่อนๆ จึงทาการแก้ ปัญหาเหมือนเดิมที่
สามารถสร้ างความพึงพอใจได้ จนทาให้ เกิดการซื ้อผลิตภัณฑ์เดิมๆ เกิดเป็ นความเคยชินกลายเป็ น
พฤติกรรมของความภักดีในตราผลิตภัณฑ์ (Brand Loyalty) หรื ออีกสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการ
เกิดความเฉื่อย (Inertia) ของผู้บริ โภค ที่จะต้ องเริ่ มศึกษาหรื อแก้ ปัญหาใหม่ทกุ ครัง้ จึงใช้ วิธีการใช้
ความเคยชินแต่ถึงกระนันหากผู
้
้ บริ โภคถูกกระตุ้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ ทาการ
ตัดสินใจใหม่ได้
4. พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อแบบทันที เป็ นลักษณะของการตัดสินใจที่เกิดขึ ้น
จากเหตุการณ์ที่เกิดกะทันหันหรื อจากการถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้ าทางการตลาดให้ ตดั สินใจในทันที
รวมถึงถ้ าผลลัพธ์ ที่ตามมามีความเสี่ยงต่าหรื อมีประสบการณ์จากการใช้ สินค้ านันอยู
้ ่แล้ ว ทาให้
เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อแบบทันทีได้
5. พฤติกรรมที่ไม่ยึดติดและแสวงหาความหลากหลาย เป็ นลักษณะของการ
ตัดสินใจที่ผ้ บู ริ โภคจะทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ผ้ ูบริ โภค
ต้ องการแสวงหาสิ่งที่ดีที่สดุ จึงทดลองหาสิ่งใหม่ๆอยูเ่ รื่ อยๆ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ศุภ ร เสรี ย์ รัตน์ องอาจ ปทะวานิช และปริ ญ ลัก ษิ ตานนท์ (2546)
กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื อ้ (Decision process) หมายถึง ขัน้ ตอนในการเลื อกซื อ้
ผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ ้นไป กระบวนการตัดสินใจซื ้อประกอบด้ วยขันตอนที
้
่สาคัญ ดังนี ้

การรับรู้ปัญหา

การค้ นหา
ข้ อมูล

การประเมิน
ทางเลือก

การตัดสินใจ

พฤติกรรมหลัง
การซื ้อ

ภาพประกอบ 5 แสดงกระบวนการตัดสินใจซื ้อ (Decision process)

27
ที่มา : (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ศุภร เสรี ย์รัตน์ องอาจ ปทะวานิช และปริ ญ ลักษิ ต านนท์ ,
2546)
1. การรับรู้ ปัญหา (Problem Recognition) หมายถึง ผู้บริ โภคตระหนักถึงความ
ต้ องการและความจาเป็ นในสินค้ า นักการตลาดจะกระตุ้นความต้ องการด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย หรื อการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความต้ องการในสินค้ า
2. การค้ นหาข้ อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริ โภครับรู้ปัญหา หมายถึง การเกิด
ความต้ องการขันที
้ ่หนึ่ง หลังจากนันเข้
้ าสู่การค้ นหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ หน้ าที่ของนักการ
ตลาดที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการนี ้คือ การพยายามจัดข้ อมูลข่าวสารผ่านแหล่งการค้ า และแหล่ง
บุคคลให้ มีประสิทธิภาพทัว่ ถึง
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) จากข้ อมูลที่ได้ ในขันที
้ ่สอง
ผู้บริโภคจะนาข้ อมูลมาพิจารณาเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการพิจารณา คือ
คุณ สมบัติ ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ คุณ สมบัติด้ า นราคา คุณ ภาพและความน่า เชื่ อถื อ ของตราสิ น ค้ า
โดยนามาเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่น หน้ าที่ของนักการตลาดที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการนี ้ก็
คือ การสร้ างความเหมาะสมในส่วนประสมด้ านต่างๆ
4. การตัดสินใจซื ้อ (Purchase Decision) การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์อนั ใดอันหนึ่ง
หลังจากมีการประเมินผลทางการเลือกต่างๆ มาแล้ ว ผู้บริ โภคจะตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ที่
ต้ องการมากที่สดุ
5. พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (Post-Purchase Behavior) เป็ นความรู้ สึกพอใจ
หรื อไม่พอใจหลังจากการซื ้อผลิตภัณฑ์ไปใช้ แล้ ว ความพอใจขึ ้นอยู่กบั คุณสมบัติของสินค้ าตรงกับ
ความต้ องการจองผู้บริ โภคหรื อไม่ ถ้ าผู้บริ โภคพึงพอใจก็จะมีโอกาสที่จะซื ้อซ ้า ในทางตรงกันข้ าม
หากผู้บริโภคไม่พอใจก็จะมีแนวโน้ มที่จะไม่ซื ้อซ ้าค่อนข้ างสูง
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจซื ้อ ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดและทฤษฎีของ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ศุภร เสรี ย์รัตน์, องอาจ ปทะวานิช และปริ ญ ลักษิตานนท์ มาใช้ เป็ นแนวทางใน
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริ โภค
ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการที่ผ้ บู ริ โภคจะตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริ การใดก็ตาม จะต้ องผ่าน
กระบวนการทัง้ หมด 5 ขัน้ ตอน คือ 1. การรั บรู้ ปั ญหา หรื อ การรับรู้ ความต้ องการ ซึ่งเป็ น
แรงผลักดันให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความต้ องการซื ้อ 2. การค้ นหาข้ อมูล ผู้บริ โภคมีการค้ นหาข้ อมูลสินค้ า
หรื อบริ การ เช่นว่า คุณสมบัติของสินค้ าหรื อบริ การ ช่องทางการจ าหน่าย เพื่ อใช้ ประกอบการ
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ตัดสินใจซื ้อ 3. การประเมินทางเลือก ผู้บริ โภคมีการเปรี ยบเทียบข้ อมูลสินค้ าหรื อบริ การ เพื่อ
คัดเลือกสินค้ าหรื อบริ การที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริ โภคได้ มากที่สุด 4. การตัดสินใจซื ้อ
ผู้บริ โภคได้ เกิดการตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริ การหลังจากได้ ผ่านกระบวนการข้ างต้ นมาเรี ยบร้ อย
แล้ ว 5. พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ผู้บริ โภคมีความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจต่อการใช้ สินค้ าหรื อ
บริการที่ได้ ตดั สินใจซื ้อ ส่งผลให้ เกิดการซื ้อซ ้าหรื อเปลี่ยนพฤติกรรมไปเลือกใช้ ตราสินค้ าอื่น
ประวัตคิ วามเป็ นมา และการบริการสั่งซือ้ อาหารผ่ านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ถือกาเนิดโดย ไลน์ ประเทศไทย ถูกประกาศเปิ ดตัว เมื่อเดือน
21 เมษายน 2559 (Thumbsupteam, 2559) โดยเป็ นแอพพลิเคชัน่ ที่ให้ บริ การจัดส่งอาหาร หรื อ
บริ การส่งของถึงที่แบบครบวงจร สาหรับผู้ใช้ งานโทรศัพท์ประเภท Android และ ios ถือเป็ นธุรกิจ
ประเภท โอ ทู โอ หรื อธุรกิจแบบ Online to Offline หมายถึง ธุรกิจที่ใช้ ความสามารถของสื่อ
ออนไลน์กระตุ้นให้ เกิดความต้ องการ (Demand) และไปเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจที่มีหน้ า
ร้ านค้ าในโลกออฟไลน์ หรื อ ธุรกิจที่เกิดจากการผสมผสานของเทคโนโลยี, อินเทอร์ เน็ต, โซเชียล
เน็ตเวิร์ค, โทรศัพท์มือถือ และ การค้ าขายหน้ าร้ านค้ าเข้ าด้ วยกันอย่างลงตัว ดังภาพต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 6 รูปแสดงแพลตฟอร์ มธุรกิจประเภท โอ ทู โอ ของแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ที่มา : (Marketing Oops!, 2017)
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จากภาพประกอบ 6 จะเห็นได้ วา่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เป็ นแพลตฟอร์ มออนไลน์ที่ช่วย
เสริ มสร้ างผลประโยชน์ให้ กับธุรกิจออฟไลน์มากมาย เช่น ธุรกิจขนส่ง ธุรกิ จการค้ าปลีก ทัง้ ใน
รูปแบบร้ านค้ าปลีก ร้ านสะดวกซื ้อ และธุรกิจร้ านอาหาร เช่น ร้ านเจ๊ โอว ร้ านมาม่าชื่อดังย่านจุฬา
สามารถสร้ างรายได้ จากลูกค้ าที่สั่ง ซือ้ ผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ได้ เป็ นจานวนมาก คิดเป็ น
มูลค่าหลายล้ านบาท ซึง่ การนาเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ ในการเพิ่มรายได้ ให้ กบั ธุรกิ จออฟไลน์นอกจาก
ช่วยผู้ประกอบการแล้ ว ยังช่วยให้ ผ้ ใู ช้ งานหรื อผู้บริ โภคทัว่ ไปมีชีวิตที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ ้น
อีกด้ วย
ในปัจจุบนั แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการให้ บริการผ่านแอพพลิเคชัน่ 5 อย่างด้ วยกัน โดย
บริการทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง ได้ แก่
1. บริการสัง่ อาหาร (Food delivery)
2. บริการเรี ยกรถแท็กซี่ (Taxi)
3. บริการส่งพัสดุ (Postal/Parcel)
4. บริการแมสเซนเจอร์ (Messenger)
5. บริการซื ้อของสะดวกซื ้อ (Convenience Goods)
จากการบริการ 5 อย่างดังกล่าวข้ างต้ น การให้ บริ การจัดส่งอาหาร (Food delivery) เป็ น
ที่นิยมมากที่สุดคือเป็ นร้ อยละ 70 ของการให้ บริ การทัง้ หมด โดยมีความได้ เปรี ยบทางการค้ า
มากกว่าแอพพลิเคชัน่ สัง่ ซื ้ออาหารอื่นๆ เนื่องจากได้ มีการร่วมมือเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับวงใน
(Wongnai) ซึ่งเป็ นแอพพลิเคชัน่ ร้ านอาหารอันดับ 1 ของไทย ในการรวบรวมรายชื่อร้ านอาหารให้
ผู้ใช้ สามารถเลือกสัง่ ซื ้อผ่านแอพพลิเคชัน่ ได้ มากกว่า 30,000 ร้ านค้ าทัว่ กรุงเทพ โดยสามารถเลือก
ร้ านได้ จากหลากหลายประเภท เช่น จากระยะทางเพื่อดูร้านที่อยู่ใกล้ เคียง จากความนิยมเพื่อดู
ร้ านเด็ด ร้ านดังต่างๆ ที่มีคะแนนจากรี วิวของสมาชิกวงใน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้สมาชิกวงใน ยังสามารถใช้
บริการไลน์ แมน ผ่านแอพพลิเคชัน่ วงในได้ อีกด้ วย เพียงเลือกร้ านที่มีสญ
ั ลักษณ์ ไลน์ แมน แล้ วกด
สัง่ ซื ้อ ข้ อมูลก็จะถูกส่งต่อไปที่แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เพื่อดาเนินการต่อไป
นอกจากการเป็ นการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกั บวงในแล้ ว ไลน์ แมน มีระบบการจัดส่ง
สินค้ าในระดับมืออาชีพ ด้ วยการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ ลาล่ามูฟ (Lalamove) ผู้นาในแวดวง
ธุรกิจขนส่งในประเทศไทย ที่มีทีมงานบริ การอย่างรวดเร็ ว มีคุณภาพ สร้ างความพึงพอใจให้ กับ
ผู้บริโภคได้ เป็ นอย่างดี
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อัตราค่าจัดส่งสินค้ าผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน คิดตามระยะทางจากร้ านอาหารถึง
ปลายทาง โดยเริ่ มต้ นที่ 55 บาท หากระยะทางมากกว่า 1 กิโลเมตรขึ ้นไป คิดเพิ่มกิโลเมตรละ
9.- บาท หากใช้ บริ การช่วงนอกเวลาทาการ ระหว่างเวลา 21.00 น. – 22.59 น. คิดเงินเพิ่ม 50.บาท และระหว่างเวลา 23.00 น. - 06.00 น. คิดเงินเพิ่ม 100.- บาท โดยผู้ใช้ งานสามารถชาระ
ค่าอาหารเป็ นเงินสดปลายทาง หรื อชาระผ่านแรทบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) เพื่อตัดบัตร
เครดิต
ขันตอนในการสั
้
ง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีดงั ต่อไปนี ้
1. เข้ าแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เลือกบริ การสัง่ ซื ้ออาหาร หลังจากนันเลื
้ อกร้ านอาหาร
โดยจะมี 3 หมวดที่อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูใช้ งาน คือ ร้ านอาหารใกล้ เคียง ร้ านอาหารยอด
นิยม และร้ านอาหารที่สงั่ ล่าสุด
2. กดเลือกรายการอาหารที่ผ้ ใู ช้ งานต้ องการ จากนันกด
้ เลือกใส่ตะกร้ า
3. เมื่อสัง่ รายการอาหารครบถ้ วนตามที่ต้องการแล้ ว กด สรุ ปรายการ ใส่ สถานที่
จัดส่งและเบอร์ ตดิ ต่อ
4. หลังจากนัน้ ระบบจะคานวณระยะทาง ระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดสัง่ และราคา
อาหารทังหมดให้
้
หากต้ องการดาเนินการสัง่ ซื ้อต่อไปให้ กด ยืนยันคาสัง่ ซื ้อ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ปิ ยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จ จัยที่ มีอิทธิ พ ลต่อการตัดสินใจซื อ้
สินค้ าผ่านทางสังคมออนไลน์ โดยใช้ การวิจยั เชิงปริ มาณ ทาการสารวจแบบสอบถามกับกลุ่มคนที่
เคยซื อ้ สิ น ค้ าผ่ า นทางสั ง คมออนไลน์ จ านวน 385 คน ผลการวิ จั ย พบว่ า ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อ
สินค้ าผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่ตา่ งกัน ส่วนปั จจัยด้ านทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
ผ่านทางสังคมออนไลน์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
กฤตินา จัทร์ หวร (2559) ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้ า
กิ๊ ฟ ช็ อ ป ผ่ า นทางแอปพลิ เ คชั น อิ น สตาแกรมของผู้ บริ โ ภคระดั บ ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การวิจัยเชิงปริ ม าณ ทาการสารวจแบบสอบถามกับผู้บริ โภคระดับชัน้
มัธ ยมศึ ก ษาในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ เ คยท าการซื อ้ สิ น ค้ า กิ๊ ฟ ช็ อ ปผ่ า นทางแอปพลิ เ คชัน
อินสตาแกรม จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยความไว้ วางใจ (Trust) ด้ านการสื่อสาร
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(Communication) และด้ านการเอาใจใส่ (Caring) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ ากิ๊ฟช็อป
ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม
พัล ลภา อมาตยกุล (2559) ท าการศึก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัดสิ น ใจซื อ้
ประกันภัยรถยนต์ ผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การ
วิจยั เชิงปริ มาณ ทาการสารวจแบบสอบถามกับกลุ่มคนที่เคยซื ้อประกันภัยรถยนต์ผ่านทางระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ที่
แตกต่างกันไม่วา่ จะเป็ นอายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ มีผลต่อพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อ
การตัด สิ น ใจซื อ้ ประกั น ภั ย รถยนต์ ใ นเกื อ บทุ ก ด้ า น ในขณะที่ ปั จ จัย ด้ า นความไว้ วางใจมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อประกันภัยรถยนต์ เนื่องจากสินค้ าประเภทประกันภัยเป็ นสินค้ าที่
พิ จ ารณาจากความเชื่ อ ถื อ และความไว้ วางใจเป็ นส าคัญ ทั ง้ นี ย้ ิ่ ง เป็ นการซื อ้ ด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ วยิ่งต้ องมีความไว้ วางใจที่สงู มากๆ
จิ ด าภา ทัด หอม (2558) ท าการศึก ษาเรื่ อ ง การตลาดผ่า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ ความ
ไว้ วางใจและคุณ ภาพของระบบสารสนเทศที่ มี ผ ลต่อการตัดสิ นใจซื อ้ สิน ค้ าผ่านช่อ งทางการ
ถ่ายทอดสดเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การ
วิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ ท าการส ารวจแบบสอบถามกั บ กลุ่ม ที่ เ คยซื อ้ สิ น ค้ า ออนไลน์ ป ระเภทการ
ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊คและอาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า
ปั จจัยด้ านความไว้ วางใจส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านช่องทางเฟซบุ๊ กไลฟ์ของผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร
จุฑารัตน์ เกี ยรติรัศมี (2558) ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการซือ้ สินค้ าผ่านทาง
แอพพลิ เ คชั่นออนไลน์ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล โดยใช้ การวิจัยเชิ ง
ปริ มาณ ทาการสารวจแบบสอบถามกับกลุ่มคนที่เคยซื ้อสินค้ าผ่านแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ ที่อยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 405 คน ผลการวิจยั พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลแตกต่างกัน ส่วน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื ้อ
สิ น ค้ า ผ่า นทางแอพพลิ เ คชั่น ออนไลน์ ข องผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลไม่
แตกต่างกัน
พิศทุ ธิ์ อุปถัมภ์ (2556) ทาการศึกษาเรื่ อง ความไว้ วางใจและลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส่งผลต่อความตังใจซื
้ อ้ สินค้ าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ การวิจยั เชิงปริ มาณ ทาการ
สารวจแบบสอบถามกับผู้บ ริ โ ภคทัง้ ชายและหญิ ง ที่ ส ามารถตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ า ผ่า นสื่ อ สัง คม
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ออนไลน์และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 280 คน ผลการวิจยั พบว่า ความไว้ วางใจ
ต่อบริษัทหรื อผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค
วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ
สินค้ าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ การวิจัยเชิง
ปริมาณ ทาการสารวจแบบสอบถามกับกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อายุตงแต่
ั ้ 23 ปี ขึ ้น
ไป จานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้ านทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัด สินใจซื ้อสินค้ าผ่าน
สังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ การซื ้อสินค้ าผ่านอินสตาแกรมมี
ความสะดวกเนื่องจากสามารถซื ้อได้ 24 ชัว่ โมง ส่วนปั จจัยด้ านความไว้ วางใจพบว่ามีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซือ้ สินค้ าผ่านสัง คมออนไลน์ (อินสตาแกรม) เช่นกัน ข้ อ ที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด คือ
ผู้ขายสินค้ าผ่านอินสตาแกรมมีการปรับปรุงข้ อมูลให้ ทนั สมัยตลอดเวลา
เปรมฤดี ทองคา (2556) ทาการศึกษาเรื่ อง การศึกษาทัศนคติและการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
จากสหรัฐอเมริกาในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กรณี ศกึ ษา: ตราสินค้ า New Balance โดย
ใช้ การวิจยั เชิงปริ มาณ ทาการสารวจแบบสอบถามกับกลุ่มประชากรเพศชายและหญิง อายุ 20 ปี
ขึ ้นไป ที่อยู่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติต่อสินค้ ามี
ความสัม พันธ์ เ ชิง บวกกับการตัดสินใจซือ้ สินค้ าจากสหรั ฐอเมริ กาในช่วงการเปลี่ ยนแปลงทาง
การเมือง กล่าวคือ ทัศนคติต่อสินค้ า และการตัดสินใจซื ้อ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกซึ่งกันและกัน
โดยทัศนคติที่ดีจะช่วยส่งผลให้ ผ้ ซู ื ้อมีความต้ องการซื ้อสินค้ าดังกล่าว
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และ พิชชาภา ยางเดิม (ไม่ระบุ) ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางด้ าน
จิตวิทยาที่มี อิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื อ้ รองเท้ าผ้ าใบยี่ห้อ Converse ภายใต้ การแข่ง ขันด้ าน
นวัตกรรมของผู้บริ โภคในกลุ่ม Gen Y โดยใช้ การวิจยั เชิงปริ มาณ ทาการสารวจแบบสอบถามกับ
กลุ่มผู้บริ โภคในช่วงอายุ 17-34 ปี ในพื ้นที่กรุ งเทพมหานาคร หัวหิน และมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตเพชรบุรี จานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อรองเท้ า
ผ้ าใบ Converse ส่วนหนึ่งคือปั จจัยทางด้ านจิตวิทยา นัน่ คือการที่ผ้ บู ริ โภคถูกจู งใจ รับรู้ ข่าวสาร
เกี่ ยวกับสินค้ า มีทัศนคติที่ดีต่อสิ นค้ า และรู ปแบบของรองเท้ ามี ความตรงตามบุคลิกภาพของ
ผู้บริโภค โดยด้ านทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อมากที่สดุ
Kim Ferrin & Raoc (2008) ศึกษาเรื่ อง ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคที่ใช้ รูปแบบการ
ตัดสิ นใจในธุ รกิ จ พาณิ ช ย์ อิเ ล็ กทรอนิกส์ : บทบาทของความไว้ วางใจ การรั บรู้ ความเสี่ ยงและ
พฤติกรรมที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ (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 ระดับของความไว้ วางใจและการรั บรู้ ความเสี่ยงเป็ นปั จจัยที่สามารถควบคุมได้
นอกจากนีป้ ั จจัยที่ สามารถควบคุม ได้ ทงั ้ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม คือ ชื่อเสียงของผู้ขาย คุณภาพ
ข้ อมูลที่ผ้ ขู ายเผยแพร่ ความปลอดภัย และการคุ้มครองข้ อมูลความเป็ นส่วนตัวของบุคคลที่สาม
หรื อการทาธุ ร กรรมทางธุ รกิ จ ซึ่ง หมายถึ ง ความไว้ วางใจและการรั บ รู้ ความเสี่ ย งสัม พันธ์ กับ
ชื่อเสียงขององค์กร คุณภาพข้ อมูลที่เผยแพร่ ความปลอดภัย และการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัว
ของบุคคลที่ สาม หรื อการทาธุ รกรรมทางธุ รกิ จ อย่างมีนัยสาคัญ ดังนัน้ ผลของแบบจาลองใน
งานวิจยั นี ้มีแนวโน้ มที่ส่งผลในเชิงบวกสาหรับร้ านค้ าที่ต้ องการสร้ างธุรกิจบนอินเทอร์ เน็ต โดยการ
เพิ่มความไว้ วางใจของลูกค้ าและลดความเสี่ยง
อิสราวลี เนียมศรี (2559) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง การตัดสินใจใช้ บริ การแอพพลิเคชัน่ LINE
MAN ในกรุ งเทพมหานคร โดยทาการเก็บข้ อมูลกับ ผู้ใช้ บริ การแอพพลิเคชัน่ LINE MAN ใน
กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทลั และการยอมรับ
การใช้ เทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ บริการแอพพลิเคชัน่ LINE MAN ในกรุงเทพมหานคร
สุดารั ตน์ สิ ริม หาวงศ์ (2561) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง ปั จ จัยที่ มี ผลต่อการตัดสินใจสั่ง ซื อ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE MAN เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยทาการเก็บข้ อมูลกับกลุ่ม
คนที่เคยซื ้อสินค้ าหรื อบริ การผ่านทางแอพพลิเคชัน่ LINE MAN ในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
จานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับ การใช้
เทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE MAN
จากงานวิ จัย ของ อิ ส ราวลี เนี ย มศรี (2559) และ สุด ารั ต น์ สิ ริ ม หาวงศ์ (2561) ที่ มี
การศึกษาตัวแปรด้ านการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทลั การยอมรับการใช้ เทคโนโลยี และส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้ บริ การ Application LINE MAN แล้ วนัน้ ผู้วิจยั ยังสนใจศึกษาอีกว่า
มีปัจจัยใดที่มีสว่ นทาให้ ผ้ บู ริโภคเกิดการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน Application LINE MAN

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ซึ่งผู้วิจยั
ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. ขันตอนการสร้
้
างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การจัดทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ศกึ ษาในครัง้ นี ้ ได้ แก่ ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใช้ บริ การสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จานวน 1,000,000 คน ข้ อมูลจาก นายนพปฎล วชิรโกวิทย์
ผู้จดั การบริ การของไลน์แมน ในกลุ่มธุรกิจ ฟู้ดดิลิเวอรี (Food Delivery) ของบริ ษัท ไลน์ ประเทศ
ไทย จากัด ให้ สมั ภาษณ์ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 (ปณชัย อารี เพิ่มพร, 2018)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ คื อ ผู้ ที่ เ คยใช้ บริ ก ารสั่ ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากทราบจานวนประชากรจึง
ทาการกาหนดขนาดตัวอย่างโดยวิธีคานวณสูตรของ Taro Yamane (1973) อ้ างถึงใน (วรางคณา
ซับซ้ อน, 2559) โดยมีการกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
โดยที่ n =
เมื่อ

n
N

แทน
แทน

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของประชากร
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e

แทน

ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05

แทนค่าสูตรได้ ดงั นี ้
n

=

n

=

n

=

399.99 คน

จากการคานวณได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
399.99 ตัวอย่าง ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่าง
สาหรับใช้ ทางานวิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ 400 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การเลื อกกลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัย ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
Multi-stage random sampling มี 3 ขันตอน
้
โดยเรี ยงลาดับขันตอนดั
้
งนี ้
ขันที
้ ่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เนื่องจากสถานที่
ที่ผ้ ูวิจัยใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล คือ สถานที่ให้ บริ การของแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ซึ่งมีให้ บริ การ
เฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านัน้ ผู้วิจัยจึงใช้ ทฤษฎี การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ ความน่าจะเป็ น
(Probability sampling) โดยนารายชื่อเขตทังหมดในกรุ
้
งเทพมหานคร จานวน 50 เขต ข้ อมูลจาก
สานักยุทธศาสตร์ และประเมินผล (2557, 4) มาทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ด้ วยการจับฉลาก
ออกเป็ น จานวน 5 เขต ได้ แก่ เขตจตุจกั ร, เขตบางแค, เขตปทุมวัน, เขตคลองเตย และเขตวัฒนา
ขันที
้ ่ 2 ใช้ วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยจากขันที
้ ่1
ผู้วิจยั ได้ แบ่งจานวนผู้ตอบแบบสอบถามเขตละเท่าๆกัน ดังนี ้
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ตาราง 1 แสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่เขต
เขตการปกครอง
เขตจตุจกั ร
เขตบางแค
เขตปทุมวัน
เขตคลองเตย
เขตวัฒนา
รวม

