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บทคดัย่อ 

 การวจิยั ปัจจยัในการสั่งอาหารอาหารออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนัไลน์แมน ของพนกังานใน

อาคารฟอร่ัม มีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบั

ปัจจยัในการส่งอาหารออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนัไลน์แมน ของพนกังานในอาคารฟอร่ัม ตลอดจน 

ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสั่งอาหารออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนัไลน์แมนของพนกังานในอาคาร

ฟอร่ัมวเิคราะห์การตดัสินใจสั่งซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนัโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง400 คน ดว้ยวธีิการสุ่มกลุ่ม ตวัอยา่งแบบสะดวก สถิติพรรณา 

หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติอนุมานการ

วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสั่งอาหารออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนัไลน์แมน พบวา่ ระดบัการเห็นดว้ย

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ( �̅�𝑥 = 4.24)การจดัโปรโมชนัในเทศกาลต่าง ๆ ใหลู้กคา้ท่ี

ใชบ้ริการแอปพลิเคชนัไลน์แมนในการสั่งอาหารออนไลน์ เป็นการเลือกท่ีเขา้ถึงลูกคา้เป้าหมายอยา่ง

ครอบคลุม ( �̅�𝑥 = 4.12) ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกระบวนการตดัสินใจ ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

สั่งอาหารออนไลน์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( �̅�𝑥 =4. 40) ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีใช้

ทดสอบในการวจิยั พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนัส่งผลใหปั้จจยัท่ีมีผลต่อการสั่งอาหาร

ต่างกนัโดยจาํแนกออกเป็นในดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ ดา้นการส่งเสริมการตลาดตามลาํดบั 
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อยา่งไรก็ตาม ความแตกต่างระหวา่งเพศไม่มีผลต่อ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสั่งอาหารออนไลน์ผา่นแอป

พลิเคชนัไลน์แมนของพนกังานในอาคารฟอร่ัม ผูว้จิยัทาํการเปรียบเทียบปัจจยัในการสั่งอาหาร

ออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนัไลน์แมนของพนกังานในอาคารฟอร่ัมจาํแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ไดแ้ก่ การใชแ้อปพลิเคชนัไลน์แมนในการสั่งอาหารทาํใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยดัเวลา

มากกวา่ไปสั่งท่ีร้านโดยตรง  

Abstract 

This research aim to study the relationship between marketing mix factors and the factor in 

delivering food online through the LINEMANN application of staff in the forum building, as well as 

studying the behavior of using food ordering services online through the application lineman of the 

staff in the forum, analyze food decision making via application by using questionnaire as a tool. To 

collect data, the sample consisted of 400 people by random sampling. Then analyzed convenient 

example, descriptive statistics, percentage, average, standard deviation, and hypothesis testing using 

inferential statistics. Analysis of factors affecting online food ordering via LINEMANN application 

found that the highest level of agreement was the aspect of distribution channels (�̅�𝑥= 4.24). The 

promotion of various occasion for customers who use the LINEMAN application to order food 

online was the most important factor that affected the target customers (�̅�𝑥= 4.12). The mean 

deviation of the decision-making process of the factors affecting the ordering of food online at a 

high level (�̅�𝑥 = 4.40). The relationship between the independent variables tested in the research 

shows that different demographic factors result in the factors affecting to order different foods were 

categorized by price, product, and market promotion respectively. However, gender differences 

were not affected online food ordering. The researcher also compared the factors of ordering food 

online via the LINEMANN application categorized by product factors, such as using the LINEMAN 

app for ordering food. The results revealed that most affected factors of ordering food online in 

were convenience, speed and time saving rather than ordering directly to the store respectively. 
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บทนํา 

การดาํเนินชีวติของผูค้นในปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากเขา้สู่ยคุของ Thailand 

4.0 โดยมีเทคโนโลยเีขา้มามีอิทธิพลมากข้ึน เนน้ความสะดวก และรวดเร็ว โดยผา่นสังคมออนไลน์ 

(Social Network)  อยา่งไม่มีขอ้จาํกดั ซ่ึงเหมาะสมกบัการดาํเนินชีวติของคนในยคุสมยัน้ี เร่ิมแรกเกิด

จากการพฒันาเทคโนโลยขีองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจนกลายมาเป็นสมาร์ทโฟน จึงทาํใหเ้กิดแอพพลิเคชัน่ 

