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--------------------------------บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตัดสิ นใจซื้ ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน
Line Man ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและและปริ มณฑล และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ จํานวนทั้งสิ้ น 400 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบง่าย (Simple
Random Sampling) จากผูท้ ี่ มีประสบการณ์ ซ้ื ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์แบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดย
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป โมเดลวิจยั ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านส่ วนประสมทางการตลาดในการซื้ อ
อาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man 2) การไว้วางใจในการซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man และ 3) การตัดสิ นใจ
ซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ (𝑥𝑥²) = 51.37, องศาอิสระ(df) = 30, CMIN/DF = 1.73, GFI =
0.98, AGFI = 0.95, SRMR = 0.03 และ RMSEA = 0.04 มีค่าอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของสัมประสิ ทธิ์เส้นทางอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ ผลจากการวิจยั ในครั้งนี้สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การให้บริ การด้านขายอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้
คําสําคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสิ นใจซื้อ, ความไว้วางใจ, แอปพลิเคชัน

ABSTRACT

The objectives of this study were to develop causal relationship model of buying decision food via Line
Man application for people living in Bangkok and Metropolitan region and to validate the concordance of the
causal model with empirical data. The sample consisted of 400 people who selected by simple random sampling of
people who used to buying food via Line Man application. Online questionnaires composed of the 7 rating scales.
The online questionnaires contain the query measure gauges for measuring variables included Three variables:
1) Marketing Mix 2) Trust 3) Buying Decision
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Research findings were as follows: the model is consistent with the empirical data, to a great extent. From
statistic shows the Chi-square statistics goodness of fit test at (χ²) = 51.37, degrees of freedom (df) = 30, CMIN/DF
= 1.73, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, SRMR = 0.03 and RMSEA = 0.04. The results of this research it can be used as
a guideline to grow your business and increase the efficiency of your application delivery service.
Keywords: Marketing Mix, Buying decision, Trust, Application
1. บทนํา

