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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  Food Delivery 
ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน 
LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยจำแนกตามปัจจัยทางด้านประชากร  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการ  Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัด
สมุทรสาคร ผู้วิจัยได้ทำการแจกแบบสอบถามเป็นชุดคำตอบ กลุ่มตัวอย่าง 400 คน หลังจากรวมรวมข้อมูล
ได้แล้ว นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์วิธีสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ
ทำการทดสอบสำหรับการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้สถิติแบบทดสอบ t-test สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว(One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี 
LSD 

ผลการทดสอบสมมติฐานคือ ผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร 
ที่มี เพศ อาชีพ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ทำให้ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  Food 
Delivery ผ่าน LINE MAN ไม่ต่างกัน  สำหรับผู ้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัด
สมุทรสาคร ที่มี อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน ทำทำให้ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  Food Delivery 
ผ่าน LINE MAN ต่างกัน 
คำสำคัญ: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ, LINE MAN 

Abstract 
The objectives of this study were 1) to study customer satification of using LINE MAN 

application in Samut Sakhon Province. 2) to study customer satification of using LINE MAN 
application in Samut Sakhon Province categorized by popultion factors. 
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The sample group was 400 people of consumers in Samut Sakhon. who consumed 
LINE MAN application user in area of Samut Sakhon.  The questionaire were used to be a 
tool for collecting data. The data collected were analyzed by using the frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent 
Sample (t-test) One-Way ANOVA (F-test), in case of its had statistical significant different 
testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see 
which pair are different. 

The result of hypotheses testing showed that population factors include gender, 
marital status, occupation and personal income were different making the satisfication of 
using LINE MAN application not different. Moreover, population factor include age and 
education was different making the satisfaction of using LINE MAN application was different. 

Keywords: The Satisfaction for food delivery, LINE MAN 

บทนำ 
โทรศัพท์มือถือนับว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่เข้ามามีบทบาทและสร้างผลกระทบต่อการ  ดำรงชีวิต 

และการติดต่อสื่อสาร นอกจากสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้ว  ผู้ใช้เองก็มี
กิจกรรมเพิ่มขึ้นจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ
แบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ทำให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ แบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) มีแนวโน้มใน
การใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อตอบสนองกิจกรรมใน ชีวิตประจำวัน เช่น การติดต่อสื่อสาร ทำธุรกรรม
ทางการเงิน เชื่อมต่อและสืบค้นข้อมูลบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง หรือแม้แต่การเล่น
เกมส์ 

ในปัจจุบันไลน์แมน (LINE MAN) แอพพลิเคชั่นสามารถช่วยอํานวยความสะดวกในชีวิตประจำวันที่
ครอบคลุมไลฟ์สไตล์รอบด้าน พบว่ามียอดลูกค้าที่ใช้บริการมากกว่า 1.5 ล้านต่อเดือน ผ่าน 4 บริการหลัก 
สั่งซื้ออาหาร, บริการรับ-ส่งสิ่งของ, บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านร้านสะดวกซื้อ และจะมีบริการใหม่ คือ การรับส่ง
สิ่งของผ่านไปรษณีย์  

ในช่วงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คนไทยมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตในสมาร์ทโฟนมากถึง 69 ล้านคน มี
ผู้ใช้ LINE จำนวนถึง 45 ล้านบัญชี และใช้เวลาด้วยเยอะที่สุดต่อวัน โดยเฉลี่ยประมาณ 63 นาที เทียบกับ
เวลาที่คนไทยใช้เวลาบน สมาร์ทโฟน ทั้งหมดที่ 216 นาทีต่อวัน แสดงให้เห็นพฤติกรรมการใช้งาน ตลอดจน
การบริโภคการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารของคนส่วนใหญ่ถูกย้ายมาใช้งานบนสมาร์ทโฟนเป็นหลัก ธุรกิจ หรือ
บริการที่ต้องการที่จะเติบโตได้ จึงต้องอิงอยู่กับการใช้งาน หรือเข้าถึงบริการผ่านสมาร์ทโฟน  

จากพฤติกรรมของคนไทยที่มีภาวะความเร่งรีบและข้อจำกัดด้านเวลาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  อาจจะ
ส่งผลทำให้ไม่มีเวลาในการซื้อสินค้าบริโภคจากสถานที่ ร้านค้า ห้างร้าน คนไทยมีแนวโน้ม 2 เลือกใช้บริการ
จัดส่งอาหาร (Delivery) เพิ่มมากขึ้น เพราะทุกคนต้องกินข้าวทุกวัน แต่เดิมการบริการ  จัดส่งอาหาร มี
เฉพาะเชนร้านอาหาร (Food Chain) ที่มีบริการนี้ เช่น Pizza Company และ KFC ซึ่งเป็นธุรกิจฟาสต์ฟู้ด 
และมีการให้บริการส่งถึงบ้าน (Home Delivery) ซึ่งเป็นบริการที่สามารถ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการบริโภคได้เป็นอย่างดีและ เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย  