(Application) ต่างๆ เพื่อรองรับการใชง้านของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีจาํนวนเพิ่มข้ึนทุกปี จึงทาํใหเ้กิดธุรกิจ

มากมายผา่นช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ หรือเรียกวา่ การพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  

(E-commerce) โดยมีการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีเขา้ถึงสินคา้ไดง่้าย สะดวก และ

รวดเร็วข้ึน ทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย 

 นอกจากน้ีในปัจจุบนัเป็นยดุท่ีคนทาํงานแข่งกบัเวลา และในทุกๆวนัการจราจรในเมืองใหญ่ 

เช่นกรุงเทพมหานคร มีความหนาแน่น จึงทาํใหก้ารเดินทางไปท่ีต่างๆลาํบากมากข้ึนจึงทาํใหธุ้รกิจ

จาํนวนมากมีการปรับตวั โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และธุรกิจบริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ 

(Online Food Delivery)เพราะในยคุสมยัน้ีการเดินทางไปรับประทานอาหารท่ีร้านถือวา่เป็นเร่ือง

ลาํบาก เช่น ร้านอาหารบางแห่งก็อยูไ่กลเกินไป สภาพอากาศ ปัญหาจราจร เป็นตน้ ซ่ึงไม่เหมาะสม

กบัการใชชี้วติของคนยคุน้ี ท่ีเนน้ความสะดวกและรวดเร็ว และผูท่ี้ใชง้านผา่นสมาร์ทโฟนในประเทศ

ไทยส่วนใหญ่มกัจะใชง้านแอพพลิเคชัน่ไลน์ 

  

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของพนกังานในอาคารฟอร่ัม 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ( 4Ps) ของแอพพลิเคชัน่ ไลน์แมนในการส่ง

อาหารออนไลน์ 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อสั่งอาหารออนไลน์ผา่น แอพพลิเคชัน่ ไลน์แมน ของพนกังานใน

อาคารฟอร่ัม 

4. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่อปัจจยัในการสั่งอาหาร

ออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ของพนกังานในอาคารฟอร่ัม 

5. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด ( 4Ps) กบัปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ต่อปัจจยัในการสั่งอาหารออนไลน์ผา่น แอพพลิเคชัน่ ไลน์แมน ของพนกังานใน

อาคารฟอร่ัม 
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ขอบเขตการศึกษา 

งานวจิยัคร้ังน้ีศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัในการสั่งอาหารอาหารออนไลน์ผา่น แอพพลิเคชัน่ ไลน์แมน ของ

พนกังานในอาคารฟอร่ัม โดยผูว้จิยัเลือกนาํเอาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์( อดุลย ์จาตุรงคก์ุล , 

2550) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาด (4Ps) (Kotler ,1997)ท่ีประกอบดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด โดยประชากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คร้ังน้ีเป็นกลุ่ม

พนกังานในอาคารฟอร่ัม ท่ีเคยใชบ้ริการสั่งอาหารออนไลน์ผา่น แอพพลิเคชัน่ไลน์แมน โดยจะทาํการ

สาํรวจในเขตพื้นท่ีอาคารฟอร่ัม และเก็บขอ้มูลตวัอยา่งผา่นแบบสอบถาม ซ่ึงมีระยะเวลาดาํเนินการ

สาํรวจในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ2563 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลของงานวจิยัน้ีสามารถไปปรับใชใ้นเชิงพาณิชยก์บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการร้านอาหารทราบถึงปัจจยัในการสั่งอาหารออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่

ไลน์แมนของพนกังานในอาคารฟอร่ัม และสามารถนาํผลวจิยัท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อวางแผน

การตลาดประกอบการตดัสินใจ และวางกลยทุธ์ต่างๆ 

2. เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือผูส้นใจทัว่ไป สามารถนาํผลการวจิยัน้ี 

มาพฒันาปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดในดา้นธุรกิจบริการผา่นแอพพลิเคชัน่ไดต่้อไป 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 เม่ือไดค้น้ควา้วรรณกรรมและศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั ปัจจยัในการ สั่งอาหารออนไลน์

ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ของพนกังานในอาคารฟอร่ัม พบวา่งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ได้

ทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ดา้น 

(7P’s) แต่ในวจิยัของขา้พเจา้นั้นใชเ้พียง 4 ดา้น (4 P’s) ซ่ึง (7P’s) เป็นส่วนขยายของ (4P’s) ดงันั้นจึง