จานวน (คน)
80
80
80
80
80
400

ขันที
้ ่ 3 ใช้ วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยฝาก
แบบสอบถามไปกับพนักงานส่ง อาหารของแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ตามเขตการปกครองที่ ไ ด้
กาหนดไว้ เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ตามจานวนสัดส่วนที่กาหนด (ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล : ระหว่างเดือน เมษายน –
พฤษภาคม 2561)
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ วิจยั
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2. จัดทาแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่กาหนดโดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่
ครอบคลุมถึงความสาคัญ ความมุง่ หมายและสมมติฐานของการวิจยั
3. นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นตามกรอบแนวคิดเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อนามา
ปรับปรุงแก้ ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนา
4. รู ปแบบของแบบสอบถามที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่ ว นที่ 1 เป็ นค าถามข้ อมู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ต อบ
แบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน และอาชี พ
มี 5 ข้ อ ดังนี ้
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1. เพศ เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด ลักษณะคาถามมีหลายคาตอบให้ เลือก
โดยใช้ มาตราวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ดังนี ้
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด ลักษณะคาถามมีหลายคาตอบให้ เลือก
โดยใช้ มาตราวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) ดังนี ้
2.1 ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 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 ปี ขึ ้นไป
3. ระดับ การศึกษา เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด ลักษณะคาถามมีหลาย
คาตอบให้ เลือก โดยใช้ มาตราวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) ดังนี ้
3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
3.2 ปริญญาตรี
3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
4. ระดับรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด ลักษณะคาถามมี
หลายคาตอบให้ เลือก โดยใช้ มาตราวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) ดังนี ้
4.1 ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 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 บาทขึ ้นไป
5. อาชีพ เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด ลักษณะคาถามมีหลายคาตอบให้ เลือก
โดยใช้ มาตราวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ดังนี ้
5.1 นักเรี ยน / นักศึกษา / นิสิต
5.2 ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5.3 พนักงานบริษัทเอกชน
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5.4 ธุรกิจส่วนตัว
5.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับทัศนคติ ซึ่งประกอบด้ วยคาถามจานวน 9 ข้ อ สามารถ
จาแนกเป็ น 3 ด้ าน ประกอบด้ วย
1. ด้ านความเข้ าใจ
จานวน 3 ข้ อ
2. ด้ านความรู้สกึ
จานวน 3 ข้ อ
3. ด้ านพฤติกรรม
จานวน 3 ข้ อ
ซึง่ คาถามทังหมดในส่
้
วนที่ 2 ใช้ แบบสอบถามแบบปลายปิ ด เป็ นแบบ Likert Scale โดย
มีการวัดข้ อมูลประเภทมาตราอันตรภาคหรื อมาตราช่วง (Interval Scale) ในการวัดข้ อมูล โดยจะ
ให้ คะแนนกับสิ่งที่กาลังวัดอยูต่ ามคะแนนที่กาหนดให้ โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ
ดังนี ้
ระดับ 5 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้ วย
ระดับ 3 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ
ระดับ 2 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้ วย
ระดับ 1 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เมื่ อรวบรวมข้ อมูล และแจกแจงความถี่ แล้ วจะใช้ คะแนนเฉลี่ ยของกลุ่ม ประชากรมา
พิจารณาความถี่ กลุ่มผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์เฉลี่ยอภิปรายผลคานวณ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558, 29)
โดยคานวณได้ ดงั นี ้

ช่วงกว้ างของอัตรภาคชัน้

คะแนนสูงสุด คะแนนต่าสุด

=

จานวนชัน้
=

=

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยแบบสอบถามดังนี ้
4.21 – 5.00 มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดีมาก
3.41 – 4.20 มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดี
2.61 – 3.40 มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง

0.80
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1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่ดี
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่ดีอย่างมาก

ส่ ว นที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับ ความไว้ วางใจ ซึ่ง ประกอบด้ วยคาถามจ านวน 14 ข้ อ
สามารถจาแนกเป็ น 5 ด้ าน ประกอบด้ วย
1. ด้ านการสื่อสาร
จานวน 3 ข้ อ
2. ด้ านความใส่ใจและการให้
จานวน 3 ข้ อ
3. ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า
จานวน 2 ข้ อ
4. ด้ านความสะดวกสบาย
จานวน 3 ข้ อ
5. ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ
จานวน 3 ข้ อ
ซึง่ คาถามทังหมดในส่
้
วนที่ 3 ใช้ แบบสอบถามแบบปลายปิ ด เป็ นแบบ Likert Scale โดย
มีการวัดข้ อมูลประเภทมาตราอันตรภาคหรื อมาตราช่วง (Interval Scale) ในการวัดข้ อมูล โดยจะ
ให้ คะแนนกับสิ่งที่กาลังวัดอยูต่ ามคะแนนที่กาหนดให้ โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ
ดังนี ้
ระดับ 5 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้ วย
ระดับ 3 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ
ระดับ 2 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้ วย
ระดับ 1 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เมื่ อรวบรวมข้ อมูล และแจกแจงความถี่ แล้ วจะใช้ คะแนนเฉลี่ ยของกลุ่ม ประชากรมา
พิจารณาความถี่ กลุ่มผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์เฉลี่ยอภิปรายผลคานวณ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558, 29)
โดยคานวณได้ ดงั นี ้

ช่วงกว้ างของอัตรภาคชัน้

=

=

คะแนนสูงสุด คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
=

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยแบบสอบถามดังนี ้

0.80
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4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดีมาก
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดี
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่ดี
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่ดีอย่างมาก

ส่ วนที่ 4 เป็ นคาถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ซึง่ ประกอบด้ วยคาถามจานวน 18 ข้ อ สามารถจาแนกเป็ น 5 ด้ าน ประกอบด้ วย
1. ด้ านการรับรู้ปัญหา
จานวน 3 ข้ อ
2. ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
จานวน 3 ข้ อ
3. ด้ านการประเมินทางเลือก
จานวน 5 ข้ อ
4. ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
จานวน 4 ข้ อ
5. ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
จานวน 3 ข้ อ
ซึง่ คาถามทังหมดในส่
้
วนที่ 4 ใช้ แบบสอบถามแบบปลายปิ ด เป็ นแบบ Likert Scale โดย
มีการวัดข้ อมูลประเภทมาตราอันตรภาคหรื อมาตราช่วง (Interval Scale) ในการวัดข้ อมูล โดยจะ
ให้ คะแนนกับสิ่งที่กาลังวัดอยูต่ ามคะแนนที่กาหนดให้ โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ
ดังนี ้
ระดับ 5 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้ วย
ระดับ 3 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ
ระดับ 2 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้ วย
ระดับ 1 หมายถึง การะประเมินระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เมื่ อรวบรวมข้ อมูล และแจกแจงความถี่ แล้ วจะใช้ คะแนนเฉลี่ ยของกลุ่ม ประชากรมา
พิจารณาความถี่ กลุ่มผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์เฉลี่ยอภิปรายผลคานวณ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558, 29)
โดยคานวณได้ ดงั นี ้

ช่วงกว้ างของอัตรภาคชัน้

=

คะแนนสูงสุด คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
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=

=

0.80

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยแบบสอบถามดังนี ้
4.21 – 5.00 มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดีมาก
3.41 – 4.20 มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดี
2.61 – 3.40 มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่ดี
1.00 – 1.80 มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่ดีอย่างมาก
ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. ศึกษาข้ อมูล จากตารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2. ศึกษาวิธีการสร้ างแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อกาหนดขอบเขตและเนือ้ หาของ
แบบสอบถามจะได้ มีความชัดเจนตามความม่งหมายของงานวิจยั ยิ่งขึ ้น
3. นาข้ อมูล ที่ ไ ด้ ม าสร้ างเครื่ องมื อในการวิจัย คือ แบบสอบถามให้ ครอบคลุม ตาม
ความมุง่ หมายของการวิจยั
4. นาแบบสอบถามที่ได้ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องและเที่ยงตรง
ตามเนื ้อหา
5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปทดลอง (Try out)
โดยนาแบบสอบถาม ฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 40 ตัวอย่างเพื่อทดสอบ
หาความเชื่อมัน่ โดยกาหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ ไม่ต่ากว่า 0.70 ซึ่งความเชื่อมัน่ จากการ
ทดสอบแบบสอบถามโดยรวมของงานวิจยั นี ้ เท่ากับ .831 แบ่งเป็ นรายด้ าน ดังนี ้
ด้ านความเข้ าใจ
.714
ด้ านความรู้สกึ
.773
ด้ านพฤติกรรม
.870
ด้ านการสื่อสาร
.755
ด้ านความใส่ใจและการให้
.799
ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า
.904
ด้ านความสะดวกสบาย
.778
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ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ
.915
ด้ านการรับรู้ปัญหา
.779
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
.786
ด้ านการประเมินทางเลือก
.845
ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
.848
ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
.915
6. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการหาค่าความเชื่อมัน่ ไปเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
การเก็บรวมรวมข้ อมูล
ข้ อมูล ปฐมภูมิ เป็ นข้ อ มูลที่ ไ ด้ จ ากการใช้ แบบสอบถาม เก็ บข้ อมูล จากกลุ่ม ตัว อย่า ง
400 คน ซึง่ จะเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง ณ เขตพื ้นที่ ที่เรากาหนด
ข้ อ มูล ทุติย ภู มิ เป็ น การค้ น คว้ า หาข้ อ มูล จากเอกสาร วารสาร ที่ ส ามารถอ้ า งอิ ง ได้
ผลงานวิ จัย ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อง รวมถึ ง แหล่ ง ข้ อมู ล ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ ประกอบการสร้ าง
แบบสอบถาม
การจัดทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัยได้ จัดทาและดาเนินการวิเคราะห์
ข้ อมูล ดังนี ้
1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความต้ องการแล้ ว ผู้วิจัยได้ ตรวจสอบจานวน
ความถูกต้ อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. นาข้ อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนที่จะแปลงข้ อมูล
และทาการลงรหัส (Coding) แล้ วนาข้ อมูลมาบันทึกลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลด้ วย
โปรแกรมสาเร็จรูปและทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ คา่ สถิติตา่ งๆ
สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพื่ออธิบายข้ อมูลเบื ้องต้ น
โดยนาข้ อมูลมาแจกแจงจานวนความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี ้
1.1 ค่าร้ อยละ (Percentage) ใช้ สตู รดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558, 52)
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เมื่อ

แทน ร้ อยละ หรื อเปอร์ เซ็นต์
แทน ความถี่ หรื อจานวนที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงให้เป็ นร้อยละ
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยใช้ สตู ร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558, 48)
̅
เมื่อ

̅

แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558, 49)

√

เมื่อ

∑

∑

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน คะแนนแต่ละตัวในกลุม่ ตัวอย่าง
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
แทน ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
แทน จานวนตัวแปรอิสระ

2. สถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
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การทดสอบความเชื่ อ มั่ น ของชุ ด ค าถามที่ ใ ช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้ อมู ล
(Reliability of the test)ใช้ วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ า (α-Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558, 35) ดังนี ้
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

Cronbach’s alpha =

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

เมื่อ
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

แทน
แทน

จานวนคาถาม
ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่ วมระหว่าง

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

แทน

ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคาถาม

คาถามต่างๆ

ค่าแอลฟ่ าที่ได้ จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถามโดยค่าที่ใกล้ เคียง 0.7
เป็ นต้ นไป แสดงว่า ยอมรับว่ามีคา่ ความเชื่อมัน่
3. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อศึกษาข้ อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างและทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ เครื่ องมือทางสถิตดิ งั ต่อไปนี ้
3.1 การทดสอบสมมุติฐานทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน โดยใช้ ทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ในด้ านเพศ ใช้ สตู ร Independent t-test
(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560, 166) ดังนี ้
3.1.1 กรณี ไ ม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากรทัง้ สองกลุ่ม ไม่เท่ากัน

t

=
√

df

=

[

+

]

3.1.2 กรณีประชากรทังสองกลุ
้
ม่ มีความแปรปรวนเท่ากัน

=
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t

=
√

df

*

+

=

เมื่อ t
̅
̅̅̅

df แทน

แทน ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุม่
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ

3.2 การทดสอบสมมติฐ านความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ตัวอย่างที่ มี
มากกว่า 2 กลุม่ ขึ ้นไป ใช้ การวิเคราะห์ความแปรทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) โดย
ดูคา่ ความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variance
ในกรณีซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าแต่ละกลุ่มมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
จะใช้ สถิติ One-Way Analysis of Variance ในการวิเคราะห์ หรื อ ในกรณีซึ่งหากผลการทดสอบ
พบว่ามีความแปรปรวนแตกต่างกันอย่างน้ อย 2 กลุ่ม จะใช้ สถิติ Brown-Forsythe (β) ในการ
วิเคราะห์
3.2.1 สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of
Variance (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558, 113-115)

เมื่อ

แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน F-Distribution
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แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
แทน ชัน้ แห่ง ความเป็ นอิสระระหว่า งกลุ่ม เท่ากับ
และภายในกลุม่ เท่ากับ
ตาราง 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)
แหล่งของการแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม (B)
ภายในกลุ่ม (W)
ทั้งหมด (T)

SS

df
k-1
n-k
n-1

MS

F

ที่มา : กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2558, 113 - 115)
เมื่อ

k
n
F

แทน
แทน
แทน
แทน

จานวนกลุม่ ของตัวอย่างที่นามาทดสอบสมมติฐาน
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน F-distribution
ผลรวมกาลัง สองระหว่างกลุ่ม (Between Sum of

k-1

แทน
แทน

ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระระหว่างกลุม่
ผลรวมก าลัง สองภายในกลุ่ม (Within

แทน
แทน

ชันแห่
้ งความอิสระภายในกลุม่
ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean

แทน

ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean

Squares)
Sum

of

Squares)
n-k
Square between groups)
Square within groups)
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3.2.2 สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown-forsythe (B)
(Hartung Joachim, 2001, 300) ใช้ ในกรณีความแปรปรวนไม่เท่ากัน สามารถเขียนได้ ดังนี ้

โดยค่า
เมื่อ

∑
β

(

)

แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน Brown-Forsythe
แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ สาหรับสถิติ
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
แทน ขนาดประชากร
แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่าง

และถ้ าผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติแล้ ว ต้ องทา
การทดสอบเป็ นรายคูต่ อ่ ไป เพื่อดูว่ามีคใู่ ดบ้ างที่แตกต่างกัน โดยใช้ วิธี Fisher’s least Significant
Difference (LSD) หรื อ Dunnett T3 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558, 332-333)
3.2.3 สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ LSD (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา,
2558, 332-333) สามารถเขียนได้ ดงั นี ้
LSD

=

=

โดยที่

เมื่อ
กลุม่ ที่ i และ j

-

LSD

แทน

; - √

–

ค่าผลต่างนัยส าคัญที่คานวณได้ ส าหรั บกลุ่มตัวอย่าง

46
แทน

ค่า Mean Square Error จากตารางวิเคราะห์ความ

แทน
แทน
แทน

จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ทดสอบ
จานวนข้ อมูลกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
ค่าความเชื่อมัน่

แปรปรวน

α

3.2.4 สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Dunnett T3 (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2558, 332-333) สามารถเขียนได้ ดังนี ้
̅̅̅̅ =
เมื่อ

̅̅̅̅

√

√

แทน
แทน

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน Dunnett test
ค่าจากตาราง Critical values of the Dunnett

แทน
แทน

ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

test

3.3 การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ค่าสัมประสิทธิ์ของตัว
พยากรณ์ (ตัวแปรอิสระ) โดยใช้ สตู ร
หาสมการตัวแปรพยากรณ์ โดยการวิเคราะห์ ถดถอย (Multiple Regression
Analysis) ซึง่ มีสตู รสมการในรูปคะแนนดิบ ดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2538, 292)
̂

=

เมื่อ

̂

แทน

คะแนนพยากรณ์ ของตัวแปรเกณฑ์ (ตัวแปรตาม) รู ป

แทน

ค่าคงที่ของสมการการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

คะแนนดิบ
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แทน ค่าน ้าหนักคะแนน หรื อสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของตัวแปรพยากรณ์ตวั ที่ 2 ถึงตัวที่ k ตามลาดับในรูปแบบคะแนนดิบ
แทน คะแนนของตัวพยากรณ์ (ตัวแปรที่ 2) ถึงตัวที่
k ตามลาดับในรูปคะแนนดิบ
แทน จานวนพยากรณ์ตวั แปรอิสระ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จั ย ในครั ง้ นี ม้ ุ่ ง ศึ ก ษา “ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจสั่ ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์ ดังนี ้
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n แทน
จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
̅ แทน
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Max แทน ค่าสูงสุด (Maximum)
Min แทน ค่าต่าสุด (Minimum)
t แทน
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
F แทน
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน F-distribution
df แทน
ระดับขันของความเป็
้
นอิสระ (Degree of freedom)
SS แทน
ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of square)
MSแทน
ค่าเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean square)
R แทน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู
R2 แทน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู
SEb แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
b แทน
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ ซึง่ พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
̂ แทน
คะแนนพยากรณ์ ของการตัดสินใจสั่งซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ในรูปคะแนนดิบ
H0 แทน
สมมติฐานหลัก (Null hypothesis)
H1 แทน
สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis)
* แทน
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** แทน
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
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การนาเสนอการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วิจัยได้ วิเ คราะห์ และนาเสนอในรู ปแบบของตารางประกอบคาอธิ บาย โดยแบ่งการนาเสนอ
ออกเป็ น 2 ส่วน ตามลาดับ ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้ วยความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ ด้ าน
ความรู้สกึ และด้ านพฤติกรรม
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร
ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับ ลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการ
แก้ ไขสถานการณ์และการไว้ วางใจ
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ได้ แก่ ด้ านการรับรู้ ปั ญหา ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการ
ตัดสินใจซื ้อ และด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั จานวน 3 ข้ อ
ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษะทางประชากรศาสตร์
ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เ ฉลี่ ย ต่อ เดือ น และอาชี พ ที่ แ ตกต่า งกัน มี ผลต่อ การ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 2 ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
สมมติฐานข้ อที่ 3 ความไว้ วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้ วยความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ
ตาราง 3 แสดงจานวนและร้ อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้ อยละ

98
302
400

24.50
75.50
100

193
170
23

48.25
42.50
5.75

51 – 60 ปี

14

3.50

61 ปี ขึ ้นไป

-

-

รวม
3. ระดับการศึกษา

400

100

ต่ากว่าปริญญาตรี

34
277
89

8.50
69.25
22.25

400

100

14
136
125

3.50
34.00
31.25

1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี

ปริ ญญาตรี หรื อ เทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
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ตาราง 3 (ต่อ)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
35,001 – 45,000 บาท

จานวน (คน)

ร้ อยละ

54

13.50

71
400

17.75
100

นักเรี ยน/นักศึกษา/นิสิต
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว

13
44
264
79

3.25
11.00
66.00
19.75

อื่นๆ

400

100

45,001 บาท ขึ ้นไป
รวม
5. อาชีพ

รวม

จากตาราง 3 แสดงข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งใช้ เป็ น
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ จานวน 400 คน โดยจาแนกตามตัวแปร ดังนี ้
1. เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 302 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 75.5 และเพศชาย จานวน 98 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.5
2. อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 30 ปี จานวน 193 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 48.25 รองลงมาอายุ 31-40 ปี จานวน 170 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.50 อายุ 41 – 50 ปี
จานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.75 และอายุ 51-60 ปี ขึ ้นไป จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.50
ตามลาดับ
3. ระดับ การศึก ษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า จานวน 277 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69.25 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริ ญญาตรี จานวน 89 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.25 และต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 34 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 8.50 ตามลาดับ
4. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
15,001 – 25,000 บาท จานวน 136 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.00 รองลงมามีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
25,001 – 35,000 บาท จานวน 125 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.25 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาท
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ขึ ้นไป จานวน 71 คน คิด เป็ นร้ อยละ 17.75 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท จานวน
54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.50 และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท จานวน 14
คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.50 ตามลาดับ
5. อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน
จานวน 264 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.00 รองลงมาประกอบอาชีพ ธุ รกิจ ส่วนตัว จ านวน 79 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 19.75 อาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.00
และเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา/นิสิต จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.25 ตามลาดับ
เนื่องจากข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มีความถี่
ของการกระจายตัวไม่สม่าเสมอ และมีจานวนความถี่น้อยเกินไป จึงได้ ทาการรวมกลุ่มข้ อมูลใหม่
ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
ตาราง 4 แสดงจานวนและร้ อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามที่จดั
กลุม่ ใหม่
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
31 – 40 ปี
41 ปี ขึ ้นไป
รวม
2. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 – 45,000 บาท

จานวน (คน)

ร้ อยละ

193
170
37

48.25
42.50
9.25

400

100

150
125
54

37.50
31.25
13.50
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ตาราง 4 (ต่อ)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
45,001 บาท ขึ ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

71
400

17.75
100

จากตาราง 4 แสดงข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามด้ านอายุ
และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ที่จดั กลุม่ ใหม่ ดังนี ้
1. อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี จานวน 193
คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.25 รองลงมาอายุ 31-40 ปี จานวน 170 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.50 และอายุ
41 ปี ขึ ้นไป จานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.25 ตามลาดับ
2. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท จานวน 150 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.50 รองลงมามีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 25,001 – 35,000 บาท จานวน 125 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.25 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 45,001
บาท ขึ ้นไป จานวน 71 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.75 และรายได้ เ ฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท
จานวน 54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.50 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ ด้ านความรู้สึก
และด้ านพฤติกรรม
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้ านทัศนคติตอ่ การตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดับความคิดเห็นของผู้บริ โภค
ทัศนคติ

S.D.

ระดับความคิดเห็น

1. ด้ านความเข้ าใจ

̅
4.21

0.52

ดีมาก

2. ด้ านความรู้สึก

3.98

0.54

ดี

3. ด้ านพฤติกรรม

3.13

0.89

ดี

รวม

3.77

0.49

ดี
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จากตาราง 5 พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.77
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีคา่ มากที่สดุ คือ ด้ านความเข้ าใจ มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 รองลงมาได้ แก่ ด้ านความรู้สึก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และด้ านพฤติกรรม มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.13 ตามลาดับ
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้ านทัศนคติตอ่ การตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดับความคิดเห็นของผู้บริ โภค ด้ านความเข้ าใจ
ด้ านความเข้ าใจ
1. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการให้ บริการ

̅
4.43

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.67

ดีมาก

4.01

0.77

ดี

4.18

0.60

ดี

4.21

0.52

ดีมาก

สัง่ ซื ้ออาหาร
2. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีพนั ธมิตรทาง
การค้ า เช่น วงใน, ลาล่ามูฟ
3. การใช้ บริการสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีความสะดวก
รวดเร็ว
รวม

จากตาราง 6 พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.21 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีคา่ มากที่สดุ คือ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
มีการให้ บริการสัง่ ซื ้ออาหาร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.43 รองลงมาได้ แก่ การใช้ บริ การสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีความสะดวกรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และ แอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน มีพนั ธมิตรทางการค้ า เช่น วงใน, ลาล่ามูฟ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ตามลาดับ
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ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้ านทัศนคติตอ่ การตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน MAN ตามระดับความคิดเห็นของผู้บริ โภค ด้ านความรู้สึก
ด้ านความรู้ สึก
1. การใช้ บริการสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน

̅
3.63

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.74

ดี

3.94

0.74

ดี

4.36

0.75

ดีมาก

3.98

0.54

ดี

แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีความคุ้มค่าด้ าน
ราคา
2. การใช้ บริการสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ทาให้ ได้ รับสินค้ าที่
ถูกต้ องและรวดเร็ว
3. การใช้ บริการสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีร้านอาหารให้ เลือก
หลากหลาย
รวม

จากตาราง 7 พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.98
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุดคือ การใช้ บริ การสัง่ ซือ้ อาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีร้านอาหารให้ เลือกหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 รองลงมา
ได้ แก่ การใช้ บริการสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ทาให้ ได้ รับสินค้ าที่ถกู ต้ องและรวดเร็ ว
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.94 และการใช้ บริ การสั่ ง ซื อ้ อาหารผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น ไลน์ แมน
มีความคุ้มค่าด้ านราคา มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ตามลาดับ

56
ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้ านทัศนคติตอ่ การตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค ด้ านพฤติกรรม
ด้ านพฤติกรรม
1. หากต้ องสัง่ ซื ้ออาหารออนไลน์ ท่านจะ

̅
3.72

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.83

ดี

2.61

1.14

ปานกลาง

3.05

1.10

ปานกลาง

3.13

0.89

ปานกลาง

เลือกใช้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
2. ท่านใช้ บริ การสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เป็ นประจา อย่างต่า
3 ครัง้ /สัปดาห์
3. ท่านจะเลือกใช้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
แม้ วา่ แอพพลิเคชัน่ อื่น จะให้ ข้อเสนอที่ดีกว่า
รวม

จากตาราง 8 พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.13 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุดคือ หากต้ องสัง่ ซื ้อ
อาหารออนไลน์ ท่านจะเลือกใช้ แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 รองลงมาได้ แก่
ท่านจะเลือกใช้ แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน แม้ ว่าแอพพลิเคชั่นอื่น จะให้ ข้อเสนอที่ดีกว่า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.05 และท่านใช้ บริ การสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เป็ นประจา อย่างต่า 3
ครัง้ /สัปดาห์ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.61 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิเ คราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการสื่ อสาร ด้ าน
ความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการแก้ ไข
สถานการณ์และการไว้ วางใจ
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ตาราง 9 : แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้ านความไว้ วางใจต่อการตัดสินใจ
สัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค
ความไว้ วางใจ

S.D.