ปัจจุบัน ธุรกิจต่าง ๆ จึงเร่ิมมีการปรับตัวตาม โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และ ธุรกิจสั่งซื้อ
อาหารออนไลน์ (Online Food Delivery) แต่ถึงแม้มีสมาร์ทโฟนจะมีบทบาทใน ชีวิตประจำวันของคนไทย
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มากขึ้น แต่กลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจบริการ สั่งซื้ออาหารออนไลน์ส่วนใหญ่ ยังคงดำเนินธุรกิจอยู่บน
โลกออฟไลน์เป็นหลัก โดยเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพียงรอ้ยละ 
3.8 ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ของไทย และธุรกิจบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ (Online Food Delivery) มีส่วน
แบ่งทางการตลาด ร้อยละ 4.9 ของตลาดธุรกิจร้านอาหารทั้งหมดในประเทศไทย โอกาสทางการตลาดจึงมี
อีกมากของ ธุรกิจแบบออนไลน์ (Online) ไป ออฟไลน์ (Offline) หรือ O2O โดยช่องทางออนไลน์มาช่วย 
แก้ปัญหาข้อจำด้านเวลา และงบประมาณ รวมถึงอํานวยความสะดวก และสร้างทางเลือกในการเข้าถึงสินค้า 
และบริการในชีวิตประจำวันได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นด้านร้านอาหาร การค้า  สินค้าอุปโภคบริโภค 
การรับ-ส่งสินค้า การเดินทางและการท่องเที่ยว ซึ่งในปีค.ศ. 2017 มีแอพพลิเคชั่นในรูปแบบ O2O เปิด
ให้บริการมากกวา 40 แอพจากที่มีจำนวนไม่ถึง 5 แอพในปีค.ศ. 2012 ซึ่ง นับเป็นจุดกำเนิดของไลน์แมนใน
ประเทศไทย ไลน์แมนเป็นเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวในชีวิตประจำวัน ของคนทั่วไป ที่ต้องการเข้าถึงสินค้า และ
บริการต่างๆ แต่ติดปัญหาเรื่องระยะทางที่ไม่เอื้ออํานวย โดยปัจจัยหลักที่ทำให้ไลน์แมนได้รับการตอบรับ
อย่างดี เพราะสามารถใช้งานได้ง่ายด้วยการเข้าผ่าน  ทางไลน์ไอดี (LINE ID) ได้ทันที รวมทั้งยังสามารถ
ตรวจสอบสถานการณ์ให้บริการแบบทันทีได้ ทันใดได้ และสามารถรีวิวร้านอาหารยอดนิยมอันดับหนึ่งของ
ประเทศไทย  

LINE MAN แพลตฟอร์มบริการรูปแบบ O2O (Online to Offline) ให้บริการในไทย ด้วย 5 
บริการหลัก คือ LINE MAN Food บริการสั ่งอาหาร , LINE MAN Parcel บริการส่งพัสดุ , LINE MAN 
Messenger บริการส่งด่วนในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 24 ชั่วโมง, LINE MAN Taxi บริการเรียกแท็กซี่, LINE 
MAN Convenience Goods บริการซื้อของจากร้านสะดวกซื้อ ในภาพรวมทุกบริการ มีการเพิ่มข้ึนของยอด
การใช้บริการ 300% และมีผู้ใช้บริการ 1.5 ล้านคนต่อเดือน ซึ่งบริการที่เติบโตดี จนถือเป็น Growth Engine 
คือ LINE MAN Food โต 250% และ LINE MAN Taxi โต 330% เนื่องจากบริการจัดส่งอาหาร ได้เพิ่ม
ความหลากหลายของร้านอาหาร ความสะดวก ปัจจุบันบริการที่มีคนใช้มากสุด คือ สั่งอาหาร ตามมาด้วย
บริการเร ียกแท็กซี่ , ส่งพัสดุ , แมสเซ็นเจอร์ , และซื ้อสินค้าจากร้านสะดวกซื ้อ ซ ึ ่ง แผนธุรกิจ LINE 
MAN วางแผนพัฒนาทั้ง 5 บริการ และเตรียมเปิดตัวบริการใหม่ – พันธมิตรธุรกิจใหม่ รวมทั้งขยายพื้นที่
ให้บริการไปยังต่างจังหวัด และเพิ่มผู้ผลิตการบริการต่างๆมากขึ้น และสร้างความต้องการจากฐานผู้ใช้งาน 
LINE 45 ล้านคน โดยสร้างพฤติกรรมคนที่ยังไม่เคยใช้แพลตฟอร์ม O2O ได้เร่ิมทดลองใช้ และรักษาฐานคน
ที่ใช้อยู่แล้ว ให้เกิดการใช้ต่อเนื่อง บริการสั่งอาหาร ด้วยความที่จำนวนร้านอาหารที่ให้บริการใน LINE MAN 
มีมาก ทำให้บางครั้งผู้บริโภคเข้ามาใช้แอพพลิเคชั่นแล้ว ไม่รู้จะสั่งอาหารเมนูใด ร้านไหน ดังนั้นต้องช่วยให้
ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้น วางแผนพัฒนาระบบการแนะนำอาหาร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ผู้บริโภคว่าจะรับประทานอาหารประเภทอะไร เมนูไหน ร้านใด ขณะเดียวกัน เน้นตอบโจทย์ความคุ้มค่าด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านโปรโมชั่น ด้านการเดินทาง เพราะแสดงให้เห็นว่าการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์ม LINE MAN 
คุ้มค่ากว่าการเดินทางไปที่ร้านอย่างไร นอกจากนี้แพลตฟอร์มบริการสั่งอาหาร  