สามารถดูประกอบกนัได ้มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

ปัจจัยด้านเพศ 
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จากการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เรียกรถยนตข์อง

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของโชติมา ชูกุล (2559) พบวา่เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มี

ผลต่อการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เรียกรถยนตข์องผูบ้ริโภค 

ปัจจัยด้านอายุ 

 จากการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผา่น

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของชเนศ ลกัษณ์พนัธ์ุภกัดี (2560) พบวา่อายุ

ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการอาหารแบบเดลิเวอร่ีผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

 อยา่งไรก็ตาม งานวจิยัขา้งตน้ขดัแยง้กบังานวจิยัของ พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต ์(2560)  เร่ือง 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพ และ

ปริมณฑลท่ีพบวา่อายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพ และ

ปริมณฑล 

ระดับการศึกษา 

จากการศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการเรียกรถโดยสาร  Taxi 

ผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่ Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร ของสุวภิารักษว์งศต์ระกลู (2560) พบวา่ระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการเรียกรถโดยสาร  Taxi ผา่นโมบาย

แอพพลิเคชัน่ Grab แตกต่างกนัโดยจากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาโท

หรือสูงกวา่จะมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี

หรือตํ่ากวา่เน่ืองจากผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่อาจมีรายไดท่ี้สูงกวา่และ

ภาระหนา้ท่ีในการทางานท่ีมากกวา่จึงตอ้งการความสะดวกในการเดินทางในทุกช่วงเวลาท่ีตอ้งการซ่ึง

โมบายแอพพลิเคชัน่สามารถตอบสนองไดเ้ป็นอยา่งดีไม่วา่จะเป็นเร่ืองของความรวดเร็วในการใชง้าน

สามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการมีรถโดยสารเพียงพอต่อการใหบ้ริการและมีอตัราค่าบริการและ

ค่าโดยสารท่ีเหมาะสมนอกจากน้ีผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่อาจจะใชง้านโมบาย

แอพพลิเคชัน่ไดง่้ายกวา่ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของโชติมาชูกลุ  (2559) ท่ีพบวา่ระดบัการศึกษาท่ี

แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

 จากการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Food 

Delivery ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ของ พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต ์(2560) พบวา่ปัจจยัดา้นรายได้

เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Food Delivery ท่ีแตกต่างกนั 



                                                                                                                      6 
 

อยา่งไรก็ตาม งานวจิยัขา้งตน้ขดัแยง้ งานวจิยัของ สุวภิา รักษว์งศต์ระกลู (2560) ท่ีพบวา่

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผา่น

โมบายแอพพลิเคชัน่ Grab ไม่ต่างกนั เน่ืองจากเม่ือผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจใชบ้ริการเรียกรถโดยสาร Taxi 

ผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่ ก็จะไดรั้บบริการจาก Taxi ในระดบัมาตรฐานเดียวกนัไม่วา่ผูใ้ชบ้ริการจะมี

รายไดเ้ท่าใด จึงทาใหร้ายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

จากการศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองครัวในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ของวรุตม ์ประไพ

พกัตร์ (2556) พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์ทางบวก กบัการตดัสินใจซ้ือ โดยปัจจยัท่ี

ส่งผลมากท่ีสุดคือ วสัดุของเคร่ืองครัวง่ายต่อการทาํความสะอาดหลงัใชง้านสอดคลอ้งกบั งานวจิยั

ของชเนศ ลกัษณ์พนัธ์ุภกัดี (2560) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารแบบเดลิ

เวอร่ีผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์

ความสัมพนัธ์ทางบวก ในการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารโดยปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด  

ปัจจัยด้านราคา 

จากการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Food 

Delivery ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ของ พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต ์(2560)   พบวา่ปัจจยัดา้นราคา 

ระบบการใชง้านแอพพลิเคชัน่ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

จากการศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการเรียกรถโดยสาร  Taxi 

ผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่  Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร ของสุวภิา รักษว์งศต์ระกลู (2560) พบวา่ 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผา่น

โมบายแอพพลิเคชัน่Grab  
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 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย  

 จากการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เรียกรถยนตข์อง

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของโชติมา ชูกุล (2559) )  พบวา่ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการขาย ไม่ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เรียกรถยนตโ์ดยสาร  