พฤติกรรมการบริ โภคอาหารของคนในสังคมเมืองกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ ง
และความเจริ ญของประเทศ และเป็ นเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ซึ่ งในกรุ งเทพมหานครมีผบู ้ ริ โภคทั้งสิ้ น
5,673,560 คน (สํานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2556 : ออนไลน์) ด้วยรู ปแบบการใช้ชีวติ ประจําวันที่ถูก
จํากัดเรื่ องของเวลาจึงทําให้ตอ้ งการวางแผนการทํางาน การเดินทาง รวมไปถึงเวลาในการรับประทานอาหารก็ตอ้ ง
คํานึ งถึงความรวดเร็ ว สะดวกสบาย อาหารแบบเดลิเวอรี่ จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งของผูบ้ ริ โภคที่ จะช่วยตอบสนอง
ความต้องการได้ในปั จจุบนั ซึ่ งถ้าจะกล่าวถึงธุรกิจเกี่ยวกับอาหารซึ่ งถือเป็ นหนึ่ งในปั จจัยสี่ และนอกจากจะมีความ
ต้องการของตลาดอย่างมากในขณะเดียวกันได้มีการปรับรู ปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่ออํานวยความสะดวกและให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในสังคมเมือง โดยเฉพาะอาหารเดลิเวอรี่ ซึ่ งเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน และเป็ น
ทางเลื อกที่ ได้รับ การตอบรั บเป็ นอย่างดี ในปั จจุ บัน และได้เพิ่ มขึ้ น อย่างรวดเร็ ว เพราะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของคนเมืองรุ่ นใหม่ที่ไม่ถนัดทําอาหาร เบื่ อการออกไปกิ นอาหารนอกบ้าน หรื ออาจจะเหนื่ อยล้าจากการ
ทํางานจนไม่อยากที่จะทําอาหารรับประทานเอง (ธนรัตน์ ศรี สาํ อางค์, เอก บุญเจือ และวรรณัย สายประเสริ ฐ, 2558)
ทั้งนี้ Lalamove (ลาล่ามูฟ) ผูน้ ําด้านแอปพลิเคชันให้บริ การขนส่ งสิ นค้าตลอด 24 ชัว่ โมงรายแรกในประเทศไทย
ผนึ ก กําลัง กับ Line ผู ้นํา ด้า นแพลตฟอร์ ม บนมื อ ถื อ ยอดนิ ย มระดับ โลก ร่ ว มมื อ กัน ขยายบริ ก ารด้า นขนส่ ง ใน
กรุ งเทพมหานครในแอปพลิเคชันชื่อ Line Man (ไลน์แมน) โดยมุ่งหวังสร้างบริ การขนส่งที่อาํ นวยความสะดวกสบาย
สู งสุ ดในชีวิตประจําวันให้เกิดกับผูบ้ ริ โภค Line man เป็ นหนึ่ งในแอปพลิเคชันแรกๆ ของ Line โดยมีบริ การหลัก 3
ประเภท ได้แก่ การส่ งพัสดุ หรื อเอกสาร การซื้ อของจากร้านสะดวกซื้ อพร้อมบริ การส่ ง และการสั่งซื้ อและจัดส่ ง
อาหารจากร้านอาหารยอดนิ ยมในกรุ งเทพฯ จากเหตุผลข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
การตัดสิ นใจซื้ ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ข้อมูลที่ได้
จะทําให้รู้สาเหตุการตัดสิ นใจซื้ ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man และสามารถนําผลไปเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ด้านบริ การต่อไปได้
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของการตัดสิ นใจซื้ ออาหารผ่าน Line Man ของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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3. การดําเนินการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research)
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. ส่ วนประสมทางการตลาด (Kotler and Armstrong,
2012) ประกอบด้วย 1) ด้านราคา 2) ด้านการจัดจําหน่าย 3) ด้านผลิตภัณฑ์ และ 4) ด้านการส่งเสริ มการตลาด งานวิจยั
ของพัชรี พ ร นวลน้อย (2557) พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดมี อิท ธิ พ ลต่อความไว้วางใจในการซื้ อสิ น ค้าของ
ผูบ้ ริ โภค 2. ความไว้วางใจ (Beldad De Jong และ Steeholder, 2010) ประกอบด้วย 1) ด้านประสบการณ์ 2) ด้าน
ความเชื่ อใจ 3) ด้านชื่ อเสี ยง และ 4) ด้านวัฒนธรรม 3. การตัดสิ นใจซื้ อ (ดารา ที ปะปาล และ ธนวัฒน์ ที ปะปาล,
2553) ประกอบด้วย 1) ด้านความตั้งใจ 2) ด้านความสนใจ 3) ด้านความต้องการ และ 4) ด้านการตัดสิ นใจ งานวิจยั
ของ (วรรณวิภา มโนปราโมท, 2558) พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดและความไว้วางใจมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้า