ด้วยเหตุนี้ การเติบโตของแอพพลิเคชั่น LINE จึงรวดเร็วกว่าแอพพลิเคชั่นอื่นๆ และด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาว่าผู้ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครมีความพึงพอใจจาก 
LINE MAN อย่างไร เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจสั่งซื้ออาหารออนไลน์ เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นตัวกลาง
ในการซื้อและจัดส่งอาหารถึงมือผู้บริโภคที่คิดค่าอาหารตามจริงและคิดค่าจัดส่งตามระยะทาง ซึ่งผู้บริโภค
สามารถเลือกสั่งอาหารจากร้านที่มีอยู่ในรายการอาหารของร้าน นอกจากนี้แล้วปัจจุบันร้านอาหารต่างๆ ก็
เริ่มมีการใช้ระบบการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งทางเว็บไซต์หรืออาศัยระบบจากผู้ให้บริการที่กล่าว
ไว้ข้างต้น การศึกษาบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่ม
คุณภาพการให้บริการจัดส่งอาหารให้สอดคล้องกับรูปแบบและวิถีชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการ  Food Delivery 

ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ ผู้ใช้บริการ  Food 

Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตามปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ย 

ขอบเขตของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการ  Food Delivery 

ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ ผู้ใช้บริการ  Food 

Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตามปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ย 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่  ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 
ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น LINE MAN ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
2. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น  LINE MAN ด้านปัจจัยประชากร ใน

จังหวัดสมุทรสาคร 
ทบทวนวรรณกรรม 
   ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นควา้แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบทความทางวชิาการต่าง ๆ รวมไป
ถึงงานวิจยัที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ดงันี้  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 อ้างถึงใน ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร, 2558) ได้ให้คําจํากัดความว่า หมายถึง 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับ
การศึกษา องค์ประกอบ เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมนำมาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์
เป็นสิ่งที่สำคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากรที่จะสามารถช่วยกำหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งทำให้
ง่ายต่อ การวัดมากกว่าตัวแปรทางด้านอ่ืนๆ ตัวแปรทางด้านประชากรที่สำคัญ  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด

สิ่งหนึ่งหรือมีความชื่นชอบ พอใจต่อการที่บุคคลอื่นกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองความต้องการของ
บุคคลหนึ่งที่ปรารถนา ให้กระทำในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการ
ให้แก่บุคคล นั้นได้ แต่ทั้งนี้ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันหรือมีความพึงพอใจมาก
น้อย ขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละบุคคลและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจตลอดจน สิ่งเร้า
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ต่างๆ ซึ่งอาจสามารถทำให้ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันได้ เช่น ความสะดวกสบายที่ได้รับ ความสวยงาม 
ความเป็นกันเอง ความภูมิใจ การยกย่อง การได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการและ ความศรัทธา เป็นต้น 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 Kotler (1997 อ้างถึงใน โสภิตา รัตนสมโชค, 2558) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หมายถึงตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริษัทมักจะนำมาใช้
ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการ
ทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช่อง
ทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติม
ขึ้นมาอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ
(Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่สำคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้าน
การบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 พิรานันท์ แกล่งกล้า (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์คุณลักษณะของบริการแอพพลิเคชั่นเพื่อ
การสั่งอาหารเดลิเวอรี่ในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ใช้บริการนิยมใช้แอพพลิเคชั่น Lineman สั่งอาหารมาก
ที่สุด ซึ่งนิยมสั่งมารับประทานเป็นมื้อเย็นและนิยมสั่งในวันศุกร์และเสาร์ อาหารที่สั่งเป็นประเภทอาหารไทย 
ซึ่งผู้ใช้บริการนิยมสั่งมารับประทานที่บ้านหรือคอนโดบ่อยที่สุด สำหรับผลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่ทำให้
ผู้ใช้บริการพอใจมากคือ คุณลักษณะสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้อย่างสะดวกในกรณีที่เกิดปัญหา และ
คุณลักษณะจำเป็นที่ต้องมีคือ ราคาการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่เท่ากับการสั่งรับประทานที่ร้าน การใช้ดารา
ดังเป็น พรีเซ็นเตอร์และการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้ลูกค้ามีส่วนร่วม 