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

ในส่วนของพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือนั้นไดย้กงานวจิยัของวรุตม ์ประไพพกัตร์ (2556) เร่ือง

ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองครัวในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง มาอธิบายไดด้งัน้ี 

ด้านการรับรู้ปัญญา 

ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยในระดบัมากในเร่ืองการ ซ้ือเคร่ืองครัวเพื่อทดแทนเคร่ืองครัวเก่าท่ีชาํรุด 

ตอ้งการเคร่ืองครัวท่ีปลอดภยัต่อสุขภาพของท่าน เพื่อนาํไปใชภ้ายในครอบครัวและเพื่อนาํไปใช้

ภายในธุรกิจของท่าน 

ด้านการแสวงหาข้อมูล 

ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยในระดบัมากต่อการสอบถามความคิดเห็นจากญาติ พี่นอ้ง พอ่แม่ เพื่อน ผูมี้

ประสบการณ์การใชก่้อน รวมถึงศึกษาจากวทิย ุโทรทศัน์ นิตยสาร หนงัสือพิมพแ์ละอินเตอร์เน็ต และ

การใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากความรู้และประสบการณ์เดิมในการใชใ้นการตดัสินใจ 

ด้านการประเมินทางเลอืก 

ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยในระดบัมากต่อการใชปั้จจยัต่อไปน้ีในการประเมินเพื่อการตดัสินใจซ้ือ

ไดแ้ก่ ยีห่อ้ท่ีการันตีคุณภาพ หรือมีเคร่ืองหมายรับประกนัคุณภาพ ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ การ

เปรียบเทียบราคากบัร้านคา้อ่ืน และการเปรียบเทียบราคากบัหา้งสรรพสินคา้ 

ด้านการตัดสินใจบริการ 

ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยในระดบัมากต่อทางเลือกท่ีวา่ การรับประกนั เช่นการรับเปล่ียนสินคา้เม่ือ

สินคา้ชาํรุดจากร้านคา้ การรับเปล่ียนสินคา้เม่ือท่านไม่พอใจในตวัสินคา้ มีส่วนช่วยในการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองครัว ความคิดเห็นจากพอ่แม่ ญาติ พี่นอ้ง เพื่อน พนกังานขายมีส่วนช่วยในการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองครัว ดา้นผูมี้ประสบการณ์ในการใชเ้คร่ืองครัวมีส่วนร่วมช่วยในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองครัว 
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 ด้านพฤติกรรมหลงัการบริการ 

ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยในระดบัมากต่อการใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือเม่ือมีร้าน

เคร่ืองครัวเกิดข้ึนจะมีความสนใจจะเขา้ไปใชบ้ริการ มีการแนะนาํใหเ้พื่อนและญาติมาซ้ือเคร่ืองครัว

จากร้านเดียวกบัท่ีซ้ือ ส่วนใหญ่จะซ้ือเคร่ืองครัวจากร้านคา้เดิม รวมถึงมีความสนใจซ้ือเคร่ืองครัวใหม่

เม่ือไดรั้บคาํแนะนาํจากร้านคา้เดิม 

วธีิดําเนินการวจิัย 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ในการศึกษางานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามประกอบดว้ยกนั 3 ส่วนพร้อมวธีิการตอบ

คาํถาม 

ส่วนท่ี1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก อาย ุ

เพศ สถานภาพ วฒิุการศึกษา รายได ้โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจรายการ จาํนวน 5 ดา้น 

ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของปัจจยัท่ีมีผลต่อการสั่งอาหาร

ออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ ไลน์แมน ของพนกังานในอาคารฟอร่ัม โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น

แบบตรวจรายการ  จาํนวน 4 ดา้น 

 ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจของปัจจยัท่ีมีผลต่อการสั่งอาหารออนไลน์ผา่น

แอพพลิเคชัน่ ไลน์ แมน ของพนกังานในอาคารฟอร่ัมโดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจ

รายการ 5 ขอ้ โดยแบบสอบถามมีลกัษณะใหค้่าคะแนน ความสาํคญัมากท่ีสุด  5 คะแนนความสาํคญั

มาก 4 คะแนน, ความสาํคญัปานกลาง  3 คะแนน, ความสาํคญันอ้ย  2 คะแนน และความสาํคญันอ้ย

ท่ีสุด 1 คะแนน 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.การใชเ้คราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) 