รู ปที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตัดสิ นใจซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man ของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรของการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ใช้บริ การซื้ออาหาร
ผ่านแอปพลิเคชัน Line Man ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
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2. ตัวอย่างของการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ใช้บริ การซื้ออาหาร
ผ่านแอปพลิเคชัน Line Man จํานวน 400 คน ในการกําหนดขนาดตัวอย่างของการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุแบบมี ตวั แปรแฝง (Causal Structural Models with Latent Variable) นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) ได้เสนอไว้ว่า
ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมควรจะอยูใ่ นอัตราส่วน 10-20 ต่อ 1 ตัวแปรสังเกตได้ และตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดที่ยอมรับได้ดู
จากค่าสถิติ Holster ที่ตอ้ งมีค่ามากกว่า 200 จึงจะถือว่ารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการศึกษาครั้งนี้ มีตวั แปรที่สังเกตได้ จํานวน 12 ตัวแปร ซึ่ งต้องใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 120240 คน เป็ นอย่างน้อย เพื่อป้ องกันความคาดเคลื่อนของข้อมูล ผูว้ จิ ยั จึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็ นจํานวน 400 คน ได้มาโดย
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดย
ผูว้ ิจัยสร้างขึ้นเองจากการศึ กษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องมาเป็ นกรอบแนวคิ ดในการสร้ างแบบสอบถาม
จํานวน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นการสํารวจรายการ (Check List) ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และความถี่ในการเลือกซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด แบ่งเป็ น 4 ด้าน จํานวน 12 ข้อ ซึ่ ง
เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดระดับความคิดเห็น ออกเป็ น 7 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 6.51-7.00 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 5.51-6.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.41-5.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในระดับค่อนข้างมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในระดับค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามด้านการตัดสิ นใจซื้ ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line man แบ่งเป็ น 4 ด้าน จํานวน
12 ข้อ ซึ่งเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดระดับความคิดเห็นออกเป็ น 7 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 6.51-7.00 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ออาหารในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 5.51-6.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ออาหารในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.41-5.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ออาหารในระดับค่อนข้างมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ออาหารในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ออาหารในระดับค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ออาหารในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ออาหารในระดับน้อยที่สุด
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ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามด้านการไว้วางใจในการซื้ ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line man แบ่งเป็ น 4 ด้าน
จํานวน 12 ข้อ ซึ่งเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดระดับความคิดเห็นออกเป็ น 7 ระดับ
ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 6.51-7.00 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการไว้วางใจในการซื้ออาหารในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 5.51-6.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการไว้วางใจในการซื้ออาหารในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.41-5.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการไว้วางใจในการซื้ออาหารในระดับค่อนข้างมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการไว้วางใจในการซื้ออาหารในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการไว้วางใจในการซื้ออาหารในระดับค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการไว้วางใจในการซื้ออาหารในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการไว้วางใจในการซื้ออาหารในระดับน้อยที่สุด
คุณภาพเครื่ องมือ
1. ความตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) หาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Index
of Item Objective Congruence: IOC) โดยใช้ผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 คน พบว่าทุ กข้อคําถามมี ค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67 – 1.00 และได้ปรับปรุ งข้อคําถามตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญให้สมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
2. ความเชื่ อมั่น (Reliability) โดยทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ มตัวอย่างผูอ้ าศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลที่ มีประสบการณ์ การซื้ ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man จํานวน 30 คน แล้วคํานวณหาค่าความเชื่ อมัน่
โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบว่า ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ ากับ 0.89 โดยพิจารณา
เกณฑ์ค่าความเชื่อมัน่ ไม่ควรตํ่ากว่า 0.70 (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555) ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพของเครื่ องมือ
วิธีการรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยได้ด ําเนิ น การเก็ บ ข้อ มู ล โดยวิธี ก ารเผยแพร่ แ บบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaires) จาก
ผูอ้ าศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ มีประสบการณ์ การซื้ ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man ในช่ วง
เดื อน มี นาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มี ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 420 คน หลังจากนั้นผูว้ ิจัยได้ท ําการคัดเลื อ ก
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ได้จาํ นวนทั้งหมด 400 คน จากนั้นนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิ ติเชิ งบรรยาย (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อหาเส้นทางอิทธิ พลเชิงสาเหตุ
ของตัวแปร หาขนาดอิ ท ธิ พ ล และทิ ศทางว่าเป็ นอย่างไรจากแนวคิ ดและทฤษฎี ที่ ผู ้วิ จัยใช้อ ้างอิ ง มี ก ารทดสอบ
ความสอดคล้องกลมกลื นระหว่างโมเดลสมมติ ฐานกับข้อมู ลเชิ งประจักษ์ ค่ าสถิ ติ Chi-square P-value มากกว่า .05,
CMIN/df น้อยกว่า 2.00, GFI มากกว่า .90, AGFI มากกว่า .90 และ RMSEA น้อยกว่า .05 ซึ่ งสอดคล้องกับสถิ ติ การ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2556)
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4. ผลการวิจยั
ข้อมู ลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งจํานวน 336 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 84 มี อ ายุ ระหว่าง 25-30 ปี จํานวน 168 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.5 มี ส ถานภาพโสด จํานวน 284 คน
คิดเป็ นร้อยละ 84.5 มี ระดับการศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.2 และทําอาชี พพนักงาน
เอกชน จํานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.7
การตัดสิ นใจซื้ ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man มีส่วนประกอบดังนี้ 1. ด้านส่ วนประสมทางการตลาดใน
การซื้ ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man 2. ด้านความไว้วางใจในการซื้ ออาหารผ่านแอปพลิ เคชัน Line Man และ 3.
ด้านการตัดสิ นใจซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่ง ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริ การซื้ ออาหาร
ผ่าน แอปพลิเคชัน Line Man
ส่วนเบี่ยงเบน
ความเบ้ ความโด่ง
รายการ
ค่าเฉลี่ย(M)
ความหมาย
ความหมาย
มาตรฐาน(S.D.)
(Sk)
(Ku)
ด้านส่วนประสมทางการตลาด
1.
ด้านราคา
4.64
1.18
ค่อนข้างมาก
-.64
.24
ปกติ
2.
ด้านการจัดจําหน่าย
5.33
1.10
ค่อนข้างมาก
-.55
.23
ปกติ
3.
ด้านผลิตภัณฑ์
5.28
1.05
ค่อนข้างมาก
-.55
.55
ปกติ
4.
ด้านการส่งเสริ มการตลาด 5.38
1.21
ค่อนข้างมาก
ปกติ
-1.23
.23
ภาพรวม
5.16
1.13
ด้านความไว้วางใจซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man
1.
ด้านประสบการณ์
5.40
1.02