สสินาท แสงทองฉาย (2560) ได้ศึกษาเรื ่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที ่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู ้บริโภคกลุ ่มดิจิทัลเนทีฟไทยในการเลือกใช้แอพพลิเคชันสั ่งและจัดส่งอาหารในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
แอพพลิเคชั่น ฟู้ดแพนด้า และไลน์แมนแตกต่างกัน และผู้บริโภคที่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน การ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นฟู้ดแพนด้าแตกต่างกัน แต่ผู้บริโภคที่มีผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจำนวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีการเปิดรับข้อมูล
และข่าวสารเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นสั่งและจัดส่งอาหารทั้ง 3 แอพพลิเคชั่น จากสื่อประเภทต่าง ๆ ไม่แตกต่าง
กัน และผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจำนวนสมาชิกใน
ครอบครัวต่างกัน มีทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่นสั่งและจัดส่งอาหารไม่แตกต่างกัน อีกทั้งผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจำนวนสมาชิกในครอบครัวต่างกันมีพฤติกรรมการ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นสั่งและจัดส่งอาหารไม่แตกต่างกันเช่นกัน ในขณะที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใน
การเลือกใช้แอพพลิเคชั่นสั่งและจัดส่งอาหารมากที่สุดคือ ทัศนคติที่มีต่อแอพพลิเคชั่นสั่งและจัดส่งอาหาร 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยมีคำตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่1 ปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยด้านประชากรที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบคำถาม 6 ข้อ คือ 

เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ อาชีพ  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัด

สมุทรสาคร ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจดัจำหน่าย 
(Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (Person) ด้านกระบวนการให้บริการ 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97+%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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(Process) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งมีจำนวนคำถามทั้งหมด 27 ข้อ ประกอบด้วย
คำถามในลักษณะประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ เหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่น LINE MAN เพื่อการสั่ง
อาหารเดลิเวอรี่ 

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล 

ดังนี้  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
1.1การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านลักษณะประชากร ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Food 

Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนตัวต่อ
เดือน โดยจะทำการวิเคราะห์ในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัด
สมุทรสาครโดยจะทาการวิเคราะห์ในรูปแบบของ ใช้ค่าเฉลี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

2.1 เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของผู ้ ใช ้บร ิการ  Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัด
สมุทรสาคร จำแนกตามปัจจัยด้วยประชากร ด้านเพศ จะใช้สถิติ t – test ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

2.2 เพ ื ่อศ ึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช ้บริการ  Food Delivery ผ ่าน LINE MAN ในจ ังหวัด
สมุทรสาคร จำแนกตามปัจจัยประชากรด้วยประชากร ด้านอายุ ด้านอาชีพ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้
ส่วนตัวต่อเดือน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และหาก
การวิเคราะห์พบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 

สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน 

LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดงันี้  
1.ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจงัหวัด

สมุทรสาครโดยภาพรวม มีระดบัความสำคัญอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยเรียง
ตามลำดับ ได้แก่ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านบุคคล ด้านผลติภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านสง่เสริม
การตลาด ดา้นกายภาพ และด้านราคา 

2.ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวดั
สมุทรสาคร จำแนกตามประชากร สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี ้ 

2.1 ผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจงัหวัดสมุทรสาครที่มี เพศ สถานภาพ อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกนั ทำให้ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ไม่
ต่างกัน 

2.2 ผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจงัหวัดสมุทรสาครที่มี อายุ ระดบัการศกึษา 
ต่างกัน ทำให้ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ต่างกัน 
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อภิปรายผล 
ผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผา่น LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร 

สามารถสรุปตามวัตถปุระสงคไ์ด้ดังนี้   
1.ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาครโดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการ  Food Delivery ผ่าน LINE MAN ใน
จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนใหญ่มีความเห็นนั้นมีการใช้งาน ที่สะดวก ไม่ซับซ้อน เข้าใช้งานง่าย และสามารถ
ตอบสนองการใช้งานได้กับบุคคลหลายกลุ่ม ร้านค้าที่ให้บริการมีบริการหลากหลาย และมีความเสถียรในการ
ใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการวิเคราะห์คุณลักษณะของบริการแอพพลิเคชั่นเพื่อการสั่งอาหารเดลิ
เวอรี่ ในกรุงเทพมหานคร ของพิรานันท์ แกล่งกล้า (2562) พบว่าแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารมีความน่าเชื่อถือ
และทันสมัย รูปภาพเมนูมีความสวยงามและน่ารับประทานมีการนำเสนอรายการอาหารที่น่าสนใจ งานวิจัย
ข้างต้นสอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจจากแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ของผู้ที่อยู่
ในกลุ่มอายุ 25-45 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ของ เกศปรียา แก้วแสนเมือง (2558) สำหรับแอพพลิเคชั่นนี้
ได้เข้ามาเป็น ช่องทางใหม่ที่สามารถเข้าถึง สะดวกต่อการใช้งาน ทั้งในด้านของการลดข้อจำกัดด้านเวลา 
หรือสถานที่ 