  -แจกแจงความถ่ี 

  -ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

 2. เฉล่ียอนุมาน 

  -ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )  

  -ค่าเฉล่ีย (Mean) 

 3.สถิติอา้งอิง ทาํการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้t-test  และF-test  
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สรุปผลการวจิัย 

สรุปข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 ในภาพรวมพบวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย 37.5 % เพศหญิง 

62.5% โดยส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็น 57.5% สถานภาพส่วนใหญ่มีสถานะ โสด คิดเป็น 

77.5% ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ ปริญญาตรี คิดเป็น 22.5 % และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยูท่ี่ 

ต ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท คิดเป็น 50.0% 

 สรุปผลการศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อการส่ังอาหารออนไลน์ผ่านแอพพลเิคช่ันไลน์แมน ของ

พนักงานในอาคารฟอร่ัม 

จากการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสั่งอาหารออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ของ

พนกังานในอาคารฟอร่ัม ของผูต้อบคาํถามในส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยพบวา่ ระดบัการเห็นดว้ยโดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก( �̅�𝑥 = 3.83, S.D = 0.77)เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ระดบัการเห็นดว้ย

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นช่องทาง การจดัจาํหน่าย ( �̅�𝑥 = 4.24 , S.D = 0.71)รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นส่งเสริม

การตลาด ( �̅�𝑥 = 4.10, S.D = 0.86)ดา้นราคา ( �̅�𝑥 = 3.78, S.D = 0.77)และดา้นผลิตภณัฑ ์ ( �̅�𝑥 = 3.18, 

S.D = 0.75) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายหวัขอ้ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นสูงสุด  5 อนัดบัแรกโดย

เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายในดา้นท่ีแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ใน

การสั่งอาหารสามารถใชทุ้กเครือข่ายมือถือ (�̅�𝑥 4.57, S.D = 0.63) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ในดา้นท่ีแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ในการสั่งอาหารสามารถรองรับการใชง้านของโทรศพัททุ์กรุ่น

(�̅�𝑥4.32, S.D = 0.65) ปัจจยัดา้นช่องทางส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองของ มีการจดัโปรโมชัน่ในเทศกาล

ต่างๆ ใหลู้กคา้ท่ีใชบ้ริการ แอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ในการสั่งอาหารออนไลน์ (�̅�𝑥 4.12, S.D = 0.78) 

ปัจจยัดา้นช่องทางส่งเสริมการตลาด ในดา้นท่ีจดัโปรโมชัน่ลดราคาเม่ือมีการสมคัรใชบ้ริการคร้ังแรก 

(�̅�𝑥 4.10, S.D = 0.92)ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ในดา้นสามารถใชบ้ริการในการสั่งอาหาร

ออนไลน์ไดต้ลอดเวลา(�̅�𝑥 4.10, S.D = 0.80)  

จากการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสั่งอาหารออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ของ

พนกังานในอาคารฟอร่ัม ของผูต้อบคาํถามในส่วนกระบวนการตดัสินใจ ประกอบดว้ย ดา้นการรับรู้
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ปัญหา ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจบริการ ดา้นพฤติกรรม

หลงัการบริการ โดยพบวา่ ระดบัการเห็นดว้ยโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥3.89, S.D = 1.16)เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ระดบัการเห็นดว้ยมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมหลงัการบริการ ( �̅�𝑥 = 

4.20, S.D = 0.84 ) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ปัญหา ( �̅�𝑥 = 3.91, S.D = 2.26) ดา้นการตดัสินใจ

บริการ ( �̅�𝑥 = 3.80, S.D = 0.90) ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ( �̅�𝑥 = 3.79, S.D = 0.90) และดา้นการประเมิณ

ผลทางเลือ( �̅�𝑥 = 3.77, S.D = 0.88) ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาเป็นรายหวัขอ้ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นสูงสุด  5 อนัดบัแรกโดย

เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ปัจจยัดา้นการแสวงหาขอ้มูล ท่านไดรั้บคาํแนะนาํใหเ้ลือกใช้

แอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ในการสั่งอาหารออนไลน์จากญาติมิตร เพื่อน และคนคุน้เคย (�̅�𝑥 4.40, S.D = 

4.84) ปัจจยัดา้นการรับรู้ปัญหา ในดา้นท่ีท่านเลือกใชบ้ริการ แอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ในการสั่งอาหาร