ระดับความคิดเห็น

1. ด้ านการสื่อสาร

̅
4.02

0.61

ดี

2. ด้ านความใส่ใจและการให้

3.87

0.65

ดี

3. ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า

3.81

0.74

ดี

4. ด้ านความสะดวกสบาย

4.13

0.69

ดี

5. ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์และ

3.83

0.78

ดี

3.93

0.54

ดี

การไว้ วางใจ
รวม

จากตาราง 9 พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.93
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีคา่ มากที่สุดคือ ด้ านการสื่อสาร มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.02 รองลงมาได้ แก่ ด้ านความสะดวกสบาย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ด้ านความใส่ใจและ
การให้ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์และการไว้ วางใจ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.83
และด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ตามลาดับ
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้ านความไว้ วางใจต่อการตัดสินใจ
สัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค ด้ านการสื่อสาร
ด้ านการสื่อสาร
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับการสัง่ ซื ้ออาหาร ที่ปรากฏ

̅
3.95

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.63

ดี

4.03

0.89

ดี

บนแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ครบถ้ วน ถูกต้ อง
2. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการสื่อสารถึง
โปรโมชัน่ ต่างๆ อย่างชัดเจน
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ตาราง 10 (ต่อ)
ด้ านการสื่อสาร
3. ข้ อมูลที่แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ทาการ

̅
4.07

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.73

ดี

4.02

0.61

ดี

ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อต่างๆ ดูนา่ เชื่อถือ
รวม

จากตาราง 10 พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.02 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อพบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ค่ า มากที่ สุ ด คื อ ข้ อมู ล ที่
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ทาการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ดูน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07
รองลงมาได้ แก่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการสื่อสารถึงโปรโมชัน่ ต่างๆ อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.03 และข้ อมูลเกี่ยวกับการสัง่ ซื ้ออาหาร ที่ปรากฏบน แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ครบถ้ วน
ถูกต้ อง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ตามลาดับ
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความไว้ วางใจต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค ด้ านการใส่ใจและการให้
ด้ านความใส่ ใจและการให้
1. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ยินยอมให้ ท่าน

̅
3.74

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.78

ดี

3.79

0.83

ดี

4.07

0.77

ดี

3.87

0.65

ดี

แก้ ไขข้ อมูลการสัง่ ซื ้อ หากมีข้อผิดพลาด
2. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มอบสินค้ าที่มี
คุณภาพระดับเดียวกับที่รับประทานที่
ร้ านอาหาร
3. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีขนตอนการ
ั้
สัง่ ซื ้ออาหารที่ง่าย และมีระบบแจ้ งเตือนการ
ดาเนินงานทุกขันตอน
้
รวม
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จากตาราง 11 พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.87 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีคา่ มากที่สดุ คือ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
มีขนตอนการสั
ั้
ง่ ซื ้ออาหารที่ง่าย และมีระบบแจ้ งเตือนการดาเนินงานทุกขันตอน
้
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.07 รองลงมาได้ แก่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มอบสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพระดับเดียวกับที่รับประทานที่
ร้ านอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ยินยอมให้ ท่านแก้ ไขข้ อมูลการ
สัง่ ซื ้อ หากมีข้อผิดพลาด มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ตามลาดับ
ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความไว้ วางใจต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดับความคิดเห็นของผู้บริ โภค ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า
ด้ านการให้ สัญญาใจกับลูกค้ า
1. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีสว่ นลด

̅
3.73

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.79

ดี

3.89

0.80

ดี

3.81

0.75

ดี

ค่าบริ การสาหรับลูกค้ าที่ใช้ บริการอยูเ่ ป็ น
ประจา เช่น ภายใน 1 วัน หากสัง่ ซื ้อมากกว่า
1 ครัง้ จะได้ รับส่วนลดเพิ่มตามจานวนครัง้ ที่
สัง่ ซื ้อ
2. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการมอบสิทธิ
ประโยชน์พิเศษสาหรับเทศกาลสาคัญ เช่น
วันเกิดของท่าน หรื อ เทศกาลปี ใหม่ เป็ นต้ น
รวม

จากตาราง 12 พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.81 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีคา่ มากที่สดุ คือ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
มีการมอบสิทธิ ประโยชน์พิเศษสาหรับเทศกาลสาคัญ เช่น วันเกิดของท่าน หรื อ เทศกาลปี ใหม่
เป็ นต้ น มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีส่วนลดค่าบริ การสาหรับลูกค้ าที่ใช้
บริการอยูเ่ ป็ นประจา เช่น ภายใน 1 วัน หากสัง่ ซื ้อมากกว่า 1 ครัง้ จะได้ รับส่วนลดเพิ่มตามจานวน
ครัง้ ที่สงั่ ซื ้อ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ตามลาดับ
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ตาราง 13 : แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความไว้ วางใจต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่าน แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดับความคิดเห็นของผู้บริ โภค ด้ านความสะดวกสบาย
ด้ านความสะดวกสบาย
1. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เปิ ดให้ บริการ

̅
4.15

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.83

ดี

3.99

0.88

ดี

4.27

0.71

ดีมาก

4.13

0.69

ดี

ตลอด 24 ชัว่ โมง
2. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ให้ บริการจัดส่ง
อาหารทุกพื ้นที่ในกรุงเทพมหานคร
3. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เปิ ดให้ ลกู ค้ า
สามารถชาระเงินได้ หลายช่องทาง
รวม

จากตาราง 13 พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.13 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีคา่ มากที่สดุ คือ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
เปิ ด ให้ ลูก ค้ า สามารถช าระเงิ น ได้ ห ลายช่ อ งทาง มี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.27 รองลงมาได้ แ ก่
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เปิ ดให้ บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และ แอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ให้ บริการจัดส่งอาหารทุกพื ้นที่ในกรุงเทพมหานคร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ตามลาดับ
ตาราง 14 : แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความไว้ วางใจต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดับความคิดเห็นของผู้บริ โภค ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์และการ
ไว้ วางใจ
ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ และการไว้ วางใจ
1. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีระบบ Call
Center ให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนได้ หากไม่ได้
รับความพึงพอใจในการให้ บริการ

̅
3.69

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.84

ดี

61
ตาราง 14 (ต่อ)
ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ และการไว้ วางใจ
2. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เปิ ดให้ ลกู ค้ าสามารถ

̅
4.00

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.92

ดี

3.79

0.77

ดี

3.83

0.78

ดี

ติดต่อพนักงานส่งอาหารได้ เพื่อติดต่อ ซักถาม
รายการอาหารที่ลกู ค้ าสัง่ ซื ้อ
3. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แสดงความ
รับผิดชอบและพร้ อมดาเนินการแก้ ไขปั ญหาให้
ลูกค้ า เมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยน
รวม

จากตาราง 14 พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.83 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีคา่ มากที่สดุ คือ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
เปิ ดให้ ลกู ค้ าสามารถติดต่อพนักงานส่งอาหารได้ เพื่อติดต่อ ซักถามรายการอาหารที่ลกู ค้ าสัง่ ซื ้อ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมาได้ แก่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แสดงความรับผิดชอบและพร้ อม
ดาเนินการแก้ ไขปั ญหาให้ ลูกค้ า เมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79และ แอพพลิเคชั่น
ไลน์ แมน มีระบบ Call Center ให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนได้ หากไม่ได้ รับความพึงพอใจในการ
ให้ บริการ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ตามลาดับ
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน แอพพลิเคชั่น
ไลน์ แมน ได้ แก่ ด้ านการรับรู้ ปั ญหา ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการ
ตัดสินใจซื ้อ และด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
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ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้ านการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค
การตัดสินใจซือ้

S.D.

ระดับความคิดเห็น

1. ด้ านการรับรู้ปัญหา

̅
4.00

0.69

ดี

2. ด้ านการค้ นหาข้ อมูล

4.20

0.59

ดีมาก

3. ด้ านการประเมินทางเลือก

4.02

0.64

ดี

4. ด้ านการตัดสินใจซื ้อ

4.09

0.70

ดี

5. ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

3.98

0.68

ดี

รวม

4.06

0.56

ดี

จากตาราง 15 พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.06 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีคา่ มากที่สดุ คือ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
มี ค่าเฉลี่ ยเท่า กับ 4.20 รองลงมาได้ แ ก่ ด้ า นการตัด สิน ใจซื อ้ มี ค่า เฉลี่ ย เท่ากับ 4.09 ด้ านการ
ประเมินทางเลือก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ด้ านการรับรู้ ปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และด้ าน
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ตามลาดับ
ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค ด้ านการรับรู้ปัญหา
ด้ านการรั บรู้ ปัญหา
1. งานของท่านทาให้ ท่านไม่มีเวลาไป

̅
3.71

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.95

ดี

3.96

0.85

ดี

4.35

0.72

ดีมาก

รับประทานที่ร้าน
2. ร้ านอาหารที่ทา่ นต้ องการรับประทานอยู่
ค่อนข้ างไกล
3. การจราจรในกรุงเทพฯ ทาให้ ทา่ นไม่อยาก
เดินทางไปรับประทานที่ร้าน
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ตาราง 16 (ต่อ)
ด้ านการรั บรู้ ปัญหา
รวม

̅
4.00

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.69

ดี

จากตาราง 16 พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.00 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีคา่ มากที่สดุ คือ การจราจรในกรุ งเทพฯ
ทาให้ ทา่ นไม่อยากเดินทางไปรับประทานที่ร้าน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.35 รองลงมาได้ แก่ ร้ านอาหาร
ที่ทา่ นต้ องการรับประทานอยู่คอ่ นข้ างไกล มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และงานของท่านทาให้ ท่านไม่มี
เวลาไปรับประทานที่ร้าน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ตามลาดับ
ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
1. สอบถามหรื อได้ รับการแนะนา แอพพลิเคชัน่

̅
3.87

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.78

ดี

4.42

0.69

ดีมาก

4.31

0.67

ดีมาก

4.20

0.59

ดีมาก

ไลน์ แมน จากบุคคลใกล้ ชิด
2. ค้ นหาข้ อมูลแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ใน Internet ได้ ง่าย
3. รู้จกั แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จากสื่อต่างๆ
เช่น โทรทัศน์, Facebook, เว็บข่าว เป็ นต้ น
รวม

จากตาราง 17 พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.20 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อพบว่ า ระดับ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ค่ า มากที่ สุ ด คื อ ค้ นหาข้ อมู ล
แอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ใน Internet ได้ ง่ า ย มี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.42 รองลงมาได้ แ ก่ รู้ จัก
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์, Facebook, เว็บข่าว เป็ นต้ น มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
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4.31และสอบถามหรื อได้ รับการแนะนาแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน จากบุคคลใกล้ ชิด มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.87 ตามลาดับ
ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค ด้ านการประเมินทางเลือก
ด้ านการประเมินทางเลือก

̅
3.62

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.88

ดี

3.86

0.98

ดี

4.17

0.75

ดี

4.21

0.74

ดีมาก

5. ความง่ายของการใช้ งานแอพพลิเคชัน่

4.23

0.71

ดีมาก

รวม

4.02

0.64

ดี

1. ราคาของเมนูอาหารและค่าขนส่งมีความ
เหมาะสม
2. การส่งเสริมการขาย เช่น บริการส่งค่าส่ง
อาหารฟรี , ส่วนลดราคาค่าอาหารสาหรับ
ร้ านค้ าที่ร่วมรายการ เป็ นต้ น
3. ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของ
แอพพลิเคชัน่
4. ความหลากหลายของจานวนร้ านอาหาร
ในแอพพลิเคชัน่

จากตาราง 18 พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.02 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุดคือ ความง่ายของการใช้
งานแอพพลิเคชัน่ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.23 รองลงมาได้ แก่ ความหลากหลายของจานวนร้ านอาหาร
ในแอพพลิเคชัน่ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชัน่ มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.17 การส่งเสริ มการขาย เช่น บริ การส่งค่าส่งอาหารฟรี , ส่วนลดราคาค่าอาหารสาหรับ
ร้ านค้ าที่ร่วมรายการ เป็ นต้ น มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และราคาของเมนูอาหารและค่าขนส่งมีความ
เหมาะสม มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ตามลาดับ
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ตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
ด้ านการตัดสินใจซือ้

S.D.

ระดับความคิดเห็น

1. ความสะดวกสบาย

̅
4.36

0.74

ดีมาก

2. ความคุ้มค่าด้ านราคา

3.82

0.92

ดี

3. เงื่อนไขการชาระเงิน

4.03

0.77

ดี

4. ความน่าเชื่อถือของตราสินค้ า

4.14

0.87

ดี

รวม

4.09

0.70

ดี

จากตาราง 19 พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.09 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สดุ คือ ความสะดวกสบาย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 รองลงมาได้ แก่ ความน่าเชื่อถือของตราสินค้ า มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เงื่อนไข
การชาระเงิน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และความคุ้มค่าด้ านราคา มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ตามลาดับ
ตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ตามระดับความคิดเห็นของผู้บริ โภค ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซือ้
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อการสัง่ ซื ้ออาหาร

̅
4.07

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.72

ดี

3.94

0.69

ดี

3.93

0.83

ดี

3.98

0.68

ดี

ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
2. ในอนาคตท่านจะใช้ บริการสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน อีกครัง้
3. ท่านจะแนะนาให้ เพื่อนหรื อคนใกล้ ชิดใช้
บริการสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน
รวม
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จากตาราง 20 พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.98 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีคา่ มากที่สดุ คือท่านมีความพึงพอใจต่อ
การสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 รองลงมาได้ แก่ ในอนาคต
ท่านจะใช้ บริการสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน อีกครัง้ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และท่าน
จะแนะนาให้ เพื่อนหรื อคนใกล้ ชิดใช้ บริ การสั่งซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั จานวน 2 ข้ อ
ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน จาแนกออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อ
การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
H0 : ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
สัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
สัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
ส าหรั บ สถิ ติที่ ใช้ ใ นการทดสอบสมมุติฐ านความแตกต่างระหว่า งเพศที่ มี ผ ลต่อ การ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จะใช้ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ที่เป็ นอิสระต่อกัน ใช้ สตู ร Independent Sample t-test ทดสอบดังนี ้
ท าการทดสอบความแตกต่า งระหว่ า งความแปรปรวนของกลุ่ม ตัว แปรโดยใช้ ส ถิ ติ
Levene’s Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ซึง่ หากผลการทดสอบพบว่า ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า
0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวแปรตามที่ความแปรปรวนแตกต่างกัน แต่ถ้าค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุม่ ตัวแปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกันจะใช้ คา่ Equal Variance not Assumed
สาหรับทดสอบความแตกต่างของตัวแปร (t-test) และกรณี ที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนไม่
แตกต่างกันจะใช้ คา่ Equal Variance Assumed สาหรับทดสอบความแตกต่างของตัวแปร (t-test)
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ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (HO) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
เมื่อค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 21 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ
การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่ าน แอพพลิเคชั่น ไลน์ Levene's Test for Equality of Variแมน ผู้บริโภคในกรุ งเทพมหานคร
ances
F

Sig.

การรับรู้ปัญหา

3.789

.052

การค้ นหาข้ อมูล

5.719

.017*

การประเมินทางเลือก

4.800

.029*

การตัดสินใจซื ้อ

6.323

.012*

พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

10.435

.001*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 21 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจสั่งซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามเพศ โดยใช้ Levene’s Test
พบว่า ด้ า นการรั บ รู้ ปั ญ หา มี ค่า Sig.เท่า กับ .052 ซึ่ง มี ค่า มากกว่า 0.05 แสดงว่า มี ค่า ความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกัน จึงใช้ วิธี t-test กรณี Equal variances assumed
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื ้อ และพฤติกรรมภายหลังการ
ซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .017 .029 .012 และ .001 ซึ่ง มีค่า น้ อยกว่า 0.05 แสดงว่า มีค่าความ
แปรปรวนแตกต่างกัน จึงใช้ วิธี t-test กรณี Equal Variance not Assumed
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ
การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่ าน
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน
การรับรู้ปัญหา
การค้ นหาข้ อมูล
การประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซื ้อ
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

เพศ

̅

S.D.

t

df

sig.

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

4.0850
3.9757
4.2381
4.1854
4.2245
3.9497
4.1684
4.0588
4.2007

.59650
.71796
.51993
.60895
.56149
.64750
.61738
.71851
.76543

1.362

398

.174

หญิง

3.9040 .62963

.834 190.415 .405
4.050 187.527 .000*
1.465 189.227 .145
3.475 142.066 .001*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 22 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่า งของการตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามเพศ โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์
t-test พบว่า
การตัดสินใจสั่งซื อ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการรั บรู้ ปั ญหา มี ค่า Sig.
เท่ากับ .174 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีเพศ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล มีค่า Sig.
เท่ากับ .405 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีเ พศ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
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ผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ไม่แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก มีค่า
Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
การตัดสินใจสัง่ ซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ มีค่า Sig.
เท่ากับ .145 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีเพศ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
การตัดสินใจสัง่ ซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ มี
ค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.2 ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อ
การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
H0 : ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
สัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
สัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เพื่อเปรี ยบเทียบทดสอบค่า
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละตัวที่มีกลุม่ ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุม่ ขึ ้นไป ดังนี ้
ทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ Levene’s Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ซึ่ง
หากผลการทดสอบพบว่าค่า Sig. มี ค่าน้ อยกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม ตัวแปรตามมี ค่าความ
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แปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบโดยสถิติ Brown-Forsythe แต่ถ้าค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.05 แสดงว่า กลุ่มตัวแปรตามมีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จะทดสอบโดยสถิติ
F-test ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น ร้ อยละ 95 โดยจะปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ
สมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
ดัง นัน้ ถ้ ายอมรั บสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า มี ค่าเฉลี่ ยอย่างน้ อยหนึ่ง คู่ที่
แตกต่างกัน จะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูต่ ่อไป แต่ถ้าค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวแปรไม่มี
ความแตกต่างกัน
กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็ นรายคูโ่ ดยสถิติ Dennett’s T3 กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูโ่ ดยสถิติ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่
ใดบ้ างแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ตาราง 23 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ โดยใช้ Levene’s Test
การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่ าน แอพพลิเคชั่น
ไลน์ แมน จาแนกตามอายุ

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

การรับรู้ปัญหา

3.822

2

397

.023*

การค้ นหาข้ อมูล

2.212

2

397

.111

การประเมินทางเลือก

5.714

2

397

.004*

การตัดสินใจซื ้อ

1.360

2

397

.258

พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

5.830

2

397

.003*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 23 แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic Test พบว่า ด้ านการรับรู้ปัญหา
การประเมินทางเลือก และพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ มีค่า Sig. เท่ากับ .023 .004 และ .003
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ตามลาดับ ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุแตกต่างกัน จึงใช้ สถิติ BrownForsythe ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 24
การค้ นหาข้ อมูล และการตัดสินใจซื ้อ มีคา่ Sig. เท่ากับ .111 และ .258 ตามลาดับ ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุไ ม่แตกต่างกัน จึงใช้ สถิ ติ F-test ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 27
ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน แอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe
การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่ าน
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน

Statistic df1

df2

Sig.

การรับรู้ปัญหา

Brown-Forsythe 10.786

2

156.453 .000*

การประเมินทางเลือก

Brown-Forsythe

.445

2

98.393 .014*

พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

Brown-Forsythe

2.450

2

113.177 .091

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 24 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่า งของการตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ โดยใช้ สถิติ BrownForsythe พบว่า
การรับรู้ปัญหา มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง สอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ จึง ทาการทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูป่ รากฏผล
ดังตาราง 25
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การประเมินทางเลือก มีคา่ Sig. เท่ากับ .014 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสัง่ ซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ จึงทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูป่ รากฏผลดังตาราง 26
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ มีค่า Sig. เท่ากับ .091 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่
มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลัง
การซื ้อ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ ตงั ้
ไว้
ตาราง 25 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา จาแนกตามอายุ เป็ นรายคูด่ ้ วย Dunnett’s T3

อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

̅
4.0138

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
4.0138
-

31 - 40 ปี

3.8902

-

31 – 40 ปี
3.8902
0.12362
(0.240)
-

41 ปี ขึ ้นไป

4.4595

-

-

41 ปี ขึ ้นไป
4.4595
-0.44564*
(0.001)
-0.56926*
(0.000)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 25 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปัญหา จาแนกตามอายุ เป็ นรายคู่ด้วย Dunnett’s T3
พบว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี กับ ผู้บริ โภคที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป มีคา่ Sig เท่ากับ
0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี มีการตัดสินใจ
สัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปัญหา แตกต่างกับ ผู้บริ โภคที่มีอายุ 41 ปี
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ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี มีการ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปัญหา น้ อยกว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ
41 ปี ขึ ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.44564
ผู้บริ โภคที่มีอายุ 31 - 40 ปี กับ ผู้บริ โภคที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป มีคา่ Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่ มี อายุ 31 - 40 ปี มี การตัดสินใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปั ญหา แตกต่างกับ ผู้บริ โภคที่มีอายุ 41 ปี ขึน้ ไป อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีอายุ 31 - 40 ปี มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปัญหา น้ อยกว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.56926
สาหรับรายคูอ่ ื่นไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ตาราง 26 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก จาแนกตามอายุ เป็ นรายคูด่ ้ วย Dunnett’s T3

อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

̅
4.1254

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
4.1254
-

31 - 40 ปี

3.9247

-

31 – 40 ปี
3.9247
0.20068*
(0.006)
-

41 ปี ขึ ้นไป

3.8757

-

-

41 ปี ขึ ้นไป
3.8757
0.24971
(0.218)
0.4903
(0.980)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 26 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก จาแนกตามอายุ เป็ นรายคูด่ ้ วย Dunnett’s
T3 พบว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี กับ ผู้บริ โภคที่มีอายุ 31 – 40 ปี มีค่า Sig
เท่ากับ 0.006 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี มีการ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก แตกต่างกับ ผู้บริ โภค
ที่มีอายุ 31 – 40 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ
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30 ปี มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก มากกว่า
ผู้บริโภคที่มีอายุ 31 – 40 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.20068
สาหรับรายคูอ่ ื่นไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ตาราง 27 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ โดยใช้ สถิติ F-test
การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหาร
ผ่ านแอพพลิเคชั่น ไลน์
แมน
การค้ นหาข้ อมูล

การตัดสินใจซื ้อ

อายุ

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

2.479
135.564
138.043

2
397
399

1.239
.341

3.630 .027*

ระหว่างกลุม่
18.330
2
ภายในกลุม่
174.925 397
รวม
193.255 399
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

9.165
.441

20.800 .000*

จากตาราง 27 แสดงการทดสอบความแตกต่า งของการตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ ใช้ สถิติทดสอบค่า F-test ใน
การทดสอบสมมติฐาน
การค้ นหาข้ อมูล มีคา่ Sig. เท่ากับ .027 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่าง
กัน มี การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ จึงทาการทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูป่ รากฏผลดังตาราง 28
การตัดสินใจซื ้อ มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่าง
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กัน มีการตัดสินใจสั่ง ซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซือ้ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ จึงทาการทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูป่ รากฏผลดังตาราง 29
ตาราง 28 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล จาแนกตามอายุ เป็ นรายคูด่ ้ วย Least Significant
Difference (LSD)

อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

̅
4.2522

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
4.2522
-

31 - 40 ปี

4.1098

-

31 – 40 ปี
4.1098
0.14235*
(0.021)
-

41 ปี ขึ ้นไป

4.3243

-

-

41 ปี ขึ ้นไป
4.3243
-0.07217
(0.492)
-0.21452*
(0.044)
-

มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 28 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ด้ า นการค้ น หาข้ อ มูล จ าแนกตามอายุ เป็ น รายคู่ด้ ว ย Least
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี กับ ผู้บริ โภคที่มี
อายุ 31 – 40 ปี มีคา่ Sig เท่ากับ 0.021 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุต่ากว่า
หรื อเท่ากับ 30 ปี มีการตัดสินใจสั่งซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
แตกต่างกับ ผู้บริ โภคที่มีอายุ 31 – 40 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มี
อายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี มีการตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการ
ค้ นหาข้ อมูล มากกว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 31 – 40 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.14235
ผู้บริ โภคที่มีอายุ 31 - 40 ปี กับ ผู้บริ โภคที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป มีคา่ Sig เท่ากับ 0.044 ซึ่ง
น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่ มี อายุ 31 - 40 ปี มี การตัดสินใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล แตกต่างกับ ผู้บริ โภคที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีอายุ 31 - 40 ปี มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล น้ อยกว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.21452
สาหรับรายคูอ่ ื่นไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ตาราง 29 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ จาแนกตามอายุ เป็ นรายคูด่ ้ วย Least Significant
Difference (LSD)

อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

̅
4.2655

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
4.2655
-

31 - 40 ปี

3.8368

-

31 – 40 ปี
3.8368
0.42878*
(0.000)
-

41 ปี ขึ ้นไป

4.2905

-

-

41 ปี ขึ ้นไป
4.2905
-0.02500
(0.834)
-0.45378*
(0.000)
-

มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 29 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ด้ า นการตัด สิ น ใจซื อ้ จ าแนกตามอายุ เป็ น รายคู่ด้ ว ย Least
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี กับ ผู้บริ โภคที่มี
อายุ 31 – 40 ปี มีคา่ Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มี อายุต่ากว่า
หรื อเท่ากับ 30 ปี มีการตัดสินใจสั่งซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซือ้
แตกต่างกับ ผู้บริ โภคที่มีอายุ 31 – 40 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มี
อายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี มีการตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการ
ตัดสินใจซื ้อ มากกว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 31 – 40 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.42878
ผู้บริ โภคที่มีอายุ 31 - 40 ปี กับ ผู้บริ โภคที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป มีคา่ Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่ มี อายุ 31 - 40 ปี มี การตัดสินใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล แตกต่างกับ ผู้บริ โภคที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีอายุ 31 - 40 ปี มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่ าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ น้ อยกว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.45378
สาหรับรายคูอ่ ื่นไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
H0 : ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เพื่อเปรี ยบเทียบทดสอบค่า
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละตัวที่มีกลุม่ ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุม่ ขึ ้นไป ดังนี ้
ทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ Levene’s Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ซึ่ง
หากผลการทดสอบพบว่าค่า Sig. มี ค่าน้ อยกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม ตัวแปรตามมี ค่า ความ
แปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบโดยสถิติ Brown-Forsythe แต่ถ้าค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวแปรตามมีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จะทดสอบโดยสถิติ
F-test ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น ร้ อยละ 95 โดยจะปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ
สมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
ดัง นัน้ ถ้ ายอมรั บสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า มี ค่าเฉลี่ ยอย่างน้ อยหนึ่ง คู่ที่
แตกต่างกัน จะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูต่ ่อไป แต่ถ้าค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวแปรไม่มี
ความแตกต่างกัน
กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็ นรายคูโ่ ดยสถิติ Dennett’s T3 กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูโ่ ดยสถิติ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่
ใดบ้ างแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
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ตาราง 30 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ Levene’s Test
การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่ านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน
จาแนกตามระดับการศึกษา

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

การรับรู้ปัญหา

5.472

2

397 .005*

การค้ นหาข้ อมูล

1.118

2

397 .328

การประเมินทางเลือก

4.142

2

397 .017*

การตัดสินใจซื ้อ

8.354

2

397 .000*

พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

5.241

2

397 .006*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 30 แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic Test พบว่า ด้ านการรับรู้ปัญหา
การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื ้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ มีคา่ Sig. เท่ากับ .005 .017
.000 และ .006 ตามลาดับ ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษา
แตกต่างกัน จึงใช้ สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 31
การค้ นหาข้ อมูล มีคา่ Sig. เท่ากับ .328 ตามลาดับ ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05 หมายความว่า
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุม่ ระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน จึงใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 36
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ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ สถิติ BrownForsythe
การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่ าน
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน

Statistic df1

df2

Sig.