1.2 ด้านราคา ของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับ
มากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร ส่วน
ใหญ่มีความเห็น ด้านราคา ในการใช้บริการผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น ประหยัดต้นทุนทางเวลา และ
ประหยัดค่าเดินทางในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ค่าขนส่งคิดตามระยะทาง มีราคาถูกกว่าค่าน้ำมัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการผู้ประกอบการขนส่งของ
กลุ่มผู้ค้าอีคอมเมิร์ซในเขตกรุงเทพมหานคร ของ จุไรพร พินิจชอบ (2560) พบว่าจำนวนเงินค่าบริการที่
ลูกค้าจ่ายออกไปให้กับผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้ได้ซึ่งการบริการ โดยราคาพิจารณาจากระยะทางในการ
ขนส่งสินค้า ระยะเวลาในการจัดส่งการบริการที่ได้รับ ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อบริการเมื่อคุณค่าของการบริการ
สูงกว่าราคา  

1.3 ด้านช่องทางการให้บริการ ของผู ้ใช้บริการ  Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัด
สมุทรสาคร อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการ  Food Delivery ผ่าน LINE MAN ใน
จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีความสะดวกในการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application: LINE 
MAN จาก Apple Store และ Play Store สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ง่าย สามารถทำ
รายการได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์แมนใน
กรุงเทพมหานคร ของ ชาริณี ลิ้มอิ่ม (2562) พบว่า ประชาชนมีการรับรู้ รู้จัก แอพพลิเคชั่นไลน์แมนค่อนข้าง
ดี การคุ้นเคยกับ เทคโนโลยีทำให้เข้าใจถึงแอพพลิเคชั่น ได้ง่าย ประชาชนส่วนใหญ่มีความสามารถเข้าใจและ
สามารถนำแอพพลิเคชั่นไลน์แมนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันได้และมี
ความสามารถเข้าใจวิธีการใช้งานของแอพพลิเคชั่นไลน์แมน  

1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ของผู ้ใช้บริการ  Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัด
สมุทรสาคร อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการ  Food Delivery ผ่าน LINE MAN ใน
จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การให้ข้อมูลข่าวสาร การแนะนำวิธีการใช้งานผ่านทางสื่อโฆษณา
ต่างๆ โปรโมชั่น รวมทั้งสื่อโฆษณาออนไลน์ มีการประชาสัมพันธ์อยู่เสมอ ช่วยกระตุ้นและชักจูงให้เกิด
ความรู้สึกอยากจะใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งข้อความให้กับผู้ที่เคยใช้บริการได้ทราบถึงโปรโมชั่นต่างๆ
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ของร้านค้าที่มีการเข้าร่วมโปรโมชั่นส่วนลดเฉพาะกับ LINE MAN เท่านั้น มีการจัดโปรโมชั่นส่งฟรีระยะทาง
ไม่เกิน 3 กิโลเมตร และส่งฟรีกับร้านค้าที่ร่วมรายการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการศึกษาความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ แอพพลิเคชั ่น Grab Food เพื ่อบริการรับส่งอาหาร(Food Delivery) ของพนักงาน
บริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ของ ศุภานัน วัฒนวิจิตร (2560) พบว่า แอพพลิเคชั่นมีช่องทางข่าวสารต่างๆ
ในการเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดส่งเสริมทางการตลาดทางตรง เช่น การมีส่วนลดใช้ครั้งแรก มีการโฆษณาผ่าน
สื่อต่างๆมากมายทั่วถึงต่อผู้ใช้บริการ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ สามารถส่ง
ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการได้โดยตรง  

1.5 ด้านบุคคล ของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร 
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า พนักงานสามารถให้บริการส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว  ส่งสินค้าได้อย่างถูกต้อง 
ให้บริการได้อย่างสุภาพ เรียบร้อย พูดจาสุภาพ ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคุณลักษณะของบริการ
แอพพลิเคชั่นเพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ในกรุงเทพมหานคร ของ พิรานันท์ แกล่งกล้า(2562) พบว่า 
พนักงานอัธยาศัยดี เป็นมิตรกับผู้ซื้อ พนักงานสามารถแนะนำ หรือเสนอแนวทางแก้ไขได้ดี พนักงานส่งสินคา้
ได้ถูกต้องและแม่นยำ พนักงานมีกริยามารยาทเรียบร้อย บริการจัดส่งอาหารสามารถจัดส่งได้ตามเวลาที่แจ้ง
ไว้ทุกครั้งและระยะเวลาในการรอรับบริการมีความเหมาะสมภายใน 30 นาที ทำหน้าที่เป็นคุณลักษณะที่ทำ
ให้ผู้บริโภคพึงพอใจ คุณลักษณะที่ควรจะมีสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้อย่างสะดวกในกรณีที่เกิดปัญหา 
หน้าที่นี้จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจต่อบริการ 