ค่อนข้างมาก

-0.74

.81

ปกติ

ค่อนข้างมาก

-.51

.34

ปกติ

2.
ด้านความเชื่อใจ
5.37
1.10
3.
ด้านชื่อเสี ยง
5.72
1.15
4.
ด้านวัฒนธรรม
5.64
1.10
ภาพรวม
5.54
1.09
ด้านการตัดสิ นใจซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man
1.
ด้านความตั้งใจ
5.43
1.11
2.
ด้านความสนใจ
5.43
1.16
3.
ด้านความต้องการ
5.37
1.07
4.
ด้านการตัดสิ นใจ
3.66
1.65
ภาพรวม
4.97
1.25

ค่อนข้างมาก
มาก
มาก
ค่อนข้างมาก

-.91
-1.11
-1.20
-.93

1.76
1.83
2.33
1.56

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ปานกลาง
ค่อนข้างมาก

-.68
-.63
-.80
-.05
-.54

.70
.43
1.00
-.95
.30

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็ นของผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล เมื่อพิจารณาเป็ นรายภาพรวม
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความไว้วางใจซื้ ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (M=
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5.54, S.D.=1.09) รองลงมา ได้แก่ ด้านส่ วนประสมทางการตลาด (M=5.16, S.D.=1.13) และการตัดสิ นใจซื้ ออาหารผ่าน
แอปพลิเคชัน Line Man (M=4.97, S.D.=1.25) ตามลําดับ
2. ผลจากการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุการตัดสิ นใจซื้ ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man ของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผูว้ ิจัยได้ศึ กษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องนํามาสร้ างโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ แสดงดังรู ปภาพที่ 2

รู ปที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตัดสิ นใจซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man ของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุโดยใช้วธิ ี การวิเคราะห์เทคนิ คสมการโครงสร้างเพื่อหาเส้นทาง
อิทธิ พลเชิงสาเหตุของตัวแปร โดยการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เป็ นอย่างดีมาก ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อยูใ่ น
รู ปของคะแนนดิบ
ค่าสถิติ
1.ค่า CMIN/df
2.ค่า GFI
3.ค่า AGFI
4. ค่า CFI
5. ค่า RMSEA
6. ค่า SRMR
7. ค่า HOELTER