การรับรู้ปัญหา

Brown-Forsythe

8.826

2

149.625 .000*

การประเมินทางเลือก

Brown-Forsythe

3.900

2

104.091 .023*

การตัดสินใจซื ้อ

Brown-Forsythe

5.757

2

162.375 .004*

พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

Brown-Forsythe

8.344

2

135.655 .000*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 31 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่า งของการตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้
สถิติ Brown-Forsythe พบว่า
การรับรู้ปัญหา มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่า ผู้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครที่ มี ร ะดับ
การศึกษา แตกต่างกัน มี การตัดสินใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการรั บรู้
ปั ญหา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ จึง
ทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคูป่ รากฏผลดังตาราง 32
การประเมินทางเลือก มีคา่ Sig. เท่ากับ .023 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีระดับ
การศึกษา แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมิน
ทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคูป่ รากฏผลดังตาราง 33
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การตัดสินใจซื ้อ มีคา่ Sig. เท่ากับ .004 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่า ผู้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครที่ มี ร ะดับ
การศึกษา แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจ
ซื ้อ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ จึงทา
การทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธี ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่ อเปรี ยบเที ยบ
ค่าเฉลี่ยรายคูป่ รากฏผลดังตาราง 34
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่
มี ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มี ก ารตัด สินใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ า น
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูป่ รากฏผลดังตาราง 35
ตาราง 32 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคูด่ ้ วย
Dunnett’s T3
ต่ากว่าปริญญาตรี
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี

̅
4.3627

4.3627
-

ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า

4.0265

-

ปริญญาตรี
หรื อเทียบเท่า
4.0265
0.33627*
(0.010)
-

สูงกว่าปริญญาตรี

3.7903

-

-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สูงกว่า
ปริญญาตรี
3.7903
0.57248*
(0.000)
0.23621*
(0.044)
-
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จากตาราง 32 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคูด่ ้ วย Dunnett’s T3 พบว่า
ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี กับ ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่า มีคา่ Sig เท่ากับ 0.010 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาต่า
กว่าปริ ญ ญาตรี มี การตัดสิ นใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการรั บรู้ ปั ญหา
แตกต่างกับ ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 กล่าวคื อ ผู้บ ริ โ ภคที่ มี ก ารศึ ก ษาต่ า กว่า ปริ ญญาตรี มี ก ารตัด สิ นใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา มากกว่า ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.33627
ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี กับ ผู้บริ โภคที่มีการศึก ษาสูงกว่าปริ ญญาตรี
มีคา่ Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี
มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา แตกต่างกับ ผู้บริ โภค
ที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปัญหา
มากกว่า ผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.57248
ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ เทียบเท่า กับ ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปริ ญญาตรี มีค่า Sig เท่ากับ 0.044 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความผู้บริ โภคที่มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้
ปั ญหา แตกต่างกับ ผู้บริ โภคที่มีการศึก ษาสูงกว่าปริ ญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปัญหา มากกว่า ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.23621

82
ตาราง 33 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคูด่ ้ วย
Dunnett’s T3
ต่ากว่าปริญญาตรี
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี

̅
3.8353

3.8353
-

ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า

4.0801

-

ปริญญาตรี
หรื อเทียบเท่า
4.0801
-0.24485
(0.186)
-

สูงกว่าปริญญาตรี

3.8899

-

-

สูงกว่า
ปริญญาตรี
3.8899
-0.05459
(0.974)
0.19026
(0.052)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 33 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคูด่ ้ วย
Dunnett’s T3 พบว่า ไม่พบว่ามีความแตกต่างรายคู่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ตาราง 34 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคูด่ ้ วย Dunnett’s T3
ต่ากว่าปริญญาตรี
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี

̅
4.1250

4.1250
-

ปริญญาตรี
หรื อเทียบเท่า
4.1489
-0.02392
(0.990)

สูงกว่า
ปริญญาตรี
3.8736
0.25140
(0.111)
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ตาราง 34 (ต่อ)
ต่ากว่าปริญญาตรี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า

̅
4.1489

4.1250
-

ปริญญาตรี
หรื อเทียบเท่า
4.1489
-

สูงกว่าปริญญาตรี

3.8736

-

-

สูงกว่า
ปริญญาตรี
3.8736
0.27532*
(0.019)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 34 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิ เคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซือ้ จ าแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่ด้วย
Dunnett’s T3 พบว่า
ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า กับ ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปริ ญญาตรี มีค่า Sig เท่ากับ 0.019 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความผู้บริ โภคที่มีการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี หรื อเที ยบเท่า มี การตัดสิน ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่านแอพพลิ เคชั่น ไลน์ แมน ด้ า นการ
ตัดสินใจซือ้ แตกต่างกับ ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ มากกว่า ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาสูงกว่าปริ ญญา
ตรี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.27532
สาหรับรายคูอ่ ื่นไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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ตาราง 35 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคูด่ ้ วย
Dunnett’s T3
ต่ากว่าปริญญาตรี
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี

̅
3.9314

3.9314
-

ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า

4.0650

-

ปริญญาตรี
หรื อเทียบเท่า
4.0650
-0.13361
(0.587)
-

สูงกว่าปริญญาตรี

3.7191

-

-

สูงกว่า
ปริญญาตรี
3.7191
0.21227
(0.336)
0.34588*
(0.001)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 35 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่
ด้ วย Dunnett’s T3 พบว่า
ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า กับ ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปริ ญญาตรี มีค่า Sig เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความผู้บริ โภคที่มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรม
ภายหลังการซื ้อ แตกต่างกับ ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ มากกว่า ผู้บริ โภคที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.34588
สาหรับรายคูอ่ ื่นไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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ตาราง 36 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน แอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ สถิติ F-test
การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหาร
ผ่ านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน
การค้ นหาข้ อมูล

ระดับ
การศึกษา
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

SS

df

MS

.053
137.991
138.043

2
397
399

.026
.348

F

Sig.

.076 .927

มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 36 แสดงการทดสอบความแตกต่า งของการตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา ใช้ สถิติทดสอบ
ค่า F-test ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การค้ นหาข้ อมูล มีคา่ Sig. เท่ากับ .927 ซึ่งมากกว่า
0.05 นัน่ คือ ยอมสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ าน
การค้ นหาข้ อมูล ไม่แ ตกต่า งกัน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ง ไม่ส อดคล้ อ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐ านข้ อ ที่ 1.4 ผู้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อ น
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
H0 : ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อ
การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อ
การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เพื่อเปรี ยบเทียบทดสอบค่า
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละตัวที่มีกลุม่ ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุม่ ขึ ้นไป ดังนี ้
ทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ Levene’s Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ซึ่ง
หากผลการทดสอบพบว่าค่า Sig. มี ค่าน้ อยกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม ตัวแปรตามมี ค่าความ
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แปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบโดยสถิติ Brown-Forsythe แต่ถ้าค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวแปรตามมีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จะทดสอบโดยสถิติ
F-test ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น ร้ อยละ 95 โดยจะปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ
สมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
ดัง นัน้ ถ้ ายอมรั บสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า มี ค่าเฉลี่ ยอย่างน้ อยหนึ่ง คู่ที่
แตกต่างกัน จะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูต่ ่อไป แต่ถ้าค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวแปรไม่มี
ความแตกต่างกัน
กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็ นรายคูโ่ ดยสถิติ Dennett’s T3 กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูโ่ ดยสถิติ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่
ใดบ้ างแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ตาราง 37 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน MAN ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ Levene’s
Test
การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่ านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน
จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน

Levene
Statistic

df1

df2

การรับรู้ปัญหา

9.371

3

396 .000*

การค้ นหาข้ อมูล

5.204

3

396 .002*

การประเมินทางเลือก

9.817

3

396 .000*

การตัดสินใจซื ้อ

11.585

3

396 .000*

พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

18.928

3

396 .000*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.
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จากตาราง 37 แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic Test พบว่า ด้ านการรับรู้ปัญหา
การค้ นหาข้ อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื ้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ มีคา่ Sig.
เท่ากับ .000 .002 .000 .000 และ .000 ตามลาดับ ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน จึงใช้ สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน ดัง
ตาราง 38
ตาราง 38 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ สถิติ
Brown-Forsythe
การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่ าน
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน

Statistic df1

df2

Sig.

การรับรู้ปัญหา

Brown-Forsythe 11.173

3

329.712 .000*

การค้ นหาข้ อมูล

Brown-Forsythe 10.093

3

276.553 .000*

การประเมินทางเลือก

Brown-Forsythe

2.624

3

227.319 .051

การตัดสินใจซื ้อ

Brown-Forsythe 22.755

3

261.691 .000*

พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

Brown-Forsythe

3

280.937 .528

.742

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างของการตัดสิน ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดย
ใช้ สถิติ Brown-Forsythe พบว่า
การรับรู้ปัญหา มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ จึงทาการ
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ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคูป่ รากฏผลดังตาราง 39
การค้ นหาข้ อมูล มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ จึงทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคูป่ รากฏผลดังตาราง 40
การประเมินทางเลือก มีคา่ Sig. เท่ากับ .051 ซึง่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มี รายได้
เฉลี่ ยต่อเดือน แตกต่างกัน มี ก ารตัดสินใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการ
ประเมิ นทางเลือก ไม่แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
การตัดสินใจซื ้อ มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ จึงทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคูป่ รากฏผลดังตาราง 41
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ มีค่า Sig. เท่ากับ .528 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีก ารตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ าน
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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ตาราง 39 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคูด่ ้ วย Dunnett’s T3
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,001 –
35,001 –
45,001
25,000 บาท
35,000 บาท 45,000 บาท บาท ขึ ้นไป
ระดับการศึกษา
4.0378
3.7573
4.3086
4.1268
̅
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4.0378
0.28044*
-0.27086* -0.08898
25,000 บาท
(0.008)
(0.008)
(0.917)
25,001 – 35,000 3.7573
-0.55131* -0.36943*
บาท
(0.000)
(0.004)
35,001 – 45,000 4.3086
0.18188
บาท
(0.399)
45,001 บาท ขึ ้นไป 4.1268
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 39 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ การปั ญหา จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่ด้วย
Dunnett’s T3 พบว่า
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความ
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปั ญหา แตกต่างกับ กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
25,001 – 35,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ าน
การรับรู้ ปัญหา มากกว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.28044
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความ
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ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปั ญหา แตกต่างกับ กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
35,001 – 45,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ าน
การรับรู้ ปัญหา น้ อยกว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.27086
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 35,001 – 45,000 บาท มีคา่ Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความผู้บริ โภคที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา แตกต่างกับ กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000
บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 25,000 บาท มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปัญหา
น้ อยกว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 0.55131
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 45,001 บาท ขึ ้นไป มีคา่ Sig เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความผู้บริ โภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ด้ านการรับรู้ ปัญหา แตกต่างกับ กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาท ขึ ้นไป
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
25,000 บาท มี ก ารตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น ไลน์ แมน ด้ า นการรั บ รู้ ปั ญ หา
น้ อยกว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาท ขึ ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ
0.36943
สาหรับรายคูอ่ ื่นไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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ตาราง 40 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคูด่ ้ วย
Dunnett’s T3
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,001 –
35,001 –
45,001
25,000 บาท
35,000 บาท 45,000 บาท บาท ขึ ้นไป
ระดับการศึกษา

̅

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
25,000 บาท
25,001 – 35,000
บาท
35,001 – 45,000
บาท
45,001 บาท ขึ ้นไป

4.2289

4.2289
-

3.9973

-

3.9973
0.23156*
(0.005)
-

4.4691

-

-

4.4691
-0.24025*
(0.006)
-0.47180*
(0.000)
-

4.2817

-

-

-

4.2817
-0.05268
(0.994)
-0.28436*
(0.024)
0.18745
(0.315)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 40 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิ เคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่ด้วย
Dunnett’s T3 พบว่า
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความ
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล แตกต่างกับ กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
25,001 – 35,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ าน
การค้ นหาข้ อมูล มากกว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.23156
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.006 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความ
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ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล แตกต่างกับ กับ ผู้บริ โภคที่มีร ายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
35,001 – 45,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ าน
การค้ นหาข้ อมูล น้ อยกว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดื อน 35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.24025
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 35,001 – 45,000 บาท มีคา่ Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความผู้บริ โภคที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล แตกต่างกับ กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000
บาท อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 –
35,000 บาท มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล น้ อย
กว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ
0.47180
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กับ ผู้บริ โภคที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 45,001 บาท ขึ ้นไป มีคา่ Sig เท่ากับ 0.024 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความผู้บริ โภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล แตกต่างกับ กับ ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาท ขึ ้นไป อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีการ
ตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล น้ อยกว่า ผู้บริ โภคที่ มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาท ขึ ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.28436
สาหรับรายคูอ่ ื่นไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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ตาราง 41 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายคูด่ ้ วย
Dunnett’s T3
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,001 –
35,001 –
45,001
25,000 บาท
35,000 บาท 45,000 บาท บาท ขึ ้นไป
ระดับการศึกษา
4.1950
3.7160
4.4815
4.2042
̅
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4.1950
0.47900*
-0.28648* -0.00923
25,000 บาท
(0.000)
(0.001)
(1.000)
25,001 – 35,000 3.7160
-0.76548* -0.48823*
บาท
(0.000)
(0.000)
35,001 – 45,000 4.4815
0.27726
บาท
(0.087)
45,001 บาท ขึ ้นไป 4.2042
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 41 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิ เคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซือ้ จ าแนกตามระดับการศึกษา เป็ นรายคู่ด้วย
Dunnett’s T3 พบว่า
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความ
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ แตกต่างกับ ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001
– 35,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า
หรื อ เท่า กับ 25,000 บาท มี ก ารตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า นแอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ด้ า นการ
ตัดสินใจซื ้อ มากกว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.47900
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ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีค่า Sig เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความ
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25,000 บาท มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ แตกต่างกับ ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001
– 45,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า
หรื อ เท่า กับ 25,000 บาท มี ก ารตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า นแอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ด้ า นการ
ตัดสินใจซื ้อ น้ อยกว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.28648
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 35,001 – 45,000 บาท มีคา่ Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความผู้บริ โภคที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ แตกต่างกับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000
บาท มี ก ารตัดสิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่านแอพพลิ เคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการตัดสิ นใจซื อ้ น้ อยกว่า
ผู้บริ โภคที่ มี รายได้ เ ฉลี่ ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ ย เท่ากับ
0.76548
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 45,001 บาท ขึ ้นไป มีคา่ Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความผู้บริ โภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน
ด้ านการตัดสินใจซือ้ แตกต่างกับ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาท ขึน้ ไป อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีการ
ตัดสิ นใจสั่งซื อ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซือ้ น้ อยกว่า ผู้บริ โภคที่ มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาท ขึ ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.48823
สาหรับรายคูอ่ ื่นไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 1.5 ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อ
การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
H0 : ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
สัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ไม่แตกต่างกัน
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H1 : ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
สัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เพื่อเปรี ยบเทียบทดสอบค่า
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละตัวที่มีกลุม่ ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุม่ ขึ ้นไป ดังนี ้
ทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ Levene’s Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ซึ่ง
หากผลการทดสอบพบว่าค่า Sig. มี ค่าน้ อยกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม ตัวแปรตามมี ค่าความ
แปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบโดยสถิติ Brown-Forsythe แต่ถ้าค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวแปรตามมีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่า งกัน จะทดสอบโดยสถิติ
F-test ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น ร้ อยละ 95 โดยจะปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ
สมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
ดัง นัน้ ถ้ ายอมรั บสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า มี ค่าเฉลี่ ยอย่างน้ อยหนึ่ง คู่ที่
แตกต่างกัน จะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูต่ ่อไป แต่ถ้าค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวแปรไม่มี
ความแตกต่างกัน
กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนแตกต่างกัน จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็ นรายคูโ่ ดยสถิติ Dennett’s T3 กรณีที่ตวั แปรตามมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูโ่ ดยสถิติ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่
ใดบ้ างแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ตาราง 42 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ Levene’s Test
Levene
Statistic

df1

df2

การรับรู้ปัญหา

6.442

3

396 .000*

การค้ นหาข้ อมูล

5.475

3

396 .001*

การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่ านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน

Sig.
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ตาราง 42 (ต่อ)
Levene
Statistic

df1

df2

การประเมินทางเลือก

.705

3

396 .550

การตัดสินใจซื ้อ

3.524

3

396 .015*

พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

6.002

3

396 .001*

การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่ านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน

Sig.

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 42 แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic Test พบว่า ด้ านการรับรู้ปัญหา
การค้ นหาข้ อมูล การตัดสินใจซื ้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ มีค่า Sig. เท่ากับ .000 .001
.015 และ .001 ตามลาดับ ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอาชีพแตกต่างกัน จึง
ใช้ สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 44
การประเมินทางเลื อก มี ค่า Sig. เท่ากับ .550 ตามล าดับ ซึ่ง มี ค่ามากกว่า 0.05
หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่า
ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ อาชีพไม่แตกต่างกัน จึงใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ดัง
ตาราง 47
ตาราง 43 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน แอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe
การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่ าน
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน
การรับรู้ปัญหา

Statistic df1
Brown-Forsythe 18.420

3

df2

Sig.

42.319 .000*
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ตาราง 43 (ต่อ)
การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่ าน
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน

Statistic df1

df2

Sig.

การค้ นหาข้ อมูล

Brown-Forsythe

1.288

3

43.078 .290

การตัดสินใจซื ้อ

Brown-Forsythe

2.608

3

69.197 .058

พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

Brown-Forsythe

4.985

3

41.542 .005*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างของการตัดสิน ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า น
แอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร จ าแนกตามอาชี พ โดยใช้ สถิ ติ
Brown-Forsythe พบว่า
การรับรู้ปัญหา มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ผู้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ าชี พ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ จึงทาการทดสอบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ปรากฏผลดังตาราง 45
การค้ นหาข้ อมูล มีคา่ Sig. เท่ากับ .290 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิ เ สธสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ผู้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ าชี พ
แตกต่า งกัน มี ก ารตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า นแอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ด้ า นการค้ น หาข้ อ มูล
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
การตัดสินใจซื ้อ มีคา่ Sig. เท่ากับ .058 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิ เ สธสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ผู้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ าชี พ
แตกต่า งกัน มี ก ารตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า นแอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ด้ า นการตัด สิ น ใจซื อ้
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ มีค่า Sig. เท่ากับ .005 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่
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มี อาชี พ แตกต่างกัน มี การตัดสิ นใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรม
ภายหลังการซื ้อ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงั ้ ไว้ จึง ทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่ อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูป่ รากฏผลดังตาราง 45
ตาราง 44 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา จาแนกตามอาชีพ เป็ นรายคูด่ ้ วย Dunnett’s T3
นักเรี ยน /
นักศึกษา /นิสิต
อาชีพ
̅
นักเรี ยน / นักศึกษา / 4.0513
นิสิต
ข้ าราชการ / พนักงาน 4.1667
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน 3.8472
ธุรกิจส่วนตัว

4.4219

-

ข้ าราชการ /
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4.1667
-0.11538
(0.996)
-

-

-

3.8472
0.20406
(0.923)
0.31994*
(0.002)
-

-

-

-

4.0513
-

พนักงาน
บริษัทเอกชน

ธุรกิจ
ส่วนตัว
4.4219
-0.37066
(0.506)
-0.25527*
(0.032)
-0.57472*
(0.000)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 44 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา จาแนกตามอาชีพ เป็ นรายคูด่ ้ วย Dunnett’s T3
พบว่า
ผู้บริ โภคที่มีอาชีพข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ ผู้บริ โภคที่มีอาชีพพนักงาน
บริ ษัทเอกชน มี ค่า Sig เท่ากับ 0.002 ซึ่ง น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่ มี อาชี พ
ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการ
รับรู้ปัญหา แตกต่างกับ ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีอาชีพข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่าน
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แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา มากกว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน โดย
มีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.31994
ผู้บริโภคที่มีอาชีพข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ ผู้บริโภคที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มี
ค่า Sig เท่ากับ 0.032 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอาชีพข้ าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา แตกต่าง
กับ ผู้บริ โภคที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีอาชีพ
ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการ
รับรู้ปัญหา น้ อยกว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.25527
ผู้บริ โภคที่มีพนักงานบริ ษัทเอกชน กับ ผู้บริ โภคที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีคา่ Sig เท่ากับ
0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีพนักงานบริ ษัทเอกชน มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ด้ านการรั บรู้ ปั ญหา แตกต่างกับ ผู้บริ โภคที่ มี อาชี พ ธุ รกิ จ
ส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่ มีพนักงานบริ ษัทเอกชน มีการ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา น้ อยกว่า ผู้บริ โภคที่มีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.57472
สาหรับรายคูอ่ ื่นไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ตาราง 45 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ จาแนกตามอาชีพ เป็ นรายคูด่ ้ วย
Dunnett’s T3
นักเรี ยน /
นักศึกษา /นิสิต
อาชีพ
นักเรี ยน / นักศึกษา /
นิสิต
ข้ าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

̅
3.6410

3.6410
-

4.0606

-

ข้ าราชการ /
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4.0606
-0.41958
(0.459)
-

พนักงาน
บริษัทเอกชน

ธุรกิจ
ส่วนตัว

3.9141
0.27312
(0.815)
0.14646
(0.423)

4.1941
-0.55307
(0.193)
-0.13349
(0.656)
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ตาราง 45 (ต่อ)
นักเรี ยน /
นักศึกษา /นิสิต
อาชีพ
̅
พนักงานบริษัทเอกชน 3.9141
ธุรกิจส่วนตัว

4.1941

พนักงาน
บริษัทเอกชน

ธุรกิจ
ส่วนตัว

3.6410
-

ข้ าราชการ /
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4.0606
-

3.9141
-

-

-

-

4.1941
-0.27995*
(0.002)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 45 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิ เคชั่น ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลัง การซือ้ จ าแนกตามอาชีพ เป็ นรายคู่ด้วย
Dunnett’s T3 พบว่า
ผู้บริ โภคที่มีพนักงานบริ ษัทเอกชน กับ ผู้บริ โภคที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีคา่ Sig เท่ากับ
0.002 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีพนักงานบริ ษัทเอกชน มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ แตกต่างกับ ผู้บริ โภคที่มีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีพนักงานบริ ษัท เอกชน มีการ
ตัด สิ นใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า นแอพพลิ เคชั่น ไลน์ แมน ด้ า นพฤติก รรมภายหลัง การซื อ้ น้ อยกว่า
ผู้บริโภคที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.27995
สาหรับรายคูอ่ ื่นไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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ตาราง 46 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ สถิติ F-test
การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหาร
ผ่ านแอพพลิเคชั่น ไลน์
แมน
การประเมินทางเลือก

อาชีพ

SS

ระหว่างกลุม่
1.043
ภายในกลุม่ 161.322
รวม
162.364

df

MS

3
396
399

.348
.407

F

Sig.

.853 .465

มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 46 แสดงการทดสอบความแตกต่า งของการตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ ใช้ สถิติทดสอบค่า F-test
ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การประเมินทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ .465 ซึ่งมากกว่า 0.05
นั่นคื อ ยอมสมมติฐ านหลัก (H0) และปฏิ เ สธสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสัง่ ซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ด้ านการประเมินทางเลือก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 2 ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ
ด้ านความรู้ สึก และด้ านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน จาแนกออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 2.1 ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านความ
เข้ าใจ ด้ านความรู้สกึ และด้ านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา
H0 : ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ ด้ าน
ความรู้ สึก และด้ านพฤติกรรม ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์
แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา
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H1 : ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ ด้ าน
ความรู้ สึก และด้ านพฤติกรรม มีอิทธิพลผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์
แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา
สถิ ติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐ าน คือ การวิเ คราะห์ ความถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ก็ต่อเมื่อ ค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดังตางราง 47
ตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ
ด้ านความรู้สึก และด้ านพฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่งความแปรปรวน
Regression

SS

df

MS

F

Sig.

20.238

3

6.746

15.685

.000b*

Residual

170.315

396

.430

Total

190.553

399

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ
ด้ านความรู้ สึ ก และด้ านพฤติ ก รรม ที่ มี อิ ทธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจสั่ ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig. เท่ากับ .000
ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ ด้ านความรู้สึก และด้ านพฤติกรรม อย่างน้ อย 1 ตัว มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่ านแอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ด้ า นการรั บรู้ ปั ญหา ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และ
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สามารถสร้ างพยากรณ์ เ ชิ ง เส้ นตรงได้ ซึ่ ง จากการวิ เคราะห์ ความถดถอยเชิ ง พหุคูณ สามารถ
คานวณหาสัมประสิทธิ์สหพันธ์พหุคณ
ู ได้ ดงั นี ้
ตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ
ด้ านความรู้สึก และด้ านพฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ Enter
Multiple Regression Analysis
ปั จจัยด้ านทัศนคติ

Unstandardized

SE

Standardized

B

t

Sig.

Beta

(Constant)

2.378

.291

ด้ านความเข้ าใจ (X1)

.137

.077

.104

1.784 .075

ด้ านความรู้สึก (X2)

.127

.081

.099

1.565 .118

ด้ านพฤติกรรม (X3)

.173

.041

.224

4.246 .000*

R = .326a

R Square = .106

Adjusted R2 = .099

8.168 .000*

SE = .65581

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 48 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ทัศนคติ ด้ านความเข้ าใจ (X1) ด้ านความรู้ สึก
(X2) และด้ านพฤติกรรม (X3) มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงเชิงบวกกับการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา (Y1)
ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติ ด้ านความเข้ าใจ (X1) กับ การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปัญหา (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .075 ซึ่งมากกว่า 0.05
หมายความว่า ยอมรั บ สมมติฐ านหลัก (H0) และปฏิ เ สธสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่ า
ทัศนคติ ด้ านความเข้ าใจ (X1) ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปั ญหา (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติ ด้ านความรู้ สึก (X2) กับ การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปัญหา (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .118 ซึ่งมากกว่า 0.05
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หมายความว่า ยอมรั บ สมมติฐ านหลัก (H0) และปฏิ เ สธสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่ า
ทัศนคติ ด้ านความรู้สึก (X2) ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปั ญหา (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติ ด้ านพฤติกรรม (X3) กับ การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา (Y1) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05
หมายความว่า ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่ า
ทัศนคติ ด้ านพฤติกรรม (X3) ของผู้บริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจสั่งซื อ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปั ญหา (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ค่า Adjusted R Square (R2) มีคา่ เท่ากับ .099 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา คิดเป็ นร้ อย
ละ 9.9
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า
ทัศ นคติ ด้ านความเข้ าใจ (X1) มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามถดถอย (b) เท่ า กั บ .137
หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นทัศนคติ ด้ านความเข้ าใจ เพิ่มขึ ้น 1
หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา เพิ่มขึ ้น
.137 หน่วย
ทัศนคติ ด้ านความรู้สกึ (X2) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ .127 หมายความ
ว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นทัศนคติ ด้ านความรู้สึก เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผล
ให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา เพิ่มขึ ้น .127 หน่วย
ทัศนคติ ด้ านพฤติกรรม (X3) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ .173 หมายความ
ว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นทัศนคติ ด้ านพฤติกรรม เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผล
ให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา เพิ่มขึ ้น .173 หน่วย
สามารถนาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์
ได้ ดังนี ้
(Y1) = 2.378 + .173(X3)
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สมมติฐานข้ อที่ 2.2 ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านความ
เข้ าใจ ด้ านความรู้สกึ และด้ านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
H0 : ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ ด้ าน
ความรู้ สึก และด้ านพฤติกรรม ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์
แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
H1 : ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ ด้ าน
ความรู้สึก และด้ านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
สถิ ติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐ าน คือ การวิเ คราะห์ ความถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ก็ต่อเมื่อ ค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดังตางราง 49
ตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ
ด้ านความรู้สึก และด้ านพฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple Regression
แหล่งความแปรปรวน
Regression

SS

df

MS

F

Sig.

36.831

3

12.277

48.035

.000b*

Residual

101.212

396

.256

Total

138.043

399

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความ
เข้ าใจ ด้ านความรู้ สึ ก และด้ า นพฤติ ก รรม ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
แอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ของผู้บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร มีค่า Sig.
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เท่ากับ .000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ ด้ านความรู้สกึ และด้ านพฤติกรรม อย่างน้ อย 1 ตัว
มีอิทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ของ
ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างพยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
สามารถคานวณหาสัมประสิทธิ์สหพันธ์พหุคณ
ู ได้ ดงั นี ้
ตาราง 50 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ
ด้ านความรู้สึก และด้ านพฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ Enter
Multiple Regression Analysis
ปั จจัยด้ านทัศนคติ

Unstandardized

SE

Standardized

B

t

Sig.