1.6 ด้านกายภาพ ของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร 
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การออกแบบแอพพลิเคชั่น สีสัน ตัวอักษรสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของ LINE 
MAN และทำให้เกิดความรู้สึกที่ดี น่าสนใจ ความพึงพอใจจากการใช้บริการ LINE MAN อยู่ในระดับเดียวกัน
กับการเข้าใช้บริการในร้านอาหาร และสามารถค้นหาร้านค้าที่ต้องการใช้บริการง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยพฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจจากแอพพลิเคชั่นไลน ์(Line) ของผู้ที่อยู่ในกลุ่มอายุ 25-45 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ของ เกศปรียา แก้วแสนเมือง(2558) พบว่า การใช้ประโยชน์ในแอพพลิเคชั่น LINE ใน
การใช้บริการในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านรูปแบบการใช้งาน และมีความพึง
พอใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านออกแบบแอพพลิเคชั่น พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ ในด้านรูปแบบ
การดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็น ช่วยให้ซื ้อสินค้าสะดวกขึ้น ช่วยให้รับข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น ช่วยให้
ติดต่อสื่อสารสะดวกขึ้น  

1.7 ด้านกระบวนการ ของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร อยู่
ในระดับมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร 
แอพพลิเคชั่นมีความเสถียรต่อการใช้งาน สามารถใช้งานได้อย่างเนื่องไม่มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน 
ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในความมืออาชีพของ LINE MAN และ การขนส่งมีการระมัดระวัง ป้องกัน ไม่ให้
สินค้าเสียหาย ซึ่งสอดคล้องกับ การรับรู้คุณค่าของปัจจัยด้านราคา คุณภาพการบริการและความไว้วางใจที่มี
ผลต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช ของ วรัญญา คงจิตราภา(2558) พบว่า 
คุณภาพการบริการเป็นกิจกรรมหรือการกระทำที่ผู้ให้บริการปฏิบัติต่อผู้รับบริการในขณะที่กระบวนการ
บริการเกิดขึ้น ผู้รับบริการไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะได้รับการปฏิบัติเช่นไร ดังนั้นการตัดสินใจซื้อบริการจึงเป็น
สิ่งที่ต้องเกิดจากความไว้วางใจ ซึ่งต่างจากสินค้าที่สามารถเห็นรูปลักษณ์หรือเลือกคุณภาพได้ การบริการจึง
เป็นกระบวนการของกิจกรรมของการส่งมอบบริการจากผู้ให้ไปยังผู้รับบริการ ไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้ชัดเจน แต่
ออกมาในรูปของเวลา สถานที่ รูปแบบ และที่สำคัญเป็นสิ่งที่เอ้ืออานวยทางจิตใจ ทำให้เกิดความพึงพอใจ  



9 
 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช ้บริการ  Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัด
สมุทรสาคร จำแนกตามประชากร ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา และด้าน
รายได้เฉลี่ยเดือน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 ผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีเพศ ต่างกัน ทำให้
ความพึงพอใจต่อโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัจจุบัน เพศชายหรือ หญิงนั้นมีสิทธิเท่า
เทียมกันในการเลือกใช้บริการ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ก็เปิดกว้างมากขึ้น ผู้
ให้บริการก็คิดค้นและพัฒนาแอพพลิเคชั่น ให้สามารถ เข้าใช้งานได้ทุกเพศ มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านราคา 
ค่าธรรมเนียม ความสะดวกสบาย ในการใช้บริการ ซึ่งสอคล้องกับ ความพึงพอใจในการใช้บริการสั่งอาหาร
ทางแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ของ อังกูร สุทธิประภา(2560) พบว่า 
ผู้บริโภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน ทำให้ความพึงพอใจในการใช้บริการสั่งอาหารทาง
แอพพลิเคชั่นโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู ้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ถึงแม้ปัจจัยด้านเพศมีแนวโน้มที่จะมีความ
แตกต่างกันในด้านทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล De Fleur (1996) ได้กล่าวว่า ส่วนใหญ่แล้วความ
แตกต่างกันที่เกิดขึ้นอาจมาจากการเรียนรู้ การถูกชุบเลี้ยงภายใต้สถานการณ์ต่างๆ การเปิดรับความคิดเห็น
แตกต่างกันไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ วชิรวัชร งามละม่อม (2558) กล่าวว่า ลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ด้านเพศ ถือเป็นความหลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกับบุคคล โดยจะแสดงถึงความเป็นมา
ของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลนี้สามารถบ่งชี้ถึงลักษณะ
พฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน การตัดสินใจแตกต่างกัน 