ออนไลน์ ช่วยลดและหลีกเหล่ียงปัญหาในขอ้จาํกดัจากสถานการณ์ต่างๆ (�̅�𝑥4.15, S.D = 0.79) ปัจจยั

ดา้นการตดัสินใจบริการ ในเร่ืองของ เง่ือนไขและขั้นตอ้นการใชง้านของการเลือกใช้ แอพพลิเคชัน่

ไลน์แมน ในการสั่งอาหารออนไลน์มีผลต่อการตดัสินใจใช้ แอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ในการสั่งอาหาร

ออนไลน์(�̅�𝑥3.90, S.D = 0.83) และปัจจยัดา้นการแสวงหาขอ้มลู ท่านทาํการศึกษาขอ้มลูการเลือกใช้

แอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ในการสั่งอาหารออนไลน์ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกสั่งอาหาร (�̅�𝑥3.85, S.D = 

0.79) ปัจจยัดา้นการประเมินผลทางเลือก ในดา้นท่านมีการเปรียบเทียบค่าบริการ ความคุม้ค่าของการ

เลือกใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์แมน ในการสั่งอาหารออนไลน์ก่อนใชบ้ริการ (�̅�𝑥3.85, S.D = 0.79)  ปัจจยั

ดา้นพฤติกรรมหลงัการบริการ ในดา้นท่านจะแนะนาํเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ในการสั่งอาหาร

ออนไลน์ใหแ้ก่คนอ่ืนๆ หรือคนท่ีรู้จกั (�̅�𝑥3.85, S.D = 0.82) 

สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน  

  ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยการส่ังอาหารออนไลน์ผ่านแอพพลเิคช่ันไลน์แมนขอ ง

พนักงานในอาคารฟอร่ัม  จําแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1.เพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในการสั่งอาหารออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของ

พนกังานในอาคารฟอร่ัมไม่แตกต่างกนั  

  2. อายท่ีุแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในการสั่งอาหารออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของ

พนกังานในอาคารฟอร่ัมแตกต่างกนั  
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  3. สถานภาพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในการสั่งอาหารออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์

แมนของพนกังานในอาคารฟอร่ัมแตกต่างกนั  

  4. ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในการสั่งอาหารออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่

ไลน์แมนของพนกังานในอาคารฟอร่ัมไม่แตกต่างกนั  

  5. รายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในการสั่งอาหารออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์

แมนของพนกังานในอาคารฟอร่ัมแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยการส่ังอาหารออนไลน์ผ่านแอพพลเิคช่ันไลน์แมนของ

พนักงานในอาคารฟอร่ัม  จําแนกตามปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อปัจจยัในการสั่งอาหารออนไลน์

ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของพนกังานในอาคารฟอร่ัมแตกต่างกนั  

  2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาส่งผลต่อปัจจยัในการสั่งอาหารออนไลน์ผา่น

แอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของพนกังานในอาคารฟอร่ัมแตกต่างกนั  

  3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายส่งผลต่อปัจจยัในการสั่ง

อาหารออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของพนกังานในอาคารฟอร่ัมแตกต่างกนั  

  4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อปัจจยัในการสั่งอาหาร

ออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของพนกังานในอาคารฟอร่ัมแตกต่างกนั 

อภิปรายผล 

 ผลการวจิยั ปัจจยัในการ สั่งอาหารออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ของพนกังานใน

อาคารฟอร่ัม สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ด้านประชากรศาสตร์ 

 เพศ 

 จากการศึกษาพบวา่เพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในการสั่งอาหารออนไลน์ผา่น

แอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของพนกังานในอาคารฟอร่ัมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของโชติ

มา ชูกุล (2559) วา่ เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เรียกรถยนตข์อง

ผูบ้ริโภค 
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อายุ  

  จากการศึกษาพบวา่อายท่ีุแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในการสั่งอาหารออนไลน์ผา่น

แอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของพนกังานในอาคารฟอร่ัมแตกต่างกนั ซ่ึงขดัแยง้กบังานวจิยัของ ชเนศ 

ลกัษณ์พนัธ์ุภกัดี (2560) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแบบเดลิเวอร่ีผา่นส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่อายท่ีุแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจ 

แต่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต ์(2560) เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจบริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ท่ีพบวา่อายท่ีุแตกต่างกนั มี