Beta

(Constant)

1.838

.224

ด้ านความเข้ าใจ (X1)

.305

.059

.272

5.160 .000*

ด้ านความรู้สึก (X2)

.098

.063

.090

1.564 .119

ด้ านพฤติกรรม (X3)

.219

.031

.332

6.965 .000*

R = .517a

R Square = .267

Adjusted R2 = .261

8.191 .000*

SE = .50556

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ทัศนคติ ด้ านความเข้ าใจ (X1) ด้ านความรู้ สึก
(X2) และด้ านพฤติกรรม (X3) มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงเชิงบวกกับการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1)
ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติ ด้ านความเข้ าใจ (X1) กับ การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05
หมายความว่า ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่ า
ทัศนคติ ด้ านความเข้ าใจ (X1) ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้
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อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติ ด้ านความรู้ สึก (X2) กับ การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .119 ซึ่งมากกว่า 0.05
หมายความว่า ยอมรั บ สมมติฐ านหลัก (H0) และปฏิ เ สธสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่ า
ทัศนคติ ด้ านความรู้สึก (X2) ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติ ด้ านพฤติกรรม (X3) กับ การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05
หมายความว่า ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่ า
ทัศนคติ ด้ านพฤติกรรม (X3) ของผู้บริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจสั่งซื อ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ค่า Adjusted R Square (R2) มีคา่ เท่ากับ .261 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล คิดเป็ น
ร้ อยละ 26.1
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า
ทัศ นคติ ด้ านความเข้ าใจ (X1) มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามถดถอย (b) เท่ า กั บ .305
หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นทัศนคติ ด้ านความเข้ าใจ เพิ่มขึ ้น
1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
เพิ่มขึ ้น .305 หน่วย
ทัศนคติ ด้ านความรู้สกึ (X2) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ .098 หมายความ
ว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นทัศนคติ ด้ านความรู้สึก เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผล
ให้ มี การตัดสินใจสั่งซื อ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึน้ .098
หน่วย
ทัศนคติ ด้ านพฤติกรรม (X3) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ .219 หมายความ
ว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นทัศนคติ ด้ านพฤติกรรม เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผล
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ให้ มี การตัดสินใจสั่งซื อ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึน้ .219
หน่วย
สามารถนาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์
ได้ ดังนี ้
(Y1) = 1.838 + .305 (X1) + .219(X3)
สมมติฐานข้ อที่ 2.3 ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านความ
เข้ าใจ ด้ านความรู้ สึก และด้ านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก
H0 : ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ ด้ าน
ความรู้ สึก และด้ านพฤติกรรม ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์
แมน ด้ านการประเมินทางเลือก
H1 : ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ ด้ าน
ความรู้สึก และด้ านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ด้ านการประเมินทางเลือก
สถิ ติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐ าน คือ การวิเ คราะห์ ความถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ก็ต่อเมื่อ ค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดังตางราง 51
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ตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ
ด้ านความรู้สึก และด้ านพฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ด้ านการประเมินทางเลือก ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์
Multiple Regression
แหล่งความแปรปรวน
Regression

SS

df

MS

F

Sig.

50.200

3

16.733

59.077

.000b*

Residual

112.165

396

.283

Total

162.364

399

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความ
เข้ าใจ ด้ านความรู้ สึ ก และด้ า นพฤติ ก รรม ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig.
เท่ากับ .000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ ด้ านความรู้สกึ และด้ านพฤติกรรม อย่างน้ อย 1 ตัว
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก ของ
ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างพยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
สามารถคานวณหาสัมประสิทธิ์สหพันธ์พหุคณ
ู ได้ ดงั นี ้
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ตาราง 52 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ
ด้ านความรู้สึก และด้ านพฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ด้ านการประเมินทางเลือก ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ Enter Multiple Regression Analysis
ปั จจัยด้ านทัศนคติ

Unstandardized

SE

Standardized

B

t

Sig.

Beta

(Constant)

1.326

.236

ด้ านความเข้ าใจ (X1)

.060

.062

.050

.971 .326

ด้ านความรู้สึก (X2)

.518

.066

.438

7.847 .000*

ด้ านพฤติกรรม (X3)

.120

.033

.168

3.626 .000*

R = .556a

R Square = .309

Adjusted R2 = .304

5.614 .000*

SE = .53221

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ทัศนคติ ด้ านความเข้ าใจ (X1) ด้ านความรู้ สึก
(X2) และด้ านพฤติกรรม (X3) มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงเชิงบวกกับการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก (Y1)
ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติ ด้ านความเข้ าใจ (X1) กับ การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .326 ซึ่งมากกว่า
0.05 หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ทัศนคติ ด้ านความเข้ าใจ (X1) ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก (Y1) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติ ด้ านความรู้ สึก (X2) กับ การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่าน
แอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ด้ า นการประเมิ น ทางเลื อ ก (Y1) พบว่ า มี ค่า Sig. เท่ า กับ .000
ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ทัศนคติ ด้ านความรู้ สึก (X2) ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มีอิทธิ พลต่อการ
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ตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า นแอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ด้ า นการประเมิ น ทางเลื อ ก (Y1) อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติ ด้ านพฤติกรรม (X3) กับ การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ทัศนคติ ด้ านพฤติกรรม (X3) ของผู้บริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจสั่งซื อ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก (Y1) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ค่า Adjusted R Square (R2) มีคา่ เท่ากับ .304 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก คิด
เป็ นร้ อยละ 30.4
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า
ทัศ นคติ ด้ านความเข้ าใจ (X1) มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามถดถอย (b) เท่ า กั บ .060
หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นทัศนคติ ด้ านความเข้ าใจ เพิ่มขึ ้น 1
หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก
เพิ่มขึ ้น .060 หน่วย
ทัศนคติ ด้ านความรู้สกึ (X2) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ .518 หมายความ
ว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นทัศนคติ ด้ านความรู้สึก เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผล
ให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น .518
หน่วย
ทัศนคติ ด้ านพฤติกรรม (X3) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ .120 หมายความ
ว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นทัศนคติ ด้ านพฤติกรรม เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผล
ให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น .120
หน่วย
สามารถนาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์
ได้ ดังนี ้
(Y1) = 1.326 + .518(X2) + .120(X3)
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สมมติฐานข้ อที่ 2.4 ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านความ
เข้ าใจ ด้ านความรู้สกึ และด้ านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
H0 : ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ ด้ าน
ความรู้ สึก และด้ านพฤติกรรม ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์
แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
H1 : ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ ด้ าน
ความรู้สึก และด้ านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการทดสอบสมมติ ฐ าน คื อ การวิ เคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ก็ตอ่ เมื่อ ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบ
แสดงดังตางราง 53
ตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ
ด้ านความรู้สึก และด้ านพฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่งความแปรปรวน
Regression

SS

df

MS

F

Sig.

72.034

3

24.011

78.440

.000b*

Residual

121.221

396

.306

Total

193.255

399

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความ
เข้ าใจ ด้ านความรู้ สึ ก และด้ า นพฤติ ก รรม ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
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แอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื อ้ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร มี ค่า Sig.
เท่ากับ .000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ ด้ านความรู้สกึ และด้ านพฤติกรรม อย่างน้ อย 1 ตัว
มีอิทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื อ้ ของ
ผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างพยากรณ์เชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคณ
ู สามารถคานวณหาสัมประสิทธิ์สหพันธ์พหุคณ
ู ได้ ดงั นี ้
ตาราง 54 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ
ด้ านความรู้สึก และด้ านพฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ Enter
Multiple Regression Analysis
ปั จจัยด้ านทัศนคติ

Unstandardized

SE

Standardized

B

t

Sig.

Beta

(Constant)

.516

.246

ด้ านความเข้ าใจ (X1)

.370

.065

.279

5.713 .000*

ด้ านความรู้สึก (X2)

.356

.069

.276

5.188 .000*

ด้ านพฤติกรรม (X3)

.191

.034

.245

5.544 .000*

R = .611a

R Square = .373

Adjusted R2 = .368

2.100 .036*

SE = .55327

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 54 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ทัศนคติ ด้ านความเข้ าใจ (X1) ด้ านความรู้ สึก
(X2) และด้ านพฤติกรรม (X3) มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงเชิงบวกกับการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ (Y1)
ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติ ด้ านความเข้ าใจ (X1) กับ การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05
หมายความว่า ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่ า
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ทัศนคติ ด้ านความเข้ าใจ (X1) ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซือ้ (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติ ด้ านความรู้ สึก (X2) กับ การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05
หมายความว่ า ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่ า
ทัศนคติ ด้ านความรู้ สึก (X2) ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจสั่งซื อ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซือ้ (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติ ด้ านพฤติกรรม (X3) กับ การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05
หมายความว่า ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่ า
ทัศนคติ ด้ านพฤติกรรม (X3) ของผู้บริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจสั่งซื อ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซือ้ (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ค่า Adjusted R Square (R2) มีคา่ เท่ากับ .368 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ คิดเป็ น
ร้ อยละ 36.8
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า
ทัศ นคติ ด้ านความเข้ าใจ (X1) มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามถดถอย (b) เท่ า กั บ .370
หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นทัศนคติ ด้ านความเข้ าใจ เพิ่มขึ ้น 1
หน่วย ส่ง ผลให้ มี ก ารตัดสิ นใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่านแอพพลิเ คชั่น ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื อ้
เพิ่มขึ ้น .370 หน่วย
ทัศนคติ ด้ านความรู้สกึ (X2) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ .356 หมายความ
ว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นทัศนคติ ด้ านความรู้สึก เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผล
ให้ มี การตัดสิ นใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื อ้ เพิ่มขึน้ .356
หน่วย
ทัศนคติ ด้ านพฤติกรรม (X3) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ .191 หมายความ
ว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นทัศนคติ ด้ านพฤติกรรม เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผล
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ให้ มี การตัดสิ นใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื อ้ เพิ่มขึน้ .191
หน่วย
สามารถนาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์
ได้ ดังนี ้
(Y1) = .516 + .370(X1) + .356(X2) + .191(X3)
สมมติฐานข้ อที่ 2.5 ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านความ
เข้ าใจ ด้ านความรู้สกึ และด้ านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
H0 : ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ ด้ าน
ความรู้สึก และด้ านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
H1 : ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ ด้ าน
ความรู้สึก และด้ านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
สถิ ติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐ าน คือ การวิเ คราะห์ ความถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ก็ต่อเมื่อ ค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดังตางราง 55
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ตาราง 55 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ
ด้ านความรู้สึก และด้ านพฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์
Multiple Regression
แหล่งความแปรปรวน
Regression

SS

df

MS

F

Sig.

79.639

3

26.546

102.031

.000b*

Residual

103.032

396

.260

Total

182.671

399

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 55 แสดงผลการวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความ
เข้ าใจ ด้ านความรู้ สึ ก และด้ า นพฤติ ก รรม ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่
Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ ด้ านความรู้สึก และด้ านพฤติกรรม อย่างน้ อย
1 ตัว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลัง
การซื ้อ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างพยากรณ์เชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุคณ
ู สามารถคานวณหาสัมประสิทธิ์สหพันธ์พหุคณ
ู ได้ ดงั นี ้
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ตาราง 56 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ
ด้ านความรู้สึก และด้ านพฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ Enter Multiple Regression Analysis
ปั จจัยด้ านทัศนคติ

Unstandardized

SE

Standardized

B

t

Sig.

Beta

(Constant)

.509

.226

ด้ านความเข้ าใจ (X1)

.154

.060

.120

2.584 .010*

ด้ านความรู้สึก (X2)

.556

.063

.443

8.793 .000*

ด้ านพฤติกรรม (X3)

.194

.032

.255

6.097 .000*

R = .660a

R Square = .436

Adjusted R2 = .432

2.249 .025*

SE = .51008

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 56 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ทัศนคติ ด้ านความเข้ าใจ (X1) ด้ านความรู้ สึก
(X2) และด้ านพฤติกรรม (X3) มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงเชิงบวกกับการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (Y1)
ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติ ด้ านความเข้ าใจ (X1) กับ การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลัง การซื อ้ (Y1) พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ .010
ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ทัศนคติ ด้ านความเข้ าใจ (X1) ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Y1) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติ ด้ านความรู้ สึก (X2) กับ การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเ คชั่น ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Y1) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .000
ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ทัศนคติ ด้ านความรู้ สึก (X2) ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มีอิทธิ พลต่อการ
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ตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Y1) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติ ด้ านพฤติกรรม (X3) กับ การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อย
กว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ทัศนคติ ด้ านพฤติกรรม (X3) ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ค่า Adjusted R Square (R2) มีคา่ เท่ากับ .432 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
คิดเป็ นร้ อยละ 43.2
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า
ทัศ นคติ ด้ านความเข้ าใจ (X1) มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามถดถอย (b) เท่ า กั บ .154
หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นทัศนคติ ด้ านความเข้ าใจ เพิ่มขึ ้น 1
หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลัง
การซื ้อ เพิ่มขึ ้น .154 หน่วย
ทัศนคติ ด้ านความรู้สกึ (X2) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ .556 หมายความ
ว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นทัศนคติ ด้ านความรู้สึก เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผล
ให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น
.556หน่วย
ทัศนคติ ด้ านพฤติกรรม (X3) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ .194 หมายความ
ว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นทัศนคติ ด้ านพฤติกรรม เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผล
ให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น
.194 หน่วย
สามารถนาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์
ได้ ดังนี ้
(Y1) = .509 + .154(X1) + .556(X2) + .194(X3)
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สมมติ ฐ านข้ อที่ 3 ความไว้ วางใจของผู้ บริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร ได้ แก่
ด้ านการสื่อสาร ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย
และด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จาแนกออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 3.1 ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ าน
การสื่อสาร ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สัญญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย
และด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา
H0 : ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร
ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการ
แก้ ไขสถานการณ์ ขัด แย้ ง และการไว้ วางใจ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา
H1 : ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร
ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการ
แก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา
สถิ ติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐ าน คือ การวิเ คราะห์ ความถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ก็ต่อเมื่อ ค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดังตางราง 57
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ตาราง 57 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร ด้ าน
ความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการแก้ ไข
สถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่งความแปรปรวน
Regression

SS

df

MS

F

Sig.

50.899

5

10.180

28.720

.000b*

Residual

139.654

394

.354

Total

190.553

399

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 57 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการ
สื่อสาร ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และ
ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ ขัดแย้ งและการไว้ วางใจ มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig. เท่ากับ
.000 ซึ่ง น้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บสมมติฐ านรอง (H1)
หมายความว่า ความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการสื่ อสาร ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้
สัญ ญาใจกับ ลูก ค้ า ด้ า นความสะดวกสบาย และด้ า นการแก้ ไ ขสถานการณ์ ขัด แย้ ง และการ
ไว้ วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปัญหา
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างพยากรณ์เชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคณ
ู สามารถคานวณหาสัมประสิทธิ์สหพันธ์พหุคณ
ู ได้ ดงั นี ้
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ตาราง 58 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร ด้ าน
ความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการแก้ ไข
สถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ Enter
Multiple Regression Analysis
ปั จจัยด้ านความไว้ วางใจ

Unstandardized

SE

B

Standardized

t

Sig.

Beta

(Constant)

1.766

.232

ด้ านการสื่อสาร (X1)

.242

.070

.214

3.438 .001*

ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2)

.110

.066

.104

1.673 .095

ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า (X3)

.229

.057

.249

4.038 .000*

ด้ านความสะดวกสบาย (X4)

-.101
.100

.053
.050

-.100
.113

-1.922 .055
1.984 .048*

ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ ง
และการไว้ วางใจ (X5)
R = .517a

R Square = .267

7.623 .000*

Adjusted R2 = .258

SE = .59536

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 58 ผลการวิ เ คราะห์ พบว่ า ความไว้ ว างใจ ได้ แ ก่ ด้ า นการสื่ อ สาร (X1)
ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2) ด้ านการให้ สัญญาใจกับลูกค้ า (X3) ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์
ขัดแย้ งและการไว้ วางใจ (X5) มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงเชิงบวกกับการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา (Y1)
ด้ านความสะดวกสบาย (X4) มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงเชิงลบกับการตัดสินใจสั่งซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา (Y1)
ความสัมพันธ์ ระหว่างความไว้ วางใจ ด้ านการสื่อสาร (X1) กับ การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ความไว้ วางใจ ด้ านการสื่อสาร (X1) ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
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สัง่ ซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปั ญหา (Y1) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจ ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2) กับ การตัดสินใจ
สัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปัญหา (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .095
ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ความไว้ วางใจ ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2) ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ไม่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่า นแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา (Y1) อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความไว้ วางใจ ด้ านการให้ สั ญ ญาใจกั บ ลู ก ค้ า (X3) กั บ
การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปัญหา (Y1) พบว่า มีค่า Sig.
เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ความไว้ วางใจ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า (X3) ของผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้
ปัญหา (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจ ด้ านความสะดวกสบาย (X4) กับ การตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปัญหา (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .055 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 หมายความว่า ยอมรั บสมมติฐ านหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐ านรอง (H1)
หมายความว่า ความไว้ วางใจ ด้ านความสะดวกสบาย (X4) ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา (Y1) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจ ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ
(X5) กับ การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา (Y1) พบว่า มี
ค่า Sig. เท่ากับ .048 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ความไว้ วางใจ ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ ขัดแย้ งและการ
ไว้ ว างใจ (X5 ) ของผู้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า น
แอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ด้ า นการรั บรู้ ปั ญหา (Y1) อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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ค่า Adjusted R Square (R2) มีคา่ เท่ากับ .258 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา คิดเป็ นร้ อย
ละ 25.8
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า
ความไว้ วางใจ ด้ านการสื่ อสาร (X1) มี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ความถดถอย (b) เท่ากับ .242
หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นความไว้ วางใจ ด้ านการสื่อสาร
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้
ปัญหา เพิ่มขึ ้น .242 หน่วย
ความไว้ วางใจ ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ
.110 หมายความว่า เมื่อผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นความไว้ วางใจ ด้ านความใส่ใจ
และการให้ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ าน
การรับรู้ปัญหา เพิ่มขึ ้น .110 หน่วย
ความไว้ วางใจ ด้ านการให้ สัญญาใจกับลูกค้ า (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย (b)
เท่ากับ .229 หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นความไว้ วางใจ ด้ าน
การให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา เพิ่มขึ ้น .229 หน่วย
ความไว้ วางใจ ด้ านความสะดวกสบาย (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย (b) เท่ากับ
.101 หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นความไว้ วางใจ ด้ านความ
สะดวกสบาย เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ด้ านการรับรู้ปัญหา ลดลง .101 หน่วย
ความไว้ วางใจ ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ (X5) มีคา่ สัมประสิทธิ์
ความถดถอย (b) เท่ากับ .100 หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็น
ความไว้ วางใจ ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา เพิ่มขึ ้น .100 หน่วย
สามารถนาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์
ได้ ดังนี ้
(Y1) = 1.766 + .154(X1) + .229(X3) + .100(X5)
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สมมติฐานข้ อที่ 3.2 ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ าน
การสื่อสาร ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สัญญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย
และด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
H0 : ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร
ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการ
แก้ ไขสถานการณ์ ขัด แย้ ง และการไว้ วางใจ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
H1 : ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร
ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการ
แก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
สถิ ติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐ าน คือ การวิเ คราะห์ ความถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ก็ต่อเมื่อ ค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดังตางราง 59
ตาราง 59 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร ด้ าน
ความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการแก้ ไข
สถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่งความแปรปรวน
Regression

SS

df

MS

F

Sig.

83.497

5

16.699

120.624

.000b*

Residual

54.546

394

.138

Total

138.043

399

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง 59 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการ
สื่อสาร ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และ
ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig. เท่ากับ
.000 ซึ่ง น้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บสมมติฐ านรอง (H1)
หมายความว่า ความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการสื่ อสาร ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้
สัญ ญาใจกับ ลูก ค้ า ด้ า นความสะดวกสบาย และด้ า นการแก้ ไ ขสถานการณ์ ขัด แย้ ง และการ
ไว้ วางใจ อย่างน้ อย 1 ตัว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ าน
การค้ นหาข้ อมูล ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างพยากรณ์เชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู สามารถคานวณหาสัมประสิทธิ์สหพันธ์พหุคณ
ู ได้ ดงั นี ้
ตาราง 60 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร ด้ าน
ความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการแก้ ไข
สถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ Enter
Multiple Regression Analysis
ปั จจัยด้ านความไว้ วางใจ

Unstandardized

SE

B
(Constant)

Standardized

t

Sig.

Beta

1.1013

.145

ด้ านการสื่อสาร (X1)

.343

.044

.356

7.794 .000*

ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2)

.201

.041

.222

4.878 .000*

ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า (X3)

.171

.035

.218

4.822 .000*

ด้ านความสะดวกสบาย (X4)

-.026
.127

.033
.032

-.030
.169

-.786 .432
4.030 .000*

ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ ง
และการไว้ วางใจ (X5)

6.995 .000*
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ตาราง 60 (ต่อ)
R = .778a

R Square = .605

Adjusted R2 = .600

SE = .37208

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 60 ผลการวิ เ คราะห์ พบว่ า ความไว้ ว างใจ ได้ แ ก่ ด้ า นการสื่ อ สาร (X1)
ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2) ด้ านการให้ สัญญาใจกับลูกค้ า (X3) ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์
ขัดแย้ งและการไว้ วางใจ (X5) มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงเชิงบวกกับการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1)
ด้ านความสะดวกสบาย (X4) มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงเชิงลบกับการตัดสินใจสั่งซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1)
ความสัมพันธ์ ระหว่างความไว้ วางใจ ด้ านการสื่อสาร (X1) กับ การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ความไว้ วางใจ ด้ านการสื่อสาร (X1) ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
สัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจ ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2) กับ การตัดสินใจ
สัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .000
ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ความไว้ วางใจ ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2) ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1) อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความไว้ วางใจ ด้ านการให้ สั ญ ญาใจกั บ ลู ก ค้ า (X3) กั บ
การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1) พบว่า มีคา่ Sig.
เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ความไว้ วางใจ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า (X3) ของผู้บริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร มีอิทธิ พ ลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการ
ค้ นหาข้ อมูล (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจ ด้ านความสะดวกสบาย (X4) กับ การตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .432 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 หมายความว่า ยอมรั บสมมติฐ านหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐ านรอง (H1)
หมายความว่า ความไว้ วางใจ ด้ านความสะดวกสบาย (X4) ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจ ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ
(X5) กับ การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1) พบว่า มี
ค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ความไว้ วางใจ ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ ขัดแย้ งและการ
ไว้ ว างใจ (X5 ) ของผู้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า น
แอพพลิ เคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล (Y1) อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ค่า Adjusted R Square (R2) มีคา่ เท่ากับ .600 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล คิดเป็ น
ร้ อยละ 60.0
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า
ความไว้ วางใจ ด้ านการสื่ อสาร (X1) มี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ความถดถอย (b) เท่ากับ .343
หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นความไว้ วางใจ ด้ านการสื่อสาร
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหา
ข้ อมูล เพิ่มขึ ้น .343 หน่วย
ความไว้ วางใจ ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ
.201 หมายความว่า เมื่อผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นความไว้ วางใจ ด้ านความใส่ใจ
และการให้ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ าน
การค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น .201 หน่วย
ความไว้ วางใจ ด้ านการให้ สัญญาใจกับลูกค้ า (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย (b)
เท่ากับ .171 หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นความไว้ วางใจ ด้ าน
การให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น .171 หน่วย
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ความไว้ วางใจ ด้ านความสะดวกสบาย (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย (b) เท่ากับ
-.026 หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นความไว้ วางใจ ด้ านความ
สะดวกสบาย เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ลดลง .026 หน่วย
ความไว้ วางใจ ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ (X5) มีคา่ สัมประสิทธิ์
ความถดถอย (b) เท่ากับ .127 หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็น
ความไว้ วางใจ ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ เพิ่มขึ น้ 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล เพิ่มขึ ้น .127 หน่วย
สามารถนาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์
ได้ ดังนี ้
(Y1) = 1.1013 + .343(X1) + .201 (X2) + .171(X3) + .127 (X5)
สมมติฐานข้ อที่ 3.3 ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ าน
การสื่อสาร ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สัญญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย
และด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก
H0 : ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร
ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการ
แก้ ไขสถานการณ์ ขัด แย้ ง และการไว้ วางใจ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก
H1 : ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร
ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการ
แก้ ไขสถานการณ์ ขั ด แย้ งและการไว้ วางใจ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจสั่ ง ซื อ้ อ าหารผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก
สถิ ติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐ าน คือ การวิเ คราะห์ ความถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ก็ต่อเมื่อ ค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดังตางราง 61
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ตาราง 61 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร ด้ าน
ความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการแก้ ไข
สถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์
Multiple Regression
แหล่งความแปรปรวน
Regression

SS

df

MS

F

Sig.

102.540

5

20.508

135.064

.000b*

Residual

59.825

394

.152

Total

162.364

399

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 61 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการ
สื่อสาร ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และ
ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig.
เท่ากับ .000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการสื่ อสาร ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้
สัญ ญาใจกับ ลูก ค้ า ด้ า นความสะดวกสบาย และด้ า นการแก้ ไ ขสถานการณ์ ขัด แย้ ง และการ
ไว้ วางใจ อย่างน้ อย 1 ตัว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ าน
การประเมินทางเลือก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างพยากรณ์เชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู สามารถคานวณหาสัมประสิทธิ์สหพันธ์พหุคณ
ู ได้ ดงั นี ้
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ตาราง 62 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร ด้ าน
ความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการแก้ ไข
สถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ Enter Multiple Regression Analysis
ปั จจัยด้ านความไว้ วางใจ

Unstandardized

SE

B

Standardized

t

Sig.