2.2 ผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีอายุ ต่างกัน ทำให้
ความพึงพอใจต่อโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MANใน
จังหวัดสมุทรสาคร อายุต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับ วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และอยู่ที่การยอมรับแอพพลิเคชั่น และการเปลี่ยนแปลง และ
การเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ สอดคล้องกับความพึงพอใจในการใช้บริการ แอพพลิเคชั่น Grab Food เพื่อ
บริการรับส่งอาหาร(Food Delivery)ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ โดย ศุภานันท์ วัฒนวิจติร
(2560) ด้านอายุ ความต้องการของแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกัน ช่วงวัยรุ่นสามารถที่จะสั่งอาหารจากร้านดัง 
ร้านอร่อยจากข้างนอก สร้างความสะดวกแก่ตนเอง แต่วัยกลางคน ก็เริ ่มหาบริโภคเพื ่อสะดวกตาม
สภาพแวดล้อมรอบตัว ตัดปัญหาการเสียเวลา จึงต้องพิจารณาเป็นประการสำคัญ ดังนั้นผู้ประกอบการต้อง
ความหลากหลาย มีตัวเลือกครอบคลุมทุกช่วงวัย ทำให้เพิ่มฐานลูกค้าได้จำนวนมากขึ้น มีทั้งร้านอาหารที่ดัง
และร้านอาหารเพื่อสุขภาพ อายุจะเป็นการแสดงวัยของบุคคลที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าจะสามารถเข้าใจในเนื้อหา
และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารสิ่งอื่นๆ ได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงในแต่ละช่วงอายุจะมีการเลือกซื้อหรือตัดสินใจ
ซื้อสินค้าและบริการที่ผ่านมาจากประสบการณ์ความสนใจของแต่ละช่วงอายุก็จะมีความแตกต่างกันออกไป  

2.3 ผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีสถานภาพ ต่างกัน ทำ
ให้ความพึงพอใจต่อโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ไม่ว่าจะสถานภาพใด ผู้ใช้บริการต้องการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่เพื่อตอบสนองความสะดวกสบาย โดยที่ไม่ต้องออกไปทานอาหารนอกบ้าน มักจะตัดสินใจ
ซื้อสินค้าที่ตรงต่อความต้องการเหมือนกัน สอดคล้องกับ นรศิลป์ ชูชื่น , รฐา คุณาสุภคักุล และพรทิพย์ ชุ่ม
เมืองปัก (2560)ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิ นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Mobile Banking)จากการวิจัยพบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการใช้บริการ ซึ่งขัดแย้งกับ 
ชาริณี ลิ้มอิ่ม(2562) พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคาดหวัง ต่อการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์
แมนใกรุงเทพมหานครแตกต่าง 
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2.4 ผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีการศึกษาต่างกัน ทำ
ให้ความพึงพอใจต่อโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาสูง มีความคาดหวัง
ที่จะได้รับการบริการที่สูงกว่าลูกค้าที่ระดับการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่า และเมื่อความหวั งสูง ก็ส่งผลให้เกิด
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการสูงตาม หากลูกค้าได้รับการบริการตรงตามที่ได้คาดหวังไว้ แสดงถึง
ความต้องการขั้นพื้นฐานของลูกค้าในแต่ละระดับการ ศึกษาต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดการสร้าง
ความพึงพอใจในบริการของ Mullins (1954) ได้เสนอแนวคิดว่า การให้บริการที่เสมอภาค หมายถึง การ
ให้บริการลูกค้า ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ใช้กฎระเบียบและมาตรฐานการให้บริการ แต่มีความสอดคล้องกับ 
การวิจ ัยความพึงพอใจในการใช ้บริการสั ่งอาหารทางแอพพลิเคช ั ่นของผู ้บร ิโภคในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ของ อังกูร สุทธิประภา(2560) พบว่า ผู้บริโภคในเขตบางกะปิที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
ทำให้ความพึงพอใจในการใช้บริการสั่งอาหารทางแอพพลิเคชั่นโดยรวมต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านการตอบสนองความต้องการต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า
ผู้บริโภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีระดับการศึกษาแตกต่างกันหลายระดับ จึงทำให้ความพึงพอใจ
ในการใช้บริการสั่งอาหารทางแอพพลิเคชั่นต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ วราภรณ์ เอื้อการณ์ และอิสระ อุดม
ประเสริฐ (2553) ที่กล่าวว่าคนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ด้านการศึกษาที่ต่างกัน จะมีลักษณะ เป็นปัจจัย
ที่ทำให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ พฤติกรรมที่แตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบเรื่องการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้รับสารที่ดี และเป็นผู้ที่มีความขว้างขวางและเข้าใจสารที่ดี สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2550) กล่าวถึงตัวแปรด้านระดับการศึกษาว่า ผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับสูง ส่งผลให้มีการบริโภค
สินค้าที่มีคุณภาพดีกว่ารวมถึงมีราคาสูงกว่า การบริโภคสินค้าของผู้ที่การศึกษาในระดับต่ำ 