ผลต่อการตดัสินใจ  

  สถานภาพ  

  จากการศึกษาพบวา่ สถานภาพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในการสั่งอาหารออนไลน์ผา่น

แอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของพนกังานในอาคารฟอร่ัมแตกต่างกนั  

  ระดับการศึกษา  

  จากการศึกษาพบวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในการสั่งอาหารออนไลน์

ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของพนกังานในอาคารฟอร่ัมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

โชติมา ชูกุล (2559) ท่ีพบวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 

รายได้เฉลีย่  

  จากการศึกษาพบวา่รายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในการสั่งอาหารออนไลน์ผา่น

แอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของพนกังานในอาคารฟอร่ัมแตกต่างกนั ซ่ึงขดัแยง้ของสุวภิา รักษว์งศต์ระกลู 

(2560) ท่ีพบวา่รายไดเ้ฉล่ียนต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการเรียกรถ 

Taxi ผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่ Grab ไม่แตกต่างกนั  

  ด้านส่วนประสมทางการตลาด  

 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย, ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ปัจจยัเหล่าน้ีท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในการสั่งอาหารออนไลน์ผา่น

แอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของพนกังานในอาคารฟอร่ัมแตกต่างกนั  

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

กลุ่มธุรกิจการส่งอาหารออนไลน์ สามารถนาํผลเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่

ไลน์แมน โดยเฉพาะในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา
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แอปพลิเคชัน่ ใหมี้ความแปลกใหม่ เพลิดเพลินและง่ายต่อการเขา้ใชง้าน เพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้

งานของประชาชนท่ีมีความสนใจ ในการใชง้านแอพพลิเคชัน่เน่ืองจากประชาชนทัว่ไป มีการรับรู้ 

รู้จกัแอพพลิเคชัน่มีการเรียนรู้การสมคัรเขา้ใชง้านแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน และชอบในการบริการ

อาํนวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ 

กลุ่มธุรกิจต่อเน่ืองท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํ ผลเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่

ไลน์แมนในกรุงเทพมหานครไปใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์เช่น พฒันาและปรับปรุงอาหารใหมี้ ความ

น่าสนใจและแปลกใหม่ รูปแบบของการจดัท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคตลอดจน จดักิจกรรมส่งเสริมเก่ียวกบั ใน

ลกัษณะต่าง ๆ เช่นการลดราคาค่าอาหาร การลดราคาค่าจดัส่ง หรือการพฒันาเก่ียวกบั ความสะดวกใน

การใชง้านใหร้องรับพฤติกรรมการใชง้านแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ท่ีกาํลงัจะเพิ่มข้ึนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหม้ากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 

เพื่อใหผ้ลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากข้ึนอนัจะเป็น ประโยชน์

ในการอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางดา้นศึกษาวจิยัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์แมนใน

กรุงเทพมหานคร หรือปัญหาอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั ผูท้าํวจิยัจึงขอเสนอแนะประเด็นสาํหรับการทาํ

วจิยัคร้ังต่อไปดงั น้ี 

1. ควรศึกษาพฤติกรรมการใชง้านแอพพลิเคชัน่ไลน์แมนในกรุงเทพมหานครในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ี

ไม่ใชใ้นกรุงเทพมหานครเพื่อใหท้ราบขอ้มูลมากยิง่ข้ึน 

2. ผูว้จิยั ควรศึกษาเก่ียวกบัความคาดหวงัต่อการใชง้านแอพพลิเคชัน่ไลน์แมนใหม้ากข้ึน

เพื่อท่ีจะทาํใหไ้ดท้ราบถึงความตอ้งการของผูท่ี้ใชบ้ริการวา่มีความคาดหวงัอยา่งไรต่อการใชง้าน

แอพพลิเคชัน่ 

3. ควรใชก้ารวจิยัในแนวทางแบบผสมผสานวธีิโดยการผสานวธีิคิดและระเบียบวธีิเชิง 

ปริมาณและคุณภาพเขา้ดว้ยกนั ใชก้ารสงัเกตกิจกรรม การร่วมกิจกรรมในพื้นท่ีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

เป็นระยะๆเพื่อความสมบูรณ์ และความเหมาะสมของขอ้มูลท่ีไดม้ากยิง่ข้ึน 

บรรณานุกรม 
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