เกณฑ์
< 2.00
> .90 (เข้าใกล้ 1.00)
> .90 (เข้าใกล้ 1.00)
> .90 (เข้าใกล้ 1.00)
< .05 (เข้าใกล้ 0)
< .05 (เข้าใกล้ 0)
> 200 ของกลุ่มตัวอย่าง
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ค่าที่ได้
51.34/30 = 1.71
0.98
0.95
0.99
0.04
0.03
357

ความหมาย
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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รู ปที่ 2 ผลวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตัดสิ นใจซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man
ตารางที่ 3 : แสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออาหารผ่าน
แอปพลิเคชัน Line Man
ตัวแปร
ตัวแปรแฝงภายใน
ความไว้วางใจ
การตัดสิ นใจซื้อ
หมายเหตุ
ตัวแปรแฝงภายนอก อิทธิพล อิทธิพล
อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล
อิทธิพลรวม
ทางตรง ทางอ้อม
ทางตรง ทางอ้อม
รวม
ส่วนประสมทาง
.83***
.83***
.06
.70*** .76*** สนับสนุน
การตลาด
ความไว้วางใจ
.84***
.84*** สนับสนุน
หมายเหตุ: ***p ≤ 0.001
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 การอภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้สรุ ปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุการตัดสิ นใจซื้ ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2) เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้อ งของโมเดลความสั ม พัน ธ์ เชิ งสาเหตุ ที่ พ ัฒ นาขึ้ น กับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ จาก
ผลการวิจยั พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตัดสิ นใจซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man ของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี และยังสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ณัฐธิดา อาชาไกรสร และ สมชาย เล็กเจริ ญ (2559) ได้ศึกษาองค์ประกอบของการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าบนสื่ อสังคม
ออนไลน์ (เฟซบุ๊ ก ) พบว่า องค์ ป ระกอบการของการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า บนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ (เฟซบุ๊ ก ) มี 3
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องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 2) ความไว้วางใจในการซื้ อสิ นค้า และ 3) พฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้า นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุฑามาศ จันทรถาวร (2556) ได้ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่ งผลต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อสิ น ค้าบน Facebook ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จ จัยส่ วนประสมทาง
การตลาดมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าบน Facebook ของประชาชนกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ ปัจจัยด้าน
ความไว้ว างใจในการซื้ อ อาหารผ่ านแอปพลิ เคชัน Line Man มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ อาหารผ่า น
แอปพลิเคชัน Line Man สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Beldad De Jong และ Steeholder (2010) ได้ทาํ การวิจยั เชิงทบทวน
วรรณกรรมเกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความไว้วางในการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ พบว่าความไว้วางใจมี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของมนต์ธิชา ทองคง (2557) ได้ศึกษาความไว้วางใจที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ออะไหล่รถยนต์มือสองของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล
ด้านรายได้ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออะไหล่รถยนต์มือสอง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และ
ช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์มือสอง และปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ความไว้วางใจและ
ความภักดีต่อตราสิ นค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์มือสองที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
5.2 ข้อเสนอแนะ
1) ผูป้ ระกอบการที่ให้บริ การส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ควรมุ่งเน้นการสร้างความไว้วางใจใน
ด้านต่างๆให้กบั ผูบ้ ริ โภคเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ในการตัดสิ นใจซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน
2) การวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการศึ กษาเกี่ ยวกับตัวแปรอื่ นๆ ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารผ่าน
แอปพลิเคชัน นอกเหนื อจากตัวแปรที่ ศึกษาในงานวิจยั นี้ เพื่อให้ได้องค์ความรู ้เกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารผ่านแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้น
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้สรุ ปการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของการตัดสิ นใจซื้ ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจยั นี้
ชี้ ให้เห็ น ว่า ความไว้วางใจ มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารผ่านแอปพลิ เคชัน Line Manโดยมี ปัจจัยเสริ มคื อ ส่ วน
ประสมทางการตลาดในการซื้ ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man ดังนั้นทางผูป้ ระกอบการที่ ให้บริ หารส่ งอาหาร
ผ่านแอปพลิเคชันควรมุ่งเน้นการสร้างความไว้วางใจให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ
เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การทําวิจัยครั้ งต่ อ ไปสําหรั บ ผูว้ ิจัย ที่ ส นใจวิเคราะห์ ส มการโครงสร้ าง SEM
สามารถค้น คว้าศึ กษา ตลอดจนถึ งสามารถนําวิธี และผลการวิเคราะห์ ไปใช้ป ระโยชน์ ในการวิจัยขยายขอบเขต
ความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านอื่นที่ส่งผลต่อรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตัดสิ นใจซื้ ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน
และการศึ กษาครั้งต่อไปควรเลือกตัวอย่างจากกลุ่มอื่น เพื่อนํามาวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบว่าโมเดลมีความแปรเปลี่ยน
หรื อไม่