2.5 ผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีอาชีพต่างกัน ทำให้
ความพึงพอใจต่อโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น ที่มีอาชีพแตกต่างกัน 
สามารถเข้าถึงการให้บริการและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของLINE MAN ได้เท่าเทียมกัน ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูล
ของได้จากสื่อออนไลน์หรือรับรู้ได้จากการประชาสัมพันธ์ของแอพพลิเคชั่นผ่านสื่อต่างๆหรือการบอกต่อ ทำ
ให้ทุกอาชีพมีโอกาสในการใช้บริการได้โดยง่ายและตลอดเวลา และจากการที่มีรูปแบบการให้บริการที่เป็น
มาตรฐาน จึงทำให้ผู้ใช้บริการหลากหลายอาชีพรู้สึกพึงพอใจในการให้บริการไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ 
มนัสนันทน์ วุฒิมหานนท์ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการของ
ผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าอาชีพไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยให้เหตุผลว่า
สินค้าที่ขายในช่องทางออนไลน์มีความหลากหลายจึงทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มี
อาชีพแตกต่างกันได้ 

2.6 ผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่างกัน ทำ
ให้ความพึงพอใจต่อโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น มาจากผู้ใช้บริการ
ทุกช่วงระดับรายได้ สามารถเข้าถึงการให้บริการได้โดยง่ายและตลอดเวลา และไม่ได้จำกัดผู้ใช้บริการเฉพาะ
ระดับรายได้ใดรายได้หนึ่งเท่านัน้ ทำให้ทุกช่วงรายได้มีโอกาสที่จะได้ใช้บริการ รวมทั้งจากการที่แอพพลิเคชั่น
มีรูปแบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน จึงทำให้ผู้ใช้บริการที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันรู้สึกพึงพอใจ
ในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ พฤษภา เนื่องจำนงค์ (2560) พบว่า กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านบนแอพพลิเคชั่น Shopee ของผู้ซื้อ โดยภาพรวมมีความไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ผา่นบนแอพพลิเคชั่น Shopee ที่มีรายได้ค่าเฉลี่ยที่ต่างกนั
จะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าไม่ต่างกัน และสอดคล้องกับ อังกูร สุทธิประภา(2560) พบว่ารายได้ต่อเดือน
ต่างกัน ทำให้ความพึงพอใจในการใช้บริการสั่งอาหารทางแอพพลิเคชั่นโดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่าไม่มีด้านใดที่ต่างกัน ซึ่งมีความคิดเห็นว่า รายได้ของผู้บริโภคจะเป็นสิ่งกำหนดการตัดสินใจซื้อของ
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ผู้บริโภค ผู้ที่มีรายได้ต่างกันจึงอาจจะทำให้ความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้าและบริการไม่ต่างกัน เนื่องจากได้
เลือกซื้อสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับรายได้ของตนนั่นเอง  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการนำไปใช้  
จากผลการวิจัยคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสำหรับฝ่าย

พัฒนาธุรกิจ LINE MAN รวมไปถึงผู ้ประกอบการธุรกิจอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร ในการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นและการบริการขนส่งอาหาร เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของแอพพลิเคชั่นและการ
บริการในอนาคตต่อไป เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ ดังนี้  

ปัจจัยด้านประชากร  
จากการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ  Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัด

สมุทรสาคร แสดงให้เห็นว่า  
1. ผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีปัจจัยประชากร ด้าน

เพศ ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทำให้ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมไม่ต่างกัน  

2. ผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีปัจจัยด้านประชากร 
ด้านอายุ และ ด้านการศึกษา ต่างกัน ทำให้ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN 
ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมต่างกัน  

ดังนั้นฝ่ายพัฒนาธุรกิจ LINE MAN รวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร จึงไม่
ต้องสนใจกับปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนข้างต้น 
แต่ควรสนใจเรื่องอายุ และ ด้านการศึกษา เพราะมีผลต่อความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน 
LINE MAN ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆที่อาจจะมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE 

MAN ในจังหวัดสมุทรสาครเช่น ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ และ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
ใช้งาน  

2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะประชากรในจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น ดังนั้นควรขยาย
ขอบเขตด้านประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ควรศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังต่อการใช้งาน
แอพพลิเคชั่น LINE MAN ให้มากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ได้ทราบถึงความต้องการของผู้ที่ใช้บริการว่ามีความ
คาดหวังอย่างไรต่อการใช้งานแอพพลิเคชั ่นเพื่อให้ได้ความแตกต่างทางด้านความคิด ค่านิยมและได้
ผลการวิจัยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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