
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสัง่อาหารผา่น

แอปพลิเคชัน่ (Food Delivery Application) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  

ในจงัหวดัสงขลา 

Marketing mix that influences the decision to choose food order services 

through applications (Food Delivery Application)  

during the Covid-19 situation in Songkhla Province. 

 
พชิญส์นิี เจยีรบุตร1 (Pissinee Jianbut) 

ดร.นารนิี แสงสขุ2  (Narinee Saengsook, Ph.D.) 

 

บทคดัย่อ 

 การศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัมวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาปัจจยัทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัส่งผล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ในจงัหวดัสงขลา 

2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารสัง่ซื้อผ่านทาง

แอปพลเิคชัน่ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ในจงัหวดัสงขลา 

 ผลการวจิยัพบว่า 1) ผู้บรโิภคที่ให้ความคดิเหน็ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลการ

ตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ ( Food Delivery Application) ในช่วงสถานการณ์ 

โควดิ-19 พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นกระบวนการ ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด 

ดา้นบุคคลหรอืพนักงาน ด้านกายภาพและการน าเสนอ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ใน

ระดบัมากที่สุด ตามล าดบั 2) ผู้บรโิภคที่ให้ความคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่อาหารผ่าน

แอปพลิเคชัน่ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  

จะตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารจากแอปพลเิคชัน่ทีช่ื่นชอบมากทีสุ่ด อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ เพศ สถานภาพ อาชีพ และ

รายได้ ส่งผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ในสถานการณ์โควิด -19 ที่

แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้น

ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคลหรอืพนักงาน 

ดา้นกายภาพและการน าเสนอ และดา้นกระบวนการ พบว่า ดา้นกระบวนการ และดา้นผลติภณัฑ ์ส่งผล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ในสถานการณ์โควดิ-19 ในจงัหวดัสงขลา 

ค าส าคญั: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด; การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร; ผูบ้รโิภค; แอปพลเิคชัน่
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ABSTRACT 

 The purpose of this study is 1) To study different demographic factors affecting the 

decision to choose an app-based food order service during the Covid-19 situation in Songkhla, 

2) To study the factors of market performance that affect the decision to choose an app-based 

order service during the Covid-19 situation in Songkhla. 

 Research has found that 1) Consumers who give feedback on market performance factors 

that result in service choice decisions. Ordering food through the Food Delivery Application during 

the Covid-19 situation, considered individually, it was found that the food delivery application was 

poor. Productivity, Process, Marketing Promotion, People, Physical Evidence, Price, Distribution 

Channel, etc. 2) Consumers who commented on food delivery application decisions during the 

Covid-19 situation were found to be the most. I decided to use the food order service from my 

most favorite application. Be at the most level. 

 The hypothesis test found that 1) Demographic factors, gender, status, occupation, and 

income influenced the decision to order through applications in statistically significantly different 

Covid-19 situations, 2) Marketing mix factors: productivity, price, distribution channel, marketing 

promotion, individual or employee physical situations. Up and presentation and process aspects 

are found to be process aspects and product aspects. This affected the decision to choose the 

food order service through the app in the Covid-19 situation in Songkhla Province. 

 

Keywords: Marketing mix factors; Decision-making to use the service; Consumer; Application 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาการวิจยั 

 เนื่องดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคตดิต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา (โควดิ-19) มกีารแพร่

ระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย เริม่มกีารแพร่ระบาดเป็นวงกว้างตัง้แต่เดือนธนัวาคม  

ปี 2562 โดยพบครัง้แรกในนครอู่ฮัน่ มณฑลหูเป่ย ประเทศจนี และมกีารแพร่ระบาดครัง้แรกในประเทศ

ไทยในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 โดยในประเทศไทยมกีารจดัระลอกการระบาดมาตัง้แต่เริม่ต้นถึง

ปัจจุบนั มทีัง้หมด 3 ระลอก ณ ปัจจุบนัถอืเป็นการระบาดระลอกที่ 3 (กรมควบคุมโรค, 2564) โดยใน

การระบาดแต่ละระลอกทางภาครฐัได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของ  
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โควดิ-19 ที่แตกต่างกนัออกไป ท าให้เกิดการปรบัเปลี่ยนวถิกีารด าเนินชวีติ ทัง้การใช้ชวีติของตนเอง

และการอยูร่ว่มกนั 

ผลกระทบจากโควดิ-19 ท าใหส้ภาพเศรษฐกจิไทยจะขยายตวัอยู่ที ่1.3% ต่อปี เนื่องจากได้รบั

ผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของโควดิ-19 ที่เริม่ต้นตัง้แต่ช่วงปลายไตรมาส 2 หากไม่มกีาร

ระบาดในระลอกนี้ เศรษฐกิจจะสามารถขยายตวัได้ 2.3% ต่อปี  (ประชาชาติธุรกิจ, 2564) การแพร่

ระบาดของโควดิ-19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย ชะลอการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย และ

เสี่ยงที่จะเป็นการระบาดในระยะยาว ในดา้นผลกระทบและการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม และ

ครวัเรอืนพบว่า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยวร้านอาหารและการขนส่งผู้โดยสารจะเป็น

อุตสาหกรรมที่ได้รบัผลกระทบรุนแรง (รชฏ เลียงจนัทร์, 2564) อีกทัง้การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหาร ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น 

หลกีเลี่ยงการนัง่รบัประทานอาหารที่ร้าน เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และภาครฐัได้มกีารออก

มาตรการยกระดบัพื้นทีจ่งัหวดัสงขลาให้เป็นพื้นทีค่วบคุมสูงสุดกรณีการแพร่ระบาดโรคตดิต่อเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 (ค าสัง่คณะกรรมการโรคตดิต่อจงัหวดัสงขลา,2564) 