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 1043

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

กิตติกรรมประกาศ
บทความวิ จัย ฉบั บ นี้ สามารถสํ าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ด้ ว ยดี ด้ว ยความกรุ ณ าอย่ างสู ง จาก อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
ดร.สุ มามาลย์ ปานคํา และ ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริ ญ ที่ ได้ให้คาํ แนะนําข้อคิดเห็ นถึงประเด็นต่าง ๆ ในการศึกษาและชี้
แนวทางในการแก้ปัญหาการค้นคว้าหาข้อมูล รวมทั้งตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องให้มีความสมบูรณ์ ด้วยความเอาใจใส่
ซึ่ งนับเป็ นส่ วนสําคัญในความสําเร็ จครั้งนี้ และเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุ งคุณภาพงานวิจยั ขอขอบพระคุณ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้เสี ยสละเวลาอันมีค่าเพื่อตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั
เอกสารอ้ างอิง
กริ ช แรงสูงเนิน. (2554). การวิเคราะห์ ปัจจัยด้ วย SPSS AMOS เพื่อการวิจัย. กรงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
กัลยา วานิชย์บญั ชา. (2556) .การวิเคราะห์ สมการโครงสร้ าง (SEM) ด้ วย AMOS. กรุ งเทพฯ: ห้างหุน้ ส่วนจํากัดลดา.
ชไมพร กาญจนกิจสกุล. (2555). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ . ตาก: โพรเจ็คท์ ไฟฟ์ -โฟว์ จํากัด.
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2542). โมเดลลิสเรล สถิติวิเคราะห์ สาํ หรั บการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์วทิ ยาลัย.
ณัฐธิดา อาชาไกรสร และสมชายเล็กเจริ ญ. (2559). การตัดสิ นใจซื ้อสิ นค้ าบนสื่ อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก).
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท, มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
สุฑามาศ จันทรถาวร. (2556). ปั จจัยสวนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่ อการตัดสนใจเลือกซื ้อสิ นคาบน Facebook
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริ หารธุรกิจ. ปี ที่ 3
ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556). หน้า 616 - 635
มนต์ธิชา ทองคง. (2557). ความไว้ วางใจที่มผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื ้ออะไหล่ รถยนต์ มือสองของผู้บริ โภคใน เขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริ หารธุรกิจ. ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มีนาคม 2556). หน้า 134 - 156
ธนรัตน์ ศรี สาํ อางค์, เอก บุญเจือ และวรรณัย สายประเสริ ฐ. (2558). พฤติกรรมผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่ อการใช้
บริ การสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ผ่านเว็บไซต์ . วารสารบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1
(กรกฎาคม – กันยายน 2558). หน้า 354 – 371
สํานักการบริ หารการทะเบียนกรมการปกครอง. (2556). รายงานสถิติจาํ นวนประชากรประจําปี 2556. ค้นเมื่อ 2
มีนาคม 2556, จาก http://www.bora.dopa.go.th/index.php/th/component/content/article/187-snbt/
service/450-service-population
ดารา ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล. (2553: 43). การสื่ อสารการตลาด. กรุ งเทพฯ: อมรการพิมพ์.
วรรณวิภา มโนปราโมท. (2558), ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์(อินสตาแกรม) ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 1044

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