Beta

(Constant)

.641

.152

ด้ านการสื่อสาร (X1)

.239

.046

.228

5.172 .000*

ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2)

-.114

.043

-.147

-3.347 .001*

ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า (X3)

.374

.037

.440

10.073 .000*

ด้ านความสะดวกสบาย (X4)

.245
.141

.034
.033

.264
.173

7.126 .000*
4.271 .000*

ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ ง
และการไว้ วางใจ (X5)
R = .795a
R Square = .632

4.228 .000*

Adjusted R2 = .627

SE = .38967

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 62 ผลการวิ เ คราะห์ พบว่ า ความไว้ ว างใจ ได้ แ ก่ ด้ า นการสื่ อ สาร (X1)
ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า (X3) ด้ านความสะดวกสบาย (X4) ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ ง
และการไว้ วางใจ (X5) มี ความสัม พันธ์ เชิ ง เส้ นตรงเชิ ง บวกกับ การตัดสิน ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก (Y1)
ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2) มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงเชิงลบกับการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก (Y1)
ความสัมพันธ์ ระหว่างความไว้ วางใจ ด้ านการสื่อสาร (X1) กับ การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อย
กว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ความไว้ วางใจ ด้ านการสื่อสาร (X1) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
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สัง่ ซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจ ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2) กับ การตัดสินใจ
สัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ
.001 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ความไว้ วางใจ ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2) ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก (Y1)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความไว้ วางใจ ด้ านการให้ สั ญ ญาใจกั บ ลู ก ค้ า (X3) กั บ
การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก (Y1) พบว่า มีคา่
Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ความไว้ วางใจ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า (X3) ของผู้บริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร มีอิทธิ พ ลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการ
ประเมินทางเลือก (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจ ด้ านความสะดวกสบาย (X4) กับ การตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .000
ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ความไว้ วางใจ ด้ านความสะดวกสบาย (X4) ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก (Y1)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจ ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ
(X5) กับ การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก (Y1)
พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความไว้ วางใจ ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและ
การไว้ วางใจ (X5) ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจสั่งซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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ค่า Adjusted R Square (R2) มีคา่ เท่ากับ .627 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก คิด
เป็ นร้ อยละ 62.7
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า
ความไว้ วางใจ ด้ านการสื่ อสาร (X1) มี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ความถดถอย (b) เท่ากับ .239
หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นความไว้ วางใจ ด้ านการสื่อสาร
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมิน
ทางเลือก เพิ่มขึ ้น .239 หน่วย
ความไว้ วางใจ ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ
-.114 หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นความไว้ วางใจ ด้ านความใส่
ใจและการให้ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น -.114 หน่วย
ความไว้ วางใจ ด้ านการให้ สัญญาใจกับลูกค้ า (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย (b)
เท่ากับ .374 หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นความไว้ วางใจ ด้ าน
การให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น .374 หน่วย
ความไว้ วางใจ ด้ านความสะดวกสบาย (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย (b) เท่ากับ
.245 หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นความไว้ วางใจ ด้ านความ
สะดวกสบาย เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ด้ านการประเมินทางเลือก ลดลง .245 หน่วย
ความไว้ วางใจ ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ (X5) มีคา่ สัมประสิทธิ์
ความถดถอย (b) เท่ากับ .141 หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็น
ความไว้ วางใจ ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึ ้น .141 หน่วย
สามารถนาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์
ได้ ดังนี ้
(Y1) = .641 + .239(X1) + .374(X3) + 245(X4) + 141(X5) - .114(X2)
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สมมติฐานข้ อที่ 3.4 ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ าน
การสื่อสาร ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สัญญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย
และด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
H0 : ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร
ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการ
แก้ ไขสถานการณ์ ขัด แย้ ง และการไว้ วางใจ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
H1 : ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร
ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการ
แก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
สถิ ติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐ าน คือ การวิเ คราะห์ ความถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ก็ต่อเมื่อ ค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดังตางราง 63
ตาราง 63 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร ด้ าน
ความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการแก้ ไข
สถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple Regression
แหล่งความแปรปรวน
Regression

SS

df

MS

F

Sig.

107.649

5

21.530

99.091

.000b*

Residual

85.606

394

.217

Total

193.255

399

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง 63 แสดงผลการวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ ทัศนคติ ได้ แก่ ด้ านความ
เข้ าใจ ด้ านความรู้ สึ ก และด้ า นพฤติ ก รรม ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มีคา่ Sig. เท่ากับ
.000 ซึ่ง น้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บสมมติฐ านรอง (H1)
หมายความว่า ความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการสื่ อสาร ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้
สัญ ญาใจกับ ลูก ค้ า ด้ า นความสะดวกสบาย และด้ า นการแก้ ไ ขสถานการณ์ ขัด แย้ ง และการ
ไว้ วางใจ อย่างน้ อย 1 ตัว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ าน
การตัด สิ น ใจซื อ้ ของผู้ บริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างพยากรณ์เชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู สามารถคานวณหาสัมประสิทธิ์สหพันธ์พหุคณ
ู ได้ ดงั นี ้
ตาราง 64 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร ด้ าน
ความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการแก้ ไข
สถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์ Enter Multiple Regression Analysis
ปั จจัยด้ านความไว้ วางใจ

Unstandardized

SE

B

Standardized

t

Sig.

Beta

(Constant)

.438

.181

ด้ านการสื่อสาร (X1)

.496

.055

.434

8.983 .000*

ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2)

-.072

.052

-.068

-1.401 .162

ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า (X3)

.130

.044

.141

2.937 .004*

ด้ านความสะดวกสบาย (X4)

.099
.269

.041
.039

.098
.302

2.405 .017*
6.827 .000*

ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ ง
และการไว้ วางใจ (X5)

2.413 .016*
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ตาราง 64 (ต่อ)
R = .746a

R Square = .557

Adjusted R2 = .551

SE = .46613

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 64 ผลการวิ เ คราะห์ พบว่ า ความไว้ ว างใจ ได้ แ ก่ ด้ า นการสื่ อ สาร (X1)
ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2) ด้ านการให้ สัญญาใจกับลูกค้ า (X3) ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์
ขัดแย้ งและการไว้ วางใจ (X5) มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงเชิงบวกกับการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ (Y1)
ด้ านความสะดวกสบาย (X4) มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงเชิงลบกับการตัดสินใจสั่งซือ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ (Y1)
ความสัมพันธ์ ระหว่างความไว้ วางใจ ด้ านการสื่อสาร (X1) กับ การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ความไว้ วางใจ ด้ านการสื่อสาร (X1) ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
สัง่ ซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซือ้ (Y1) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจ ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2) กับ การตัดสินใจ
สัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .162
ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ความไว้ วางใจ ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2) ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ (Y1)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความไว้ วางใจ ด้ านการให้ สั ญ ญาใจกั บ ลู ก ค้ า (X3) กั บ
การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ (Y1) พบว่า มีค่า Sig.
เท่ากับ .004 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ความไว้ วางใจ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า (X3) ของผู้บริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร มีอิทธิ พ ลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการ
ตัดสินใจซื ้อ (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจ ด้ านความสะดวกสบาย (X4) กับ การตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .017 ซึ่ง
น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1)
หมายความว่า ความไว้ วางใจ ด้ านความสะดวกสบาย (X4 ) ของผู้บริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ (Y1) อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจ ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ
(X5) กับ การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ (Y1) พบว่า มี
ค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ความไว้ วางใจ ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ ขัดแย้ งและการ
ไว้ ว างใจ (X5 ) ของผู้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า น
แอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซือ้ (Y1) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ค่า Adjusted R Square (R2) มีคา่ เท่ากับ .551 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ คิดเป็ น
ร้ อยละ 55.1
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า
ความไว้ วางใจ ด้ านการสื่ อสาร (X1) มี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ความถดถอย (b) เท่ากับ .496
หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นความไว้ วางใจ ด้ านการสื่อสาร
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจ
ซื ้อ เพิ่มขึ ้น .496 หน่วย
ความไว้ วางใจ ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ
-.072 หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นความไว้ วางใจ ด้ านความ
ใส่ใจและการให้ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ด้ านการตัดสินใจซื ้อ ลดลง .072 หน่วย
ความไว้ วางใจ ด้ านการให้ สัญญาใจกับลูกค้ า (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย (b)
เท่ากับ .130 หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นความไว้ วางใจ ด้ าน
การให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ เพิ่มขึ ้น .130 หน่วย
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ความไว้ วางใจ ด้ านความสะดวกสบาย (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย (b) เท่ากับ
.099 หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นความไว้ วางใจ ด้ านความ
สะดวกสบาย เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ด้ านการตัดสินใจซื ้อ ลดลง .099 หน่วย
ความไว้ วางใจ ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ (X5) มีคา่ สัมประสิทธิ์
ความถดถอย (b) เท่ากับ .269 หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็น
ความไว้ วางใจ ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการตัดสินใจซื ้อ เพิ่มขึ ้น .269 หน่วย
สามารถนาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์
ได้ ดังนี ้
(Y1) = .438 + .496(X1) + .130(X3) + .099(X4) + 269(X5)
สมมติฐานข้ อที่ 3.5 ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ าน
การสื่อสาร ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สัญญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย
และด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
H0 : ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร
ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการ
แก้ ไขสถานการณ์ ขัด แย้ ง และการไว้ วางใจ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
H1 : ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร
ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการ
แก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
สถิ ติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐ าน คือ การวิเ คราะห์ ความถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter ใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ก็ต่อเมื่อ ค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดังตางราง 65

138
ตาราง 65 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร ด้ าน
ความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการแก้ ไข
สถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์
Multiple Regression
แหล่งความแปรปรวน
Regression

SS

df

MS

F

Sig.

98.519

5

19.704

53.619

.000b*

Residual

144.786

394

.367

Total

243.306

399

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 65 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการ
สื่อสาร ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และ
ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร มีคา่ Sig.
เท่ากับ .000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการสื่ อสาร ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้
สัญ ญาใจกับ ลูก ค้ า ด้ า นความสะดวกสบาย และด้ า นการแก้ ไ ขสถานการณ์ ขัด แย้ ง และการ
ไว้ วางใจ อย่างน้ อย 1 ตัว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ าน
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถสร้ างพยากรณ์ เชิง เส้ นตรงได้ ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู สามารถคานวณหาสัมประสิทธิ์สหพันธ์พหุคณ
ู ได้ ดงั นี ้
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ตาราง 66 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านการสื่อสาร ด้ าน
ความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการแก้ ไข
สถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ การวิเคราะห์
Enter Multiple Regression Analysis
ปั จจัยด้ านความไว้ วางใจ

Unstandardized

SE

B

Standardized

t

Sig.

Beta

(Constant)

.321

.235

ด้ านการสื่อสาร (X1)

-.066

.058

-.059

-1.140 .255

ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2)

.301

.091

.227

3.298 .001*

ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า (X3)

.212

.067

.173

3.156 .002*

ด้ านความสะดวกสบาย (X4)

.255
.154

.077
.085

.228
.133

3.322 .001*
1.805 .072

ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ ง
และการไว้ วางใจ (X5)
R = .636a
R Square = .405

1.363 .174

Adjusted R2 = .397

SE = .60620

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 66 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความไว้ วางใจ ได้ แก่ ด้ านความใส่ใจและการให้
(X2) ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า (X3) ด้ านความสะดวกสบาย (X4) ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์
ขัดแย้ งและการไว้ วางใจ (X5) มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงเชิงบวกกับการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (Y1)
ด้ านการสื่อสาร (X1) มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงเชิงลบกับการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (Y1)
ความสัมพันธ์ ระหว่างความไว้ วางใจ ด้ านการสื่อสาร (X1) กับ การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .255 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 หมายความว่า ยอมรั บสมมติฐ านหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐ านรอง (H1)
หมายความว่า ความไว้ วางใจ ด้ านการสื่อสาร (X1) ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ไม่มีอิทธิพล
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ต่อการตัดสินใจสั่งซื อ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Y1)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจ ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2) กับ การตัดสินใจ
สัง่ ซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Y1) พบว่า มีค่า Sig.
เท่ากับ .001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ความไว้ วางใจ ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2) ของผู้บริ โภคใน
กรุ ง เทพมหานคร มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่ า นแอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ด้ า น
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความไว้ วางใจ ด้ านการให้ สั ญ ญาใจกั บ ลู ก ค้ า (X3) กั บ
การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (Y1) พบว่า
มีคา่ Sig. เท่ากับ .002 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ความไว้ ว างใจ ด้ า นการให้ สัญ ญาใจกับลูก ค้ า (X3) ของ
ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ด้ านพฤติกรรมภายหลัง การซื อ้ (Y1) อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจ ด้ านความสะดวกสบาย (X4) กับ การตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (Y1) พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ
.001 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ความไว้ วางใจ ด้ านความสะดวกสบาย (X4 ) ของผู้บริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
(Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจ ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ
(X5) กับ การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (Y1)
พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ .072 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความไว้ วางใจ ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและ
การไว้ วางใจ (X5) ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Y1) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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ค่า Adjusted R Square (R2) มีคา่ เท่ากับ .397 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
คิดเป็ นร้ อยละ 39.7
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า
ความไว้ วางใจ ด้ านการสื่อสาร (X1) มี ค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย (b) เท่ากับ -.066
หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นความไว้ วางใจ ด้ านการสื่อสาร
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรม
ภายหลังการซื ้อ ลดลง .066 หน่วย
ความไว้ วางใจ ด้ านความใส่ใจและการให้ (X2) มีคา่ สัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ
.301 หมายความว่า เมื่อผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นความไว้ วางใจ ด้ านความใส่ใจ
และการให้ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ าน
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น .301 หน่วย
ความไว้ วางใจ ด้ านการให้ สัญญาใจกับลูกค้ า (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย (b)
เท่ากับ .212 หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิ ดเห็นความไว้ วางใจ ด้ าน
การให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ เพิ่มขึ ้น .212 หน่วย
ความไว้ วางใจ ด้ านความสะดวกสบาย (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอย (b) เท่ากับ
.255 หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็นความไว้ วางใจ ด้ านความ
สะดวกสบาย เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ลดลง .255 หน่วย
ความไว้ วางใจ ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ (X5) มีคา่ สัมประสิทธิ์
ความถดถอย (b) เท่ากับ .154 หมายความว่า เมื่อผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็น
ความไว้ วางใจ ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ มีการ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ เพิ่มขึน้ .154
หน่วย
สามารถนาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์
ได้ ดังนี ้
(Y1) = .321 + .301(X2) + .212(X3) + .255(X4)
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 67 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สถิตทิ ่ ีใช้
ผลการทดสอบ
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีลักษะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน และอาชีพที่แตกต่ างกัน มีผลต่ อการตัดสินใจ
สั่งซือ้ อาหารผ่ านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน แตกต่ างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
ด้ านการรับรู้ปัญหา

Independent t-test

ไม่สอดคล้ อง

ด้ านการค้ นหาข้ อมูล

Independent t-test

ไม่สอดคล้ อง

ด้ านการประเมินทางเลือก

Independent t-test

สอดคล้ อง

ด้ านการตัดสินใจซื ้อ

Independent t-test

ไม่สอดคล้ อง

ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
Independent t-test
สอดคล้ อง
สมมติฐานข้ อที่ 1.2 ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
ด้ านการรับรู้ปัญหา

Brown-Forsythe

สอดคล้ อง

ด้ านการค้ นหาข้ อมูล

F-test

สอดคล้ อง

Brown-Forsythe

สอดคล้ อง

F-test

สอดคล้ อง

ด้ านการประเมินทางเลือก
ด้ านการตัดสินใจซื ้อ

ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
Brown-Forsythe
ไม่สอดคล้ อง
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
ด้ านการรับรู้ปัญหา

Brown-Forsythe

สอดคล้ อง

ด้ านการค้ นหาข้ อมูล

F-test

ไม่สอดคล้ อง

ด้ านการประเมินทางเลือก

Brown-Forsythe

สอดคล้ อง

ด้ านการตัดสินใจซื ้อ

Brown-Forsythe

สอดคล้ อง
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สมมติฐาน
สถิตทิ ่ ีใช้
ผลการทดสอบ
ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
Brown-Forsythe
สอดคล้ อง
สมมติฐานข้ อที่ 1.4 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
ด้ านการรับรู้ปัญหา

Brown-Forsythe

สอดคล้ อง

ด้ านการค้ นหาข้ อมูล

Brown-Forsythe

สอดคล้ อง

ด้ านการประเมินทางเลือก

Brown-Forsythe

ไม่สอดคล้ อง

ด้ านการตัดสินใจซื ้อ

Brown-Forsythe

สอดคล้ อง

ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
F-test
สอดคล้ อง
สมมติฐานข้ อที่ 1.5 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
ด้ านการรับรู้ปัญหา

Brown-Forsythe

สอดคล้ อง

ด้ านการค้ นหาข้ อมูล

Brown-Forsythe

ไม่สอดคล้ อง

F-test

ไม่สอดคล้ อง

Brown-Forsythe

ไม่สอดคล้ อง

ด้ านการประเมินทางเลือก
ด้ านการตัดสินใจซื ้อ

ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
Brown-Forsythe
สอดคล้ อง
สมมติฐ านข้ อ ที่ 2 ทั ศ นคติ ข องผู้ บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร ได้ แ ก่ ด้ า นความเข้ า ใจ
ด้ านความรู้ สึ ก และด้ านพฤติ ก รรม มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการตั ด สิ น ใจสั่ งซื อ้ อาหารผ่ าน
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน
2.1 ด้ านความเข้ าใจ
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา

สถิตทิ ่ ีใช้
Multiple Regression

ผลการทดสอบ
ไม่สอดคล้ อง

ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล

Multiple Regression

สอดคล้ อง

ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก

Multiple Regression

ไม่สอดคล้ อง

ขันตอนการตั
้
ดสินใจ

Multiple Regression

สอดคล้ อง

ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ

Multiple Regression

สอดคล้ อง
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2.2 ด้ านความรู้ สึก
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา

สถิตทิ ่ ีใช้
Multiple Regression

ผลการทดสอบ
ไม่สอดคล้ อง

ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล

Multiple Regression

ไม่สอดคล้ อง

ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก

Multiple Regression

สอดคล้ อง

ขันตอนการตั
้
ดสินใจ

Multiple Regression

สอดคล้ อง

ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ

Multiple Regression

สอดคล้ อง

2.3 ด้ านพฤติกรรม
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา

สถิตทิ ่ ีใช้
Multiple Regression

ผลการทดสอบ
สอดคล้ อง

ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล

Multiple Regression

สอดคล้ อง

ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก

Multiple Regression

สอดคล้ อง

ขันตอนการตั
้
ดสินใจ

Multiple Regression

สอดคล้ อง

ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ
Multiple Regression
สอดคล้ อง
สมมติฐ านข้ อ ที่ 3 ความไว้ ว างใจของผู้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร ได้ แ ก่ ด้ า นการสื่ อ สาร
ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการ
แก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน
3.1 ด้ านการสื่อสาร
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา

สถิตทิ ่ ีใช้
Multiple Regression

ผลการทดสอบ
สอดคล้ อง

ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล

Multiple Regression

สอดคล้ อง

ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก

Multiple Regression

สอดคล้ อง

ขันตอนการตั
้
ดสินใจ

Multiple Regression

สอดคล้ อง

ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ

Multiple Regression

ไม่สอดคล้ อง
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3.2 ด้ านความใส่ ใจและการให้
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา

สถิตทิ ่ ีใช้
Multiple Regression

ผลการทดสอบ
ไม่สอดคล้ อง

ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล

Multiple Regression

สอดคล้ อง

ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก

Multiple Regression

สอดคล้ อง

ขันตอนการตั
้
ดสินใจ

Multiple Regression

ไม่สอดคล้ อง

ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ

Multiple Regression

สอดคล้ อง

3.3 ด้ านการให้ สัญญาใจกับลูกค้ า
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา

สถิตทิ ่ ีใช้
Multiple Regression

ผลการทดสอบ
สอดคล้ อง

ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล

Multiple Regression

สอดคล้ อง

ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก

Multiple Regression

สอดคล้ อง

ขันตอนการตั
้
ดสินใจ

Multiple Regression

สอดคล้ อง

ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ

Multiple Regression

สอดคล้ อง

3.4 ด้ านความสะดวกสบาย
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา

สถิตทิ ่ ีใช้
Multiple Regression

ผลการทดสอบ
ไม่สอดคล้ อง

ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล

Multiple Regression

ไม่สอดคล้ อง

ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก

Multiple Regression

สอดคล้ อง

ขันตอนการตั
้
ดสินใจ

Multiple Regression

สอดคล้ อง

ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ
3.5 ด้ านการแก้ ไขสถานการณขัดแย้ ง
และการไว้ วางใจ
ขันตอนการรั
้
บรู้ปัญหา

Multiple Regression
สถิตทิ ่ ีใช้

สอดคล้ อง
ผลการทดสอบ

Multiple Regression

ไม่สอดคล้ อง

ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล

Multiple Regression

สอดคล้ อง

ขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือก

Multiple Regression

สอดคล้ อง

ขันตอนการตั
้
ดสินใจ

Multiple Regression

สอดคล้ อง

ขันตอนพฤติ
้
กรรมหลังการใช้ บริการ

Multiple Regression

ไม่สอดคล้ อง
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั ฉบับนี ้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจ
บริการจัดส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ หรื อธุรกิจ O2O อื่นๆ ใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและ
การบริ การให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภค สร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันให้ แก่ตรา
สินค้ าของตนเอง และสามารถกาหนดกลุม่ เป้าหมายในการทาการตลาดได้ อย่างชัดเจน
สังเขปการวิจัย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
2. เพื่ อ ศึก ษาปั จ จัย ด้ านทัศนคติที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการตัด สิน ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปั จจัยด้ านความไว้ วางใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาแนวทางการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจบริการจัดส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ หรื อธุรกิจ O2O อื่นๆ ใช้
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจสั่ง ซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น เป็ นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพและการบริ การให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภค สร้ างความได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขันให้ แก่ตราสินค้ าของตนเองได้ และสามารถกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการทาการตลาดได้
อย่างชัดเจน
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีลักษะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
2. ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
3. ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหาร
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ศกึ ษาในครัง้ นี ้ ได้ แก่ ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใช้ บริ การสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จานวน 1,000,000 คน ข้ อมูลจาก นายนพปฎล วชิรโกวิทย์
ผู้จดั การบริ การของไลน์แมน ในกลุ่มธุรกิจ ฟู้ดดิลิเวอรี (Food Delivery) ของบริ ษัท ไลน์ ประเทศ
ไทย จากัด ให้ สมั ภาษณ์ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 (ปณชัย อารี เพิ่มพร, 2018)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ คื อ ผู้ ที่ เ คยใช้ บริ ก ารสั่ ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากทราบจานวนประชากรจึง
ทาการกาหนดขนาดตัวอย่างโดยวิธีคานวณสูตรของ Taro Yamane (1973) อ้ างถึงใน (วรางคณา
ซับซ้ อน, 2559) โดยมีการกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
โดยที่ n =
เมื่อ

n
N
e

แทน
แทน
แทน

แทนค่าสูตรได้ ดงั นี ้
n

=

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของประชากร
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05
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n

=

n

=

399.99 คน

จากการคานวณได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
399.99 ตัวอย่าง ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่าง
สาหรับใช้ ทางานวิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ 400 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การเลื อกกลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัย ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
Multi-stage random sampling มี 3 ขันตอน
้
โดยเรี ยงลาดับขันตอนดั
้
งนี ้
ขันที
้ ่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เนื่องจากสถานที่
ที่ผ้ ูวิจัยใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล คือ สถานที่ให้ บริ การของแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ซึ่งมีให้ บริ การ
เฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านัน้ ผู้วิจัยจึงใช้ ทฤษฎี การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ ความน่าจะเป็ น
(Probability sampling) โดยนารายชื่อเขตทังหมดในกรุ
้
งเทพมหานคร จานวน 50 เขต ข้ อมูลจาก
สานักยุทธศาสตร์ และประเมินผล (2557, 4) มาทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ด้ วยการจับฉลาก
ออกเป็ น จานวน 5 เขต ได้ แก่ เขตจตุจกั ร, เขตบางแค, เขตปทุมวัน, เขตคลองเตย และเขตวัฒนา
ขันที
้ ่ 2 ใช้ วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยจากขันที
้ ่1
ผู้วิจยั ได้ แบ่งจานวนผู้ตอบแบบสอบถามเขตละเท่าๆกัน ดังนี ้
ตาราง 1 แสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่เขต
เขตการปกครอง
เขตจตุจกั ร
เขตบางแค
เขตปทุมวัน
เขตคลองเตย
เขตวัฒนา
รวม

จานวน (คน)
80
80
80
80
80
400
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ขันที
้ ่ 3 ใช้ วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยฝาก
แบบสอบถามไปกับพนักงานส่ง อาหารของแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ตามเขตการปกครองที่ ไ ด้
กาหนดไว้ เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ตามจานวนสัดส่วนที่กาหนด (ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล : ระหว่างเดือน เมษายน –
พฤษภาคม 2561)
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ สร้ างเครื่ องมือหรื อแบบสอบถาม ดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2. จัดทาแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่กาหนดโดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่
ครอบคลุมถึงความสาคัญ ความมุง่ หมายและสมมติฐานของการวิจยั
3. นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นตามกรอบแนวคิดเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อนามา
ปรับปรุงแก้ ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนา
4. รู ปแบบของแบบสอบถามที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามข้ อมูลเกี่ ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งได้ แก่ข้อมูล เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด ลักษณะคาถามมีหลายคาตอบให้ เลือก
ส่ ว นที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับ ทัศนคติ ซึ่ง คาถามทัง้ หมดในส่วนที่ 2 ใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิ ด เป็ น แบบ Likert Scale โดยมีการวัดข้ อมูลประเภทมาตราอันตรภาค
หรื อมาตราช่วง (Interval Scale) ในการวัดข้ อมูล โดยจะให้ คะแนนกับสิ่งที่กาลังวัดอยู่ตามคะแนน
ที่กาหนดให้ โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับ ความไว้ วางใจ ซึ่งคาถามทัง้ หมดในส่วนที่ 3 ใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิ ด เป็ นแบบ Likert Scale โดยมีการวัดข้ อมูลประเภทมาตราอันตรภาค
หรื อมาตราช่วง (Interval Scale) ในการวัดข้ อมูล โดยจะให้ คะแนนกับสิ่งที่กาลังวัดอยู่ตามคะแนน
ที่กาหนดให้ โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ
ส่ ว นที่ 4
เป็ น ค าถามเกี่ ย วกับ กระบวนการตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ซึ่งคาถามทังหมดในส่
้
วนที่ 4 ใช้ แบบสอบถามแบบปลายปิ ด เป็ นแบบ
Likert Scale โดยมีการวัดข้ อมูลประเภทมาตราอันตรภาคหรื อมาตราช่วง (Interval Scale) ในการ
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วัดข้ อมูล โดยจะให้ คะแนนกับสิ่งที่กาลังวัดอยู่ตามคะแนนที่ กาหนดให้ โดยแบ่งระดับความคิดเห็น
ออกเป็ น 5 ระดับ
ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. ศึกษาข้ อมูล จากตารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2. ศึกษาวิธีการสร้ างแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อกาหนดขอบเขตและเนือ้ หาของ
แบบสอบถามจะได้ มีความชัดเจนตามความม่งหมายของงานวิจยั ยิ่งขึ ้น
3. นาข้ อมูล ที่ ไ ด้ ม าสร้ างเครื่ องมื อในการวิจัย คือ แบบสอบถามให้ ครอบคลุม ตาม
ความมุง่ หมายของการวิจยั
4. นาแบบสอบถามที่ได้ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องและเที่ยงตรง
ตามเนื ้อหา
5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปทดลอง (Try out)
โดยนาแบบสอบถาม ฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 40 ตัวอย่างเพื่อทดสอบ
หาความเชื่อมัน่
6. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการหาค่าความเชื่อมัน่ ไปเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
การเก็บรวมรวมข้ อมูล
ข้ อมูล ปฐมภูมิ เป็ นข้ อ มูลที่ ไ ด้ จ ากการใช้ แบบสอบถาม เก็ บข้ อมูล จากกลุ่ม ตัว อย่า ง
400 คน ซึง่ จะเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง ณ เขตพื ้นที่ที่กาหนด
ข้ อ มูล ทุติย ภู มิ เป็ น การค้ น คว้ า หาข้ อ มูล จากเอกสาร วารสาร ที่ ส ามารถอ้ า งอิ ง ได้
ผลงานวิ จัย ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อง รวมถึ ง แหล่ ง ข้ อมู ล ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ ประกอบการสร้ าง
แบบสอบถาม
การจัดทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัยได้ จัดทาและดาเนินการวิเคราะห์
ข้ อมูล ดังนี ้
1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความต้ องการแล้ ว ผู้วิจัยได้ ตรวจสอบจานวน
ความถูกต้ อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
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2. นาข้ อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนที่จะแปลงข้ อมูล
และทาการลงรหัส (Coding) แล้ วนาข้ อมูลมาบันทึกลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลด้ วย
โปรแกรมสาเร็จรูปและทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ คา่ สถิติตา่ งๆ
สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพื่ออธิบายข้ อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี ้
1.1 ค่าร้ อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)
1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อศึกษาข้ อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างและทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน โดยใช้ สถิติในการทดสอบ คือ Independent ttest และ One way Analysis of Variance
สมมติฐานข้ อที่ 2 ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร ประกอบด้ วย ด้ วย
ความเข้ า ใจ ด้ า นความรู้ สึก และด้ า นพฤติก รรม มี อิ ท ธิ พ ลต่อการตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน โดยใช้ สถิตใิ นการทดสอบ คือ Multiple Regression Analysis
สมมติฐานข้ อที่ 3 ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้ วย
ด้ านการสื่อสาร ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย
และด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน โดยใช้ สถิตใิ นการทดสอบ คือ Multiple Regression Analysis
สรุปผลการศึกษาค้ นคว้ า
ผลการวิเ คราะห์ ปัจ จัยด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ ทัศนคติ และความไว้ วางใจ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ

152
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่ง
ใช้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ จานวน 400 คน โดยจาแนกตามตัวแปร ดังนี ้
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 302 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 75.5 และเพศชาย จานวน 98 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.5
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 30 ปี จานวน 193 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 48.25 รองลงมาอายุ 31-40 ปี จานวน 170 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.50 อายุ 41 – 50 ปี
จานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.75 และอายุ 51-60 ปี ขึ ้นไป จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.50
ตามลาดับ
ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 277 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69.25 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี
จานวน 89 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.25 และต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.50
ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001 – 25,000 บาท จานวน 136 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.00 รองลงมามีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 25,001 – 35,000 บาท จานวน 125 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.25 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 45,001
บาท ขึ ้นไปจานวน 71 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.75 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท
จานวน 54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.50 และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.50 ตามลาดับ
อาชี พ พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ พนั ก งาน
บริษัทเอกชน จานวน 264 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.00 รองลงมาประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จานวน
79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.75 อาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ
11.00 และเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา/นิสิต จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.25 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ทัศ นคติ ประกอบด้ ว ย ด้ า นความเข้ า ใจ
ด้ านความรู้สกึ และด้ านพฤติกรรม
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ประกอบด้ วย ด้ านความเข้ าใจ
ด้ านความรู้ สึก และด้ านพฤติกรรม ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งใช้ เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครัง้ นี ้ จานวน 400 คน พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.77
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีคา่ มากที่สดุ คือ ด้ านความเข้ าใจ มีคา่ เฉลี่ย
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เท่ากับ 4.21 รองลงมาได้ แก่ ด้ านความรู้สึก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และด้ านพฤติกรรม มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.13 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ด้ านความเข้ าใจ ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีคา่ มากที่สดุ คือ แอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน มีการให้ บริ การสัง่ ซื ้ออาหาร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.43 รองลงมาได้ แก่ การใช้ บริ การสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่ า นแอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน มี ค วามสะดวกรวดเร็ ว มี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.18 และ
แอพพลิเ คชั่น ไลน์ แมน มีพันธมิ ตรทางการค้ า เช่น วงใน, ลาล่ามูฟ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.01
ตามลาดับ
ด้ านความรู้ สึก ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.98 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุดคือการใช้ บริ การสัง่ ซือ้
อาหารผ่านแอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน มี ร้านอาหารให้ เลื อกหลากหลาย มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.36
รองลงมาได้ แก่ การใช้ บริ การสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ทาให้ ได้ รับสินค้ าที่ถกู ต้ อง
และรวดเร็ ว มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และการใช้ บริ การสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มี
ความคุ้มค่าด้ านราคา มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ตามลาดับ
ด้ า นพฤติ ก รรม ระดับ ความคิ ด เห็ น โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีคา่ มากที่สดุ คือหากต้ อง
สัง่ ซือ้ อาหารออนไลน์ ท่านจะเลือกใช้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 รองลงมา
ได้ แก่ ท่านจะเลื อกใช้ แอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน แม้ ว่า แอพพลิเคชั่น อื่ น จะให้ ข้อเสนอที่ ดีกว่า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 และท่านใช้ บริการสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เป็ นประจา อย่าง
ต่า 3 ครัง้ /สัปดาห์ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.61 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความไว้ วางใจ ประกอบด้ วย ด้ านการสื่อสาร
ด้ านการใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สัญญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการ
แก้ ไขสถานการณ์และการไว้ วางใจ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความไว้ วางใจ ประกอบด้ วย ด้ านการสื่อสาร ด้ าน
การใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการแก้ ไข
สถานการณ์และการไว้ วางใจ ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งใช้ เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้
จานวน 400 คน พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุดคือ ด้ านการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02 รองลงมาได้ แก่ ด้ านความสะดวกสบาย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ด้ านการใส่ใจและ
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การให้ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์และการไว้ วางใจ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.83
และด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้ าน พบว่า
ด้ านการสื่อสาร ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.02 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อพบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ค่ า มากที่ สุ ด คื อ ข้ อมู ล ที่
แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ทาการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ดูน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07
รองลงมาได้ แก่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการสื่อสารถึงโปรโมชัน่ ต่างๆ อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.03 และข้ อมูลเกี่ ยวกับการสัง่ ซือ้ อาหาร ที่ปรากฏบนแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ครบถ้ วน
ถูกต้ อง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ตามลาดับ
ด้ านความใส่ ใจและการให้ ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ ในระดับดี มี
ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.87 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ระดับ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ค่า มากที่ สุด คื อ
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีขนตอนการสั
ั้
ง่ ซื ้ออาหารที่ง่าย และมีระบบแจ้ งเตือนการดาเนินงานทุก
ขันตอน
้
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 รองลงมาได้ แก่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มอบสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ
ระดับเดียวกับที่รับประทานที่ร้านอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ยินยอมให้ ทา่ นแก้ ไขข้ อมูลการสัง่ ซื ้อ หากมีข้อผิดพลาด มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ตามลาดับ
ด้ านการให้ สัญญาใจกับลูกค้ า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุดคือ
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการมอบสิทธิ ประโยชน์พิเศษสาหรับเทศกาลสาคัญ เช่น วันเกิดของ
ท่าน หรื อ เทศกาลปี ใหม่ เป็ นต้ น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีส่วนลด
ค่าบริ การสาหรับลูกค้ าที่ใช้ บริ การอยู่เป็ นประจา เช่น ภายใน 1 วัน หากสัง่ ซื ้อมากกว่า 1 ครัง้ จะ
ได้ รับส่วนลดเพิ่มตามจานวนครัง้ ที่สงั่ ซื ้อ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ตามลาดับ
ด้ า นความสะดวกสบาย ระดับ ความคิ ด เห็ น โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ ดี มี
ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.13 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า ระดับ ความคิด เห็ น ที่ มี ค่า มากที่ สุด คื อ
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เปิ ดให้ ลูกค้ าสามารถชาระเงินได้ หลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27
รองลงมา ได้ แก่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เปิ ดให้ บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15
และ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ให้ บริ การจัดส่งอาหารทุกพื ้นที่ในกรุงเทพมหานคร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
3.99 ตามลาดับ
ด้ า นการแก้ ไ ขสถานการณ์ และการไว้ ว างใจ ระดับความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.83 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่า
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มากที่สดุ คือ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เปิ ดให้ ลกู ค้ าสามารถติดต่อพนักงานส่งอาหารได้ เพื่อติดต่อ
ซักถามรายการอาหารที่ลูกค้ าสัง่ ซื ้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมาได้ แก่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน แสดงความรับผิดชอบและพร้ อมดาเนินการแก้ ไขปั ญหาให้ ลูกค้ า เมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79และ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีระบบ Call Center ให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยน
ได้ หากไม่ได้ รับความพึงพอใจในการให้ บริการ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ตามลาดับ
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจสั่งซื ้ออาหารผ่าน แอพพลิเคชั่น
ไลน์ แมน ประกอบด้ วย ด้ านการรับรู้ปัญหา ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ าน
การตัดสินใจซื ้อ และด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความไว้ วางใจ ประกอบด้ วย ด้ านการสื่อสาร ด้ าน
การใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านการแก้ ไข
สถานการณ์และการไว้ วางใจ ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งใช้ เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้
จานวน 400 คน พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีคา่ มากที่สดุ คือ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล มีคา่ เฉลี่ย
เท่ า กับ 4.20 รองลงมาได้ แ ก่ ด้ า นการตัด สิ น ใจซื อ้ มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.09 ด้ า นการประเมิ น
ทางเลือก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ด้ านการรับรู้ปัญหา มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และด้ านพฤติกรรม
ภายหลังการซื ้อ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ด้ านการรั บรู้ ปัญหา ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุดคือ การจราจรใน
กรุ งเทพฯ ทาให้ ท่านไม่อยากเดินทางไปรับประทานที่ร้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 รองลงมาได้ แก่
ร้ านอาหารที่ท่านต้ องการรับประทานอยู่คอ่ นข้ างไกล มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และงานของท่านทา
ให้ ทา่ นไม่มีเวลาไปรับประทานที่ร้าน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ตามลาดับ
ด้ านการค้ นหาข้ อมู ล ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุดคือ ค้ นหา
ข้ อมูลแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ในอินเตอร์ เน็ตได้ ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 รองลงมาได้ แก่ รู้ จกั
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์, Facebook, เว็บข่าว เป็ นต้ น มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.31และสอบถามหรื อได้ รับการแนะนาแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน จากบุคคลใกล้ ชิด มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.87 ตามลาดับ
ด้ านการประเมินทางเลือก ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มี คา่ มากที่สุดคือความ
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ง่ายของการใช้ งานแอพพลิเคชัน่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 รองลงมาได้ แก่ ความหลากหลายของ
จานวนร้ านอาหารในแอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถื อของ
แอพพลิเคชัน่ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.17 การส่งเสริ มการขาย เช่น บริ การส่งค่าส่งอาหารฟรี , ส่วนลด
ราคาค่า อาหารส าหรั บ ร้ านค้ า ที่ ร่ ว มรายการ เป็ น ต้ น มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.86 และราคาของ
เมนูอาหารและค่าขนส่งมีความเหมาะสม มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ตามลาดับ
ด้ านการตัดสินใจซือ้ ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีคา่ เฉลี่ย
เท่ า กั บ 4.09 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อพบว่ า ระดับ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ค่ า มากที่ สุ ด คื อ ความ
สะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 รองลงมาได้ แก่ ความน่าเชื่อถือของตราสินค้ า มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.14 เงื่อนไขการชาระเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และความคุ้มค่าด้ านราคา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.82 ตามลาดับ
ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีคา่ มากที่สดุ คือท่านมี
ความพึงพอใจต่อการสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.07 รองลงมา
ได้ แก่ ในอนาคตท่านจะใช้ บริ การสั่งซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน อีกครัง้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 และท่านจะแนะนาให้ เพื่อนหรื อคนใกล้ ชิดใช้ บริ การสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จานวน 3 ข้ อ ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน จาแนกออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานย่ อยข้ อที่ 1.1 ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรม
ภายหลังการซื ้อ แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผู้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครที่ มี เ พศแตกต่า งกัน มี ผลต่อ การตัดสิ น ใจสั่ง ซื อ้
อาหารผ่า นแอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ด้ านการรั บ รู้ ปั ญหา ด้ า นการค้ น หาข้ อ มูล และด้ า นการ
ตัดสินใจซื ้อ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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สมมติฐานย่ อยข้ อที่ 1.2 ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่ มีอายุแตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มี อายุแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปัญหา ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ าน
การประเมินทางเลือก และด้ านการตัดสินใจซื ้อ แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผู้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครที่ มี อายุแตกต่า งกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจสั่ง ซื อ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐ านย่ อ ยข้ อ ที่ 1.3 ผู้บ ริ โภคในกรุ ง เทพมหานครที่ มี ร ะดับ การศึก ษา
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า นแอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ด้ านการรั บ รู้ ปั ญ หา ด้ า นการ
ประเมิ นทางเลื อ ก ด้ า นการตัดสิ น ใจซื อ้ และด้ า นพฤติก รรมภายหลัง การซื อ้ แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
สัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานย่ อยข้ อที่ 1.4 ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปัญหา ด้ านการ
ค้ นหาข้ อมูล และด้ านการตัดสินใจซื ้อ แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผู้บริ โภคในกรุ ง เทพมหานครที่มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรม
ภายหลังการซื ้อ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานย่ อยข้ อที่ 1.5 ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มี อาชีพแตกต่างกัน มี
ผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน

158
เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มี อาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อ
การตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปั ญหา และด้ านพฤติกรรม
ภายหลังการซื ้อ แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผู้บริ โภคในกรุ ง เทพมหานครที่มี อาชี พแตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสินใจสั่งซื อ้
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านการ
ตัดสินใจซื ้อ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 2 ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ
ด้ านความรู้ สึก และด้ านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน จาแนกออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานย่ อยข้ อที่ 2.1 ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ด้ านความ
เข้ าใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
เมื่อพิจารณาพบว่า ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ด้ านความเข้ าใจ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการ
ตัดสินใจซื ้อ และด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ด้ านความเข้ าใจ ไม่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการรั บรู้ ปั ญหา และด้ านการประเมิ น
ทางเลือก ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานย่ อยข้ อ ที่ 2.2 ทัศ นคติข องผู้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร ด้ า น
ความรู้สกึ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
เมื่อพิจารณาพบว่า ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ด้ านความรู้ สึก มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ าน
การตัดสินใจซื ้อ และด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร ด้ านความรู้ สึก ไม่มี อิทธิ พ ลต่อการ
ตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปั ญหา และด้ านการค้ นหาข้ อมูล
ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานย่ อยข้ อ ที่ 2.3 ทัศ นคติข องผู้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร ด้ า น
พฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
เมื่อพิจารณาพบว่า ทัศนคติของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ด้ านพฤติกรรม มี
อิทธิ พลต่อการตัดสินใจสัง่ ซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปัญหา ด้ านการ
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ค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจซื ้อ และด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติ ฐ านข้ อที่ 3 ความไว้ วางใจของผู้ บริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร ได้ แก่
ด้ านการสื่อสาร ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย
และด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จาแนกออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐ านย่ อ ยข้ อ ที่ 3.1 ความไว้ ว างใจของผู้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร
ด้ านการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
เมื่ อ พิ จ ารณาพบว่ า ความไว้ วางใจของผู้ บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ด้ านการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้
ปัญหา ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านการตัดสินใจซื ้อ ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ด้ านการสื่อสาร ไม่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่านแอพพลิ เคชั่น ไลน์ แมน ด้ า นพฤติกรรมภายหลัง การซื อ้ ซึ่ง ไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานย่ อยข้ อที่ 3.2 ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร
ด้ านความใส่ใจและการให้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
เมื่ อ พิ จ ารณาพบว่ า ความไว้ วางใจของผู้ บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ด้ านความใส่ใจและการให้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ าน
การค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความไว้ ว างใจของผู้บ ริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร ด้ า นความใส่ใจและการให้
ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา และด้ าน
การตัดสินใจซื ้อ ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานย่ อยข้ อที่ 3.3 ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร
ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
เมื่ อ พิ จ ารณาพบว่ า ความไว้ วางใจของผู้ บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
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ด้ านการรับรู้ปัญหา ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจซื ้อ และด้ าน
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานย่ อยข้ อที่ 3.4 ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร
ด้ านความสะดวกสบาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
เมื่ อ พิ จ ารณาพบว่ า ความไว้ วางใจของผู้ บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ด้ า นความสะดวกสบาย มี อิ ทธิ พ ลต่อ การตัด สิ นใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า นแอพพลิเ คชั่น ไลน์ แมน
ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจซื ้อ และด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ซึ่งสอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความไว้ วางใจของผู้ บริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร ด้ า นความสะดวกสบาย
ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา และการ
ค้ นหาข้ อมูล ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานย่ อยข้ อที่ 3.5 ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร
ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ ขัดแย้ งและการไว้ วางใจ มี อิทธิ พลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
เมื่ อ พิ จ ารณาพบว่ า ความไว้ วางใจของผู้ บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ ขัดแย้ งและการไว้ วางใจ มี อิทธิ พลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจซื ้อ และ
ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ความไว้ วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ ง
และการไว้ วางใจ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการ
ค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านการตัดสินใจซื ้อ ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้
ไว้
ความไว้ วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ ง
และการไว้ วางใจ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้
ปัญหา และด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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การอภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจสั่ ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แตกต่างกัน พบว่า
1.1 เพศ ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มี เพศ แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
แตกต่างกัน โดยเพศชายจะมีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มากกว่าเพศ
หญิง เนื่องจากเพศชายมีความเชี่ยวชาญด้ านการใช้ งานด้ านเทคโนโลยีมากกว่าเพศหญิง และมี
ความระมัดระวัง มี ความละเอี ยดรอบคอบ และมีเหตุผลในการตัดสินใจซื อ้ มากกว่าเพศหญิ ง
ฉะนัน้ จึงได้ มีการประเมินทางเลือก เพื่ อเปรี ยบเทียบข้ อมูลก่อนตัดสินใจซื อ้ และคานึงถึง
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ มากกว่าเพศหญิง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ฐิ ติวฒ
ั น์ เลิศทรัพย์ขจร
(2556) ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้ าและบริ การทางระบบพาณิช ย์
อิเล็กทรอนิคส์ (E-commerce) โดยใช้ บตั รเครดิตธนาคารของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีเพศแตกต่างกัน มี
ระดับปั จจัยการตัดสินใจซือ้ สินค้ าและบริ การผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ (E-commerce)
โดยใช้ บตั รเครดิตธนาคารแตกต่างกัน
1.2 อายุ ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มี อายุ แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปัญหา ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมิน
ทางเลือก และด้ านการตัดสินใจซื ้อ แตกต่างกัน โดยผู้บริ โภคที่มี อายุ 41 ปี ขึ ้นไป จะมีการตัดสินใจ
สัง่ ซื ้ออาหารผ่าน แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหาและด้ านการตัดสินใจซื ้อ มากที่สุด
เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป มีหน้ าที่และความรับผิดชอบมากขึ ้นตามอายุ เช่น ต้ องเลี ้ยง
ดูบิดา มารดา และบุตร มีตาแหน่งงานที่สูง มีลกู น้ องในความดูแล ทาให้ ไม่คอ่ ยมีเวลาว่างในการ
ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้ าน หรื อนอกที่ทางาน และเป็ นช่วงอายุที่มีรายได้ เพียงพอสาหรับ
ใช้ จา่ ยเพื่อซื ้อความสะดวกสบายในการบริ โภค ส่วนผู้บริ โภคที่มีอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี จะมี
การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูลและด้ านการประเมิน
ทางเลือก มากที่สุด เนื่องจาก ผู้บริ โภคในช่วงอายุนี ้เป็ นช่วงวัยเรี ยน และวัยเริ่ มต้ นการทางาน มี
การเสพย์ติ ดสื่อออนไลน์มีเดียต่างๆ ทาให้ ค่อนข้ างเชี่ยวชาญในการค้ นหาข้ อมูล และประเมิ น
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ทางเลือก เพื่อให้ ได้ สินค้ าที่ค้ มุ ค่าคุ้มราคามากที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พงศกร เธียรสุนทร
(2560) ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อสินค้ าออนไลน์ : กรณีศกึ ษาผู้
ซื ้อในพืน้ ที่ฝั่งธนบุรี ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
สินค้ าและบริ การทางอินเตอร์ เ น็ตแตกต่างกัน และงานวิจัยของ พากภูมิ พร้ อมไวพล (2551)
ทาการศึก ษาเรื่ อ ง พฤติก รรมการซื อ้ และปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ า iPod ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบกว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อสินค้ า iPod แตกต่างกัน
1.3 ระดับการศึกษา ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มี ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปั ญหา ด้ านการประเมิน
ทางเลือก ด้ านการตัดสินใจซื ้อ และด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ แตกต่างกั น โดยผู้บริ โภคที่มี
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จะมีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ าน
การรับรู้ปัญหา มากที่สดุ เนื่องจากผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ซึ่งอาจอยู่ในช่วง
ที่กาลังศึกษาเล่าเรี ยน ต้ องใช้ เวลาส่วนมากในการอ่านหนัง สือ ทาการบ้ าน ทารายงานส่งอาจารย์
ทาให้ ไม่มีเวลาในการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้ าน ส่วนผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จะมีการตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ด้ านการ
ประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจซื ้อ และด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ มากที่สดุ เนื่องจากเป็ น
กลุม่ คนที่มีความรู้ความเข้ าใจด้ านเทคโนโลยี มีการยอมรับและเปิ ดใจเกี่ยวกับการสัง่ ซื ้อสินค้ าหรื อ
ใช้ บริ การผ่านแอพพลิเคชัน่ สูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ สุภ าวรรณ ชัย ทวี วุฒิ กุล (2555) ท าการศึก ษาเรื่ อ ง พฤติก รรมการซื อ้ สิ น ค้ า และบริ ก าร
ออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกันซื ้อบนเว็บไซต์ Ensogo ของลูกค้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า ลูกค้ าที่เคยซื ้อสินค้ าและบริ การที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี พฤติกรรมการซื ้อสินค้ า
และบริ การออนไลน์แบบร่วมกลุม่ กันซื ้อบนเว็บไซต์ Ensogo แตกต่างกัน และงานวิจยั ของ พงศกร
เธียรสุนทร (2560) ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื อ้ สินค้ าออนไลน์ :
กรณี ศึกษาผู้ซื อ้ ในพื น้ ที่ ฝั่ง ธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริ โภคที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การทางอินเตอร์ เน็ตแตกต่างกัน
1.4 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่าง
กัน มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปัญหา ด้ านการ
ค้ นหาข้ อมูล ด้ านการตัดสินใจซื ้อ และด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ แตกต่างกัน โดยผู้บริ โภคที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท จะมีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
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แมน มากที่สุด เนื่องจากผู้บริ โภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท เป็ นกลุ่มที่ มี
กาลังซื ้อ สามารถยอมรับค่าใช้ จา่ ยที่เพิ่มขึ ้นมา โดยแลกกับความสะดวกสบายและเวลาที่เพิ่มมาก
ขึ ้น สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พงศกร เธี ยรสุนทร (2560) ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ สิ นค้ าออนไลน์ : กรณี ศึกษาผู้ซือ้ ในพืน้ ที่ ฝั่งธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริ โภคที่ มี รายได้ แตกต่างกัน มี พ ฤติกรรมการตัดสินใจซื อ้ สินค้ าและบริ การทางอินเตอร์ เน็ต
แตกต่างกัน
1.5 อาชีพ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มี อาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่า นแอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ด้ านการรั บรู้ ปั ญ หา และด้ า นพฤติกรรมภายหลัง การซื อ้
แตกต่างกัน โดยผู้บริ โภคที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จะมีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ ปั ญหา มากที่สุด เนื่องจากผู้บริ โภคที่ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว มักมี
ข้ อจากัดด้ านเวลามากกว่าอาชีพอื่นๆ เนื่องจากต้ องบริ หารจัดการธุรกิจของตนเอง อีกทังยั
้ งต้ อง
ดูแลรับผิดชอบพนักงานในสังกัด มีการทางานทุกวัน และต้ องเดินทางบ่อย ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคกลุ่มนี ้
ตระหนักถึงปั ญหา และมักใช้ เงินในการซือ้ เวลาและความสะดวกสบายต่างๆ ส่วนผู้บริ โภคที่มี
อาชีพ ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะมีการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ด้ า นพฤติก รรมภายหลัง การซื อ้ มากที่ สุด เนื่ อ งจากผู้ที่ ป ระกอบอาชี พ ข้ า ราชการ/พนัก งาน
รั ฐ วิส าหกิ จ มักเกี่ ยวพัน กับการจัดซื อ้ จัดจ้ าง หรื องานเอกสารต่างๆ ส่ง ผลให้ มี ค วามละเอี ย ด
รอบคอบ และมองการณ์ไกล เมื่อตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การใดๆ จึงมักจะคิดให้ ครอบคลุมถึง
เรื่ องภายหลังการขายเสมอ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พงศกร เธี ยรสุนทร (2560) ทาการศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อสินค้ าออนไลน์ : กรณีศึกษาผู้ซื ้อในพื ้นที่ฝั่ งธนบุรี
ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การทาง
อินเตอร์ เน็ตแตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 2 ทัศนคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ ด้ าน
ความรู้สึก และด้ านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
พบว่า
2.1 ด้ านความเข้ าใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการตัดสินใจซื ้อ และด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ เนื่องจากผู้บริ โภค
ส่วนมากเมื่อทาการสัง่ ซื ้อสินค้ า หรื อใช้ บริ การใดๆก็ตาม ผ่านช่องทางออนไลน์ มักจะเลือกใช้ งาน
ในช่องทางที่คอ่ นข้ างมีชื่อเสียง เป็ นที่ร้ ูจกั เพื่อเสริมสร้ างความมัน่ ใจในการใช้ งาน ซึ่ง แอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน เกิดขึ ้นจากการร่ วมมือกันของ ไลน์, วงใน และ ลาล่ามูฟ ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่เปิ ด
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ดาเนินการในประเทศไทยมาเป็ นเวลานาน ล้ วนเป็ นที่ร้ ูจกั ของประชาชนคนไทย ทาให้ เมื่อ 3 บริ ษัท
นี ้ร่วมมือกันจัดตังแอพพลิ
้
เคชัน่ ไลน์ แมน ผู้บริโภคจึงเกิดความมัน่ ใจในการตัดสินใจซื ้อ สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ กรวินท์ กรประเสริ ฐวิทย์ (2558) ทาการศึกษาเรื่ อง ทัศนคติความรู้ ความเข้ าใจ
พฤติกรรม และ คุณลักษณะการใช้ งานของเทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้ เครื่ อง
ชาระค่าโทรศัพท์อตั โนมัติ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ปี 2558 ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติ
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจต่อการใช้ เทคโนโลยี มี อิทธิ พ ลต่อการตัดสินใจในการใช้ เครื่ องชาระค่า
โทรศัพท์อตั โนมัตขิ องประชาชนในกรุงเทพมหานคร
2.2 ด้ านความรู้ สึก มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ด้ านการประเมิ นทางเลือก ด้ านการตัดสินใจซือ้ และด้ านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ เนื่องจาก
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เป็ นแอพพลิเคชัน่ แรกๆที่มีการให้ บริ การสัง่ ซื อ้ อาหาร โดยสร้ างขึ ้นมาเพื่อ
ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนไทยที่ชื่นชอบความสะดวกสบาย และไม่ค่อยมีเวลาออกไปรับประทาน
อาหารนอกบ้ าน ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความรู้ สึกเชิงบวกกับ แอพพลิเคชัน่ ว่าได้ เข้ ามาแก้ ปัญหา
อ านวยความสะดวกสบายให้ กับ ชี วิ ต ทัง้ ยัง คุ้ม ค่า คุ้ม ราคา และมี ร้ านอาหารให้ เ ลื อ กอย่ า ง
หลากหลาย สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ทนงศักดิ์ ภักดีชน (2557) ทาการศึกษาเรื่ อง ทัศนคติด้าน
ความรู้ความเข้ าใจ ด้ านความรู้สกึ และความเสี่ยงด้ านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจซื ้อ
รถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติด้านความรู้สึกส่งผลต่อแนวโน้ ม
การตัดสินใจซื ้อรถมือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก
2.3 ด้ านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ด้ านการรับรู้ปัญหา ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจซื ้อ และด้ าน
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ เนื่องจากผู้บริ โภคที่เคยใช้ บริ การสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์
แมน แล้ ว พบว่า ได้ รั บ อาหารรวดเร็ ว รายการอาหารแม่น ย า ตรงตามค าสั่ง ท าให้ เ กิ ด ความ
ประทับใจ ก็จะเคยชินที่จะกลับมาใช้ บริ การแอพพลิเคชัน่ เดิมอีก สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธิดา
รัตน์ ปสันน์สิริคณ
ุ และ จิราภา พึ่งบางกรวย (2560) ทาการศึกษาเรื่ อง ทัศนคติการซื ้อสินค้ าและ
บริ การออนไลน์ของประชาชนในจัง หวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า การมีทัศนคติด้านพฤติกรรมที่
มากขึ ้น ส่งผลให้ มีพฤติกรรมการตังใจซื
้ ้อสินค้ าและบริการออนไลน์ที่มากขึ ้น
สมมติฐานข้ อ ที่ 3 ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร ได้ แก่ ด้ านการ
สื่อสาร ด้ านความใส่ใจและการให้ ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า ด้ านความสะดวกสบาย และ
ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ ขัดแย้ งและการไว้ วางใจ มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน พบว่า
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3.1 ด้ านการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ด้ านการรับรู้ ปั ญหา ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ า นการประเมินทางเลือก และด้ านการตัดสินใจซื อ้
เนื่องจากผู้บริ โภคในยุคนี ้ ซึ่งเป็ นยุคของข้ อมูลข่าวสาร ในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การใดๆ
พฤติก รรมส่วนใหญ่ ข องผู้บ ริ โ ภคมัก จะหาข้ อ มูล เพื่ อประกอบการตัด สิน ใจอยู่ก่อ นเสมอ เมื่ อ
ผู้บริโภคได้ มีความรู้ ความเข้ าใจ ในสินค้ าและบริ การนันๆ
้ ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อได้ มากขึ ้น
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ มลฤดี วัฒนชโนบล (2555) ทาการศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจ ความไว้ วางใจ
และส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อทองของผู้บ ริ โภคในจังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการวิจยั พบว่า ความไว้ วางใจด้ านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อ
ทองของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี
3.2 ด้ านความใส่ใจและการให้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมิ นทางเลือก และด้ านพฤติกรรมภายหลังการซือ้
เนื่องจากถ้ าผู้บริ โภครับรู้ได้ ถึงความดูแล เอาใจใส่ของผู้ประกอบการ เช่น การอนุญาตให้ สามารถ
แก้ ไขข้ อมูลการสัง่ ซือ้ ได้ หากมีข้อผิดพลาด หรื อสามารถตรวจสอบข้ อมูลการสัง่ ซื ้อได้ ก็จะทาให้
ผู้บริ โภคเกิดความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ได้ มากขึน้ สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ มลฤดี วัฒนชโนบล (2555) ทาการศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจ ความไว้ วางใจ และส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อทองของผู้บริ โภคในจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิจยั พบว่า ความไว้ วางใจด้ านการใส่ใจและการให้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อทอง
ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี
3.3 ด้ า นการให้ สัญ ญาใจกับลูก ค้ า มี อิท ธิ พ ลต่อ การตัดสินใจสั่ง ซื อ้ อาหารผ่า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการรับรู้ปัญหา ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ าน
การตัดสินใจซือ้ และด้ านพฤติกรรมภายหลัง การซื อ้ เนื่ องจากการที่ ผ้ ูประกอบการได้ ให้ คามั่น
สัญญาเป็ นต้ นว่า การลดราคาสิ นค้ า การให้ สิทธิ ประโยชน์ต่างๆ หรื อการจัดส่งสินค้ าให้ ถึงมื อ
ผู้บริ โภคภายใน 20 นาที โดยผู้ประกอบการสามารถทาอย่างที่ตนเองกล่า วไว้ ได้ จริ ง จะส่งผลให้
ผู้บริโภคเกิดความไว้ วางใจและเกิดความเชื่อถือในการใช้ บริการ สอดคล้ องกับทฤษฎีของ Stern N.
(1997) กล่าวว่า การให้ สัญญาใจกับลูกค้ า (Commitment) องค์การควรยอมเสียผลประโยชน์
บางอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ลูกค้ า ยกตัวอย่างเช่น บริ ษัท A บอกลูกค้ าว่า ถ้ าคุณไม่
พอใจสินค้ าของเราไม่วา่ กรณีใดๆโปรดคืนสินค้ านันให้
้ กบั เราทันที เพื่อเปลี่ยนสินค้ า หรื อคืนเงินใน
ราคาที่ คุณ ซื อ้ ไป นั่นคื อการแสดงให้ ลูกค้ าเห็นถึ ง ความรั บผิ ดชอบด้ วยการยอมสูญ เสี ยเพี ย ง
บางส่วนแต่ได้ รับความไว้ เนื ้อเชื่อใจเพิ่มขึ ้นมาก
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3.4 ด้ านความสะดวกสบาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจซื ้อ และด้ านพฤติกรรมภายหลังการซือ้
เนื่องจากผู้บริ โภคส่วนมากที่ตดั สินใจเลือกใช้ บริ การสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ เพื่อตอบสนอง
ความเร่งรี บในยุคปัจจุบนั ที่ต้องทางานแข่งกับเวลา และตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่ไม่
ต้ องการฝ่ ารถติดเพื่ อออกไปรั บประทานอาหารนอกบ้ าน และต้ องเผชิ ญกับสภาพอากาศของ
ประเทศไทย ฉะนัน้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน จึงกลายเป็ นทางเลือกของผู้บริ โภคกลุ่มนี ้ นอกจากนัน้
การให้ บริ การของแอพพลิเคชัน่ ที่คานึงถึงผู้บริ โภค เช่น เปิ ดให้ บริ การตลอด 24 ชม. ไม่จากัดโซน
พื ้นที่วา่ ใกล้ หรื อไกล โดยให้ บริการทัว่ ทังกรุ
้ งเทพฯ หรื อการเปิ ดให้ ชาระเงินได้ หลายช่องทาง เหล่านี ้
ล้ วนตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริ โภค ช่วยในเรื่ องของการอานวยความสะดวก ส่ง ผลให้
ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื ้อได้ มากยิ่งขึ ้น สอดคล้ องกับข้ อมูลที่อ้างถึงในงานวิจยั ของ สุพิชชา วงค์
จันทร์ (2557, 74) กล่าวว่า ความไว้ วางใจ (Trust) มีรากศัพท์มาจากคาว่า Trost ในภาษาเยอรมัน
ซึง่ หมายถึง ความสะดวกสบาย (Get Comforts) และมีความหมายที่ใกล้ เคียงคาว่า Cooperation
Belive Confidence Reliance Hope Expect และ Assume และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รัศมิ์ล
ภัส วรเดชธนันกุล (2558) ทาการศึกษาเรื่ อง ความไว้ วางใจ การสื่อสารแบบปากต่อปากเชิงบวก
และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่มีผลต่อความตังใจซื
้ ้อแพ็กเกจทัวร์ ผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวของผู้บริ โภคใน
จังหวัดระยอง ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ ถึงประโยชน์ ด้ านความสะดวกสบาย (Convenience)
ส่งผลต่อความตังใจซื
้ ้อแพ็กเกจทัวร์ ผา่ นเว็บไซต์ท่องเที่ยวของผู้บริ โภคในจังหวัดระยอง
3.5 ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ที่ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก และด้ านการ
ตัดสินใจซื ้อ เนื่องจากเมื่อเกิดปัญหาใดๆขึ ้นระหว่างการใช้ บริ การผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เมื่อ
มีการแสดงความรับผิดชอบจากทางฝั่ งผู้ประกอบการ จะทาให้ ลกู ค้ ารู้สึกอุ่นใจ เกิดความไว้ วางใจ
ชื่นชมและต้ องการกลับมาใช้ บริ การอีก สอดคล้ องกับงานวิจัยของ มลฤดี วัฒนชโนบล (2555)
ทาการศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจ ความไว้ วางใจ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการซื ้อทองของผู้บริ โภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจยั พบว่า ความไว้ วางใจด้ านการ
แก้ ไขสถานการณ์ที่ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื ้อทองของผู้บริ โภค
ในจังหวัดสุพรรณบุรี สอดคล้ องกับทฤษฎีของ Stern N. (1997) กล่าวว่า การแก้ ไขสถานการณ์
ขัดแย้ ง (Conflict Resolution) และการไว้ วางใจ (Trust) องค์การควรจะทาให้ ลกู ค้ ามีความรู้สึก
เหมือนอยู่ที่บ้าน ซึ่งคงจะดีกว่าการที่องค์การต้ องมาแก้ ไขข้ อขัดแย้ งกับลูกค้ า นัน่ คือ องค์การควร
จะแสดงความรับผิดชอบล่วงหน้ าด้ วยการบอกต่อกับลูกค้ าก่อนว่า ถ้ าลูกค้ าพบ หรื อสงสัยสิ่งหนึ่ง
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สิ่งใด หรื อไม่ชอบใจในตัวสินค้ าและบริ การจนกระทัง่ ลูกค้ าคิดว่า ตนกาลังถูกเอาเปรี ยบให้ ลูกค้ า
สอบถามพนักงานได้ ทนั ทีเพื่อให้ พนักงานได้ ชี ้แจงโดยเร็ วก่อนที่ลกู ค้ าจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีหรื อไม่
พอใจ
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจสั่ ง ซื อ้ อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
ดังนี ้
1. ด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้บริ โภคที่มีการตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่า มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 15,001 - 25,000 บาท ประกอบอาชีพเป็ นพนักงาน
บริษัทเอกชน ฉะนัน้ เมื่อทาการสื่อสารทางการตลาดควรมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายนี ้เป็ นหลัก อาทิเช่น
มีการทาสื่อออนไลน์โดยจากัดให้ เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายเพศหญิง วัยทางานตอนต้ น ที่มีความสนใจ
เกี่ยวกับเพจอาหารและการท่องเที่ยวต่างๆ หรื อ ทาการตลาดแบบไวรัล เช่น กาหนดให้ วนั ที่ก่อตัง้
ไลน์ แมน ขนส่งฟรี ทวั่ กรุงเทพฯ และถ่ายรู ปพนักงานส่งอาหารใส่เสื ้อไลน์แมนอยู่เต็มท้ องถนนลง
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อสังคมออนไลน์ เป็ นการสร้ างกระแสให้ ผ้ คู นสนใจ เป็ นต้ น
2. ด้ านทัศนคติ นักการตลาดของแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ควรเพิ่มในเรื่ องการสื่อสาร
ด้ านความร่ วมมือกับพันธมิตรทางการค้ า เช่น วงใน และลาล่ามูฟ เพื่อช่วยสร้ างความน่าเชื่อถือ
และสร้ างความมั่นใจในการใช้ งานให้ กับผู้บริ โภค รวมถึงหาพันธมิตรใหม่ๆ ทางการค้ าเพิ่มเติม
เพื่ อช่วยเสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ง ในการให้ บ ริ การ เช่น สร้ างการเป็ น พัน ธมิ ตรทางการค้ า กับ
แอพพลิเคชัน่ คิว คิว (QQ) ที่ใช้ สาหรับจองคิวร้ านอาหาร เป็ นต้ น
เพิ่มความคุ้มค่าด้ านราคา เช่น ทาข้ อตกลงกับร้ านอาหารเพื่อเพิ่มปริ มาณการซื ้อให้ กับ
ร้ านอาหาร โดยให้ ร้านค้ านาเสนอโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะขายในแอพพลิเคชัน่ เช่น ซือ้ 1 แถม 1
หรื อ ซื อ้ เมนูอ าหารแถมเมนูเ ครื่ อ งดื่ ม เป็ นต้ น โดยแลกเปลี่ ย นกับการโปรโมทร้ านค้ าในหน้ า
แอพพลิเคชัน่ หรื อจัดหมวดร้ านค้ าให้ อยูใ่ นร้ านอาหารแนะนา ดีลพิเศษประจาวัน
เพิ่ม ความถี่ หรื อเพิ่ม ปริ ม าณในการใช้ บริ การของผู้บริ โภค เช่น หากสั่งซื อ้ อาหารครบ
1,000 บาท ต่อ บิล ได้ รับส่วนลดค่าจัดส่งสินค้ า ร้ อยละ 50 หรื อ ทุกๆการสัง่ ซื ้ออาหาร จะทาการ
คืนเงินเข้ ากระเป๋ าลูกค้ า ร้ อยละ 5 สาหรับใช้ เป็ นส่วนลดในการสัง่ ซื ้ออาหารครัง้ ต่อไป หรื อ จัดทา
ระบบสมาชิกที่แบ่งลาดับชันสมาชิ
้
กตามความถี่ในการใช้ งาน เช่น หากมีความถี่ในการใช้ งานมาก
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จะได้ รับสิทธิพิเศษ ถูกเลื่อนลาดับชันเป็
้ น Gold member ทาให้ สามารถสัง่ ซื ้ออาหารได้ ในราคาที่
ถูกลงกว่าปกติ เป็ นต้ น รวมถึงการเก็บข้ อมูลพฤติกรรมการสัง่ ซื ้อของลูกค้ า ยอดคลิ๊กในการเข้ าชม
ร้ านอาหารแต่ล ะประเภทเพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ของลูก ค้ า แต่ล ะคน ว่ า มี พ ฤติก รรมชอบ
ร้ านอาหารประเภทไหน เพื่อที่จะได้ นาเสนอสินค้ าได้ อย่างเฉพาะเจาะจง ดึงดูดใจผู้บริ โภคให้
ตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
3. ด้ า นความไว้ วางใจ นัก การตลาดของแอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน ควรปรั บ ปรุ ง
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ให้ มีความยืดหยุ่นในการสัง่ ซื ้อมากขึ ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกค้ าแต่ละบุคคล เช่น เมื่อลูกค้ าสัง่ ซื ้ออาหาร สามารถระบุคาสั่งซือ้ พิเศษในแต่ละเมนูได้ อาทิ
เผ็ดน้ อย หวานน้ อย ไม่ใส่กระเทียม ไม่ใส่ผกั ชี เป็ นต้ น
สาหรับพนักงานส่งอาหารของ ไลน์ แมน ให้ ติดตังกล่
้ องเก็บอุณหภูมิไว้ ที่รถขนส่งเพื่อ
รักษาคุณภาพของอาหารให้ มีความสดใหม่ และมีอณ
ุ หภูมิคงเดิม จนถึงมือผู้บริ โภค ใส่เสื ้อสกรี น
ตราสินค้ าของไลน์ แมน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่พบเห็นจดจาได้ และทราบว่าไลน์ แมน บรรจุสินค้ าในกล่องเก็บ
อุณหภูมิ เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีในใจของผู้บริโภค
นาเทคโนโลยีมาใช้ ในระบบการขนส่งให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เพื่อเป็ นการประหยัด
ต่อหน่วย เช่น เมื่ อลูกค้ าดาเนินการสั่งซื อ้ ให้ ส่งข้ อมูลคาสั่ง ซือ้ ไปที่ร้านอาหาร หลังจากนัน้ ให้
ร้ านอาหารประเมินระยะเวลาในการจัดทาตอบกลับ มาที่พนักงานขนส่ง เพื่อนัดเวลาไปรับสินค้ าที่
หน้ า ร้ านค้ า ทาให้ ล ดระยะเวลาที่ พ นัก งานต้ องไปรอสิ นค้ าที่ ร้านอาหาร ส่ง ผลให้ ส ามารถรั บ
รายการสัง่ ซื ้ออาหารต่อวันได้ มากขึ ้น
เพิ่มหน่วยรับฟั งข้ อ ร้ องเรี ยนของลูกค้ า และมีการประชาสัมพันธ์ ให้ ข้อมูลกับลูกค้ าถึง
วิธี การร้ องเรี ยนเรื่ องการให้ บริ การสั่ง ซื อ้ อาหารของแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน และเมื่ อได้ รับข้ อ
ร้ องเรี ยน หน่วยรับฟั งข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ าต้ องพร้ อมแก้ ไขปั ญหา และปรับปรุ งการให้ บริ การ
ต่อไป รวมทังวิ
้ เคราะห์ แบบประเมินความพึงพอใจในการให้ บริ การของพนักงานส่งอาหาร โดย
พนักงานกลุ่มที่ได้ คะแนนน้ อยติดต่อกัน ต้ องถูกส่งตัวไปอบรมเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการให้ บริ การ
ให้ ลกู ค้ าเกิดความประทับใจ เช่น การมีรายงานความเคลื่อนไหว เมื่อเจอลูกค้ าต้ องยิ ้มแย้ มแจ่มใส่
กล่าวขอบคุณลูกค้ าที่เลือกใช้ บริการ มีการทบทวนรายการอาหารและเงินทอนให้ กบั ลูกค้ า เป็ นต้ น
ส่วนพนักงานที่ได้ คะแนนประเมินสูง ให้ มอบรางวัลเพื่อเป็ นตัวอย่างแก่เพื่อนพนักงานด้ วยกัน เพื่อ
จูงใจให้ พนักงานส่งอาหารมอบการบริการที่ดีให้ กบั ลูกค้ า
4. ด้ า นการตั ด สิ น ใจซื อ้ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ แต่ ผ้ ู บริ โ ภคของ
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ยังให้ คะแนนค่อนข้ างน้ อยคือด้ านความคุ้มค่า และด้ านสิทธิประโยชน์ที่
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ได้ รับ ฉะนัน้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ควรหาวิธีลดต้ นทุนเพื่อทาให้ ราคาต่อหน่วยลดลง และเพิ่ม
สิทธิประโยชน์พิเศษให้ ลูกค้ าประจา หรื อลูกค้ าที่มีป ริ มาณการซือ้ ต่อครัง้ ค่อนข้ างสูง หรื อลูกค้ า
ใหม่ เป็ นต้ น
ข้ อเสนอแนะการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม ถึงตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ เช่น รู ปแบบการ
ดาเนินชีวิต การรับรู้ ตราสินค้ า ภาพลักษณ์ของตราสินค้ า ความพึงพอใจในการใช้ บริ การ เป็ นต้ น
เพื่อนามาใช้ ประกอบในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
2. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ อื่นๆ
เพื่อนาข้ อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันต่อไป
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ภาคผนวก
แบบสอบถาม
เรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
คาชี ้แจง : แบบสอบถามฉบับนี ้ จัดทาขึ ้นเพื่อประกอบการค้ นคว้ าแบบอิสระ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ผู้วิจยั จะเก็บข้ อมูลของท่านไว้ เป็ นความลับและใช้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านัน้ กรุ ณา
ตอบแบบสอบถามตามความจริ ง และผู้วิจยั ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านได้ สละเวลาอันมีค่าใน
การตอบแบบสอบถามครัง้ นี ้
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้ านทัศนคติ
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้ านความไว้ วางใจ
ส่วนที่ 4 ปั จจัยด้ านการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ลงในช่อง (☐) ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สดุ ในแต่ละคาถาม
1. เพศ
☐ ชาย

☐ หญิง

2. อายุ
☐ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
☐ 21 – 30 ปี
☐ 41 – 50 ปี
☐ 51 – 60 ปี
3. ระดับการศึกษา
☐ ต่ากว่าปริญญาตรี ☐ ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า

☐ 31 – 40 ปี
☐ 61 ปี ขึ ้นไป
☐ สูงกว่าปริญญาตรี
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4. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
☐ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
☐ 25,001 – 35,000 บาท

☐ 15,001 – 25,000 บาท
☐ 35,001 – 45,000 บาท

☐ 45,001 บาท ขึ ้นไป
5. อาชีพ
☐ นักเรี ยน/นักศึกษา/นิสิต

☐ ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

☐ พนักงานบริษัทเอกชน
☐ ธุรกิจส่วนตัว
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................................
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยด้ านทัศนคติ
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ลงในช่อง (☐) ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สดุ ในแต่ละคาถาม
ระดับความคิดเห็น (5 = เห็นด้ วยอย่างยิ่ง, 4 = เห็นด้ วย, 3 = ไม่แน่ใจ, 2 = ไม่เห็นด้ วย, 1 = ไม่เห็น
ด้ วยอย่างยิ่ง)
ทัศนคติตอ่ การตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริโภคใน
ระดับความคิดเห็น
กรุงเทพมหานคร
5 4 3 2 1
ด้ านความเข้ าใจ (Cognitive Component)
1. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการให้ บริการสัง่ ซื ้ออาหาร
2. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีพนั ธมิตรทางการค้ า เช่น Wongnai, Lalamove
3. การใช้ บริการสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีความสะดวกรวดเร็ว
ด้ านความรู้สึก (Affective Component)
4. การใช้ บริการสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีความคุ้มค่าด้ านราคา
5. การใช้ บริ การสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ทาให้ ได้ รับสินค้ าที่ถกู ต้ อง
และรวดเร็ว
6. การใช้ บริ การสั่ง ซือ้ อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน มีร้านอาหารให้ เลือก
หลากหลาย
ด้ านพฤติกรรม (Conative Component)
7. หากต้ องสัง่ ซื ้ออาหารออนไลน์ ท่านจะเลือกใช้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
8. ท่ า นใช้ บริ การสั่ ง ซื อ้ อาหารผ่ า น แอพพลิ เ คชั่ น ไลน์ แมน เป็ นประจ า
อย่างต่า 3 ครัง้ /สัปดาห์
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9. ท่านจะเลือกใช้ แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน แม้ ว่าแอพพลิเคชั่น อื่น จะให้ ข้อเสนอที่
ดีกว่า
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยด้ านความไว้ วางใจ
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ลงในช่อง (☐) ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สดุ ในแต่ละคาถาม
ระดับความคิดเห็น (5 = เห็นด้ วยอย่างยิ่ง, 4 = เห็นด้ วย, 3 = ไม่แน่ใจ, 2 = ไม่เห็นด้ วย, 1 = ไม่เห็น
ด้ วยอย่างยิ่ง)
ความไว้ วางใจต่อการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของผู้บริ โภค ระดับความคิดเห็น
ในกรุงเทพมหานคร
5 4 3 2 1
ด้ านการสื่อสาร
1. ข้ อมูลเกี่ ยวกับการสั่ง ซือ้ อาหาร ที่ปรากฏบนแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ครบถ้ วน
ถูกต้ อง
2. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการสื่อสารถึงโปรโมชัน่ ต่างๆ อย่างชัดเจน
3. ข้ อมูลที่แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ทาการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อต่างๆ ดูนา่ เชื่อถือ
ด้ านความใส่ใจและการให้
4. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ยินยอมให้ ทา่ นแก้ ไขข้ อมูลการสัง่ ซื ้อ หากมีข้อผิดพลาด
5. แอพพลิ เ คชั่น ไลน์ แมน มอบสินค้ าที่ มี คุณภาพระดับเดียวกับที่รับประทานที่
ร้ านอาหาร
6. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีขนตอนการสั
ั้
ง่ ซื ้ออาหารที่ง่าย และมีระบบแจ้ งเตือนการ
ดาเนินงานทุกขันตอน
้
ด้ านการให้ สญ
ั ญาใจกับลูกค้ า
7. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีส่วนลดค่าบริ การสาหรับลูกค้ าที่ใช้ บริ การอยู่เป็ นประจา
เช่น ภายใน 1 วัน หากสั่งซือ้ มากกว่า 1 ครัง้ จะได้ รับส่วนลดเพิ่มตามจานวนครัง้ ที่
สัง่ ซื ้อ
8. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีการมอบสิทธิประโยชน์พิเศษสาหรับเทศกาลสาคัญ เช่น
วันเกิดของท่าน หรื อ เทศกาลปี ใหม่ เป็ นต้ น
ด้ านความสะดวกสบาย
9. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เปิ ดให้ บริการตลอด 24 ชัว่ โมง
10. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ให้ บริการจัดส่งอาหารทุกพื ้นที่ในกรุงเทพมหานคร
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11. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน เปิ ดให้ ลกู ค้ าสามารถชาระเงินได้ หลายช่องทาง
ด้ านการแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ งและการไว้ วางใจ
12. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน มีระบบ Call Center ให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนได้ หาก
ไม่ได้ รับความพึงพอใจในการให้ บริการ
13. แอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน เปิ ดให้ ลูกค้ าสามารถติดต่อพนักงานส่งอาหารได้ เพื่อ
ติดต่อ ซักถามรายการอาหารที่ลกู ค้ าสัง่ ซื ้อ
14. แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน แสดงความรับผิดชอบและพร้ อมดาเนินการแก้ ไขปั ญหา
ให้ ลกู ค้ า เมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยน
ส่ วนที่ 4 ปั จจัยด้ านการตัดสินใจสั่งซือ้ อาหารผ่ านแอพพลิเคชั่น ไลน์ แมน ของผู้บริ โภค
ในกรุงเทพมหานคร
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ลงในช่อง (☐) ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สดุ ในแต่ละคาถาม
ระดับความคิดเห็น (5 = เห็นด้ วยอย่างยิ่ง, 4 = เห็นด้ วย, 3 = ไม่แน่ใจ, 2 = ไม่เห็นด้ วย, 1 = ไม่เห็น
ด้ วยอย่างยิ่ง)
การตั ด สิ น ใจสั่ ง ซื อ้ อาหารผ่ า น แอพพลิ เ คชั่ น ไลน์ แมน ของผู้ บริ โภคใน ระดับความคิดเห็น
กรุงเทพมหานคร
5 4 3 2 1
การรับรู้ปัญหา
1. งานของท่านทาให้ ทา่ นไม่มีเวลาไปรับประทานที่ร้าน
2. ร้ านอาหารที่ทา่ นต้ องการรับประทานอยู่คอ่ นข้ างไกล
3. การจราจรในกรุงเทพฯ ทาให้ ทา่ นไม่อยากเดินทางไปรับประทานที่ร้าน
การค้ นหาข้ อมูล
4. สอบถามหรื อได้ รับการแนะนาจากบุคคลใกล้ ชิด
5. ค้ นหาข้ อมูลใน Internet ได้ ง่าย
6. รู้จกั จากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์, Facebook, เว็บข่าว เป็ นต้ น
การประเมินผลทางเลือก : ท่านได้ ทาการเปรี ยบเทียบข้ อมูลของแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน กับ แอพพลิเคชัน่
สัง่ ซื ้ออาหารออนไลน์อื่นๆ ดังนี ้
7. ราคาของเมนูอาหารและค่าขนส่งมีความเหมาะสม
8. การส่งเสริมการขาย เช่น บริการส่งค่าส่งอาหารฟรี , ส่วนลดราคาค่าอาหารสาหรับ
ร้ านค้ าที่ร่วมรายการ เป็ นต้ น
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9. ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชัน่
10. ความหลากหลายของจานวนร้ านอาหารในแอพพลิเคชัน่
11. ความง่ายของการใช้ งานแอพพลิเคชัน่
การตัดสินใจซื ้อ : เหตุผลในการตัดสินใจสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
12. ความสะดวกสบาย
13. ความคุ้มค่าด้ านราคา
14. เงื่อนไขการชาระเงิน
15. ความน่าเชื่อถือของตราสินค้ า
พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
16. ท่านมีความพึงพอใจต่อการสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน
17. ในอนาคตท่านจะใช้ บริการสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน อีกครัง้
18. ท่านจะแนะนาให้ เพื่อนหรื อคนใกล้ ชิดใช้ บริ การสัง่ ซื ้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ แมน

ประว ัติผู ้เขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
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