จากผลกระทบดงักล่าวท าให้ธุรกจิรา้นค้าอาหาร มกีารปรบัตวัมาจ าหน่ายอาหารแบบกลบับา้น

เท่านัน้ บางรา้นมกีารปรบัตวัโดยเข้าร่วมกบัแอปพลเิคชัน่ส่งอาหารต่าง ๆ ท าให้ผู้บรโิภคสามารถสัง่

อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่ฟู้ดเดลเิวอรีไ่ด้ เพื่อเป็นการหารายไดอ้กีช่องทางหนึ่งและยงัเป็นการพยุง

ยอดขายของรา้นให้สามารถอยู่รอดได้ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ผู้บรโิภคก็มรีูปแบบในการด าเนิน

ชวีติประจ าวนัที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น หลายคนท างานที่บ้าน (Work Form Home) เพื่อหลกีเลี่ยงการ

เสีย่งต่อการตดิเชือ้เนื่องจากการเดนิทางจากบา้นยงัสถานทีท่ างานหรอืสถานทีต่่าง ๆ รวมถงึการกกัตวั

อยูบ่า้น ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามจ าเป็นในการเลอืกสัง่อาหารผ่านทางช่องทางต่าง ๆ โดยแอปพลเิคชัน่เป็น

หนึ่งในช่องทางที่สามารถสัง่อาหารได้อย่างสะดวกและเป็นที่นิยม เช่น Food Panda, Grab, Line man 

เป็นตน้ 

จากเหตุผลดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการ
เลอืกใช้บรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ เพื่อให้ทราบถงึปัจจยัหลกัที่ท าให้ผู้บรโิภคเลอืกใช้บรกิาร
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในจงัหวดัสงขลา โดยหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ผลการศึกษาที่ได้ในครัง้นี้จะ
สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนเตรยีมความพรอ้มก าหนดกลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิในรบัมอืกบัการ
เปลีย่นแปลงภายในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้อกีในอนาคต 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาปัจจยัทางประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่

อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ในจงัหวดัสงขลา 

 2. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซื้อผ่าน

ทางแอปพลเิคชัน่ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ในจงัหวดัสงขลา 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ เพศ สถานภาพ อายุ อาชพี และรายได้ ส่งผลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ในสถานการณ์โควดิ-19 ทีแ่ตกต่างกนั 

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่อาหารผ่าน

แอปพลเิคชัน่ในสถานการณ์โควดิ-19 

 

ขอบเขตงานวิจยั 

 1. ขอบเขตดา้นประชากรดา้นและพืน้ที่ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คย

ใช้บรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 และมถีิน่ที่อยู่ในพื้นที ่จงัหวดัสงขลา 

จ านวน 400 คน 

 2. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ 

อายุ อาชพี และรายได ้และส่วนประสมทางการตลาด 7P ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

จดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการขาย ด้านบุคคลหรอืพนักงาน ด้านกายภาพและการน าเสนอ ด้าน

กระบวนการ ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การตัดสินใจใช้บรกิารสัง่อาหารผ่านทาง

แอปพลเิคชัน่ในสถานการณ์โควดิ-19 ในจงัหวดัสงขลา 

 3. ขอบเขตดา้นเวลา การศกึษาวจิยัครัง้นี้ใชร้ะยะเวลาประมาณ 5 เดอืน ซึง่การศกึษาวจิยัจะใช้

ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั รวบรวมขอ้มลูสถานการณ์ปัจจุบนั แนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

และเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามเพื่อการศกึษาวจิยัตัง้แต่เดอืนสงิหาคม-ธนัวาคม 2564 

      

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  Kotler (1997, P.92) ได้กล่าวว่า  

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรอืเครื่องมอืทางการตลาดที่สามารถ

ควบคุมได้ บริษัทมกัจะน ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย แต่เดมิส่วนประสมทางการตลาดจะมเีพยีง 4 ตวัแปรเท่านัน้ (4Ps) ได้แก่ ผลติภณัฑ์ 
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(Product) ราคา (Price) สถานที่หรอืช่องทางการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ ์(Place) การส่งเสรมิการตลาด 

(Promotion) ต่อมามกีารคดิคน้ตวัแปรเพิม่เตมิขึน้มาอกี 3 ตวัแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลกัษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process)  เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวคดิที่ส าคญัทาง

การตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่กบักลุ่มธุรกจิดา้นบรกิาร ดงันัน้จงึเรยีกรวมไดว้่าเป็นส่วนประสม

ทางการตลาดแบบ 7Ps 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจ Kotler & Keller (2016) ไดก้ล่าวไวว้่า 

1. การรบัรูปั้ญหา (Problem Recognition) เป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการซือ้ คอืเมือ่ผูบ้รโิภค

ตระหนึกถงึปัญหาหรอืความต้องการจากแรงกระตุ้นภายในหรอืภายนอก เช่น ความหวิ การถูกชื่นชม 

การเหน็โฆษณา ซึ่งเป็นแรงบนัดาลใจในการตดัสนิใจซื้อ ดงันั ้นนักการตลาดจงึควรพฒันากลยุทธ์ทาง

การตลาดเพื่อเพิม่แรงจงูใจ กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจและตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ 

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บรโิภคเกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์นัน้แล้ว 

ผูบ้รโิภคมกัจะต้องการหาขอ้มูลหรอืรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิารนัน้เพื่อใชป้ระกอบการ

ตดัสนิใจ  

3. การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of Alternatives) ประกอบดว้ย 3 กระบวนการ ดงันี้ 

1) ผูบ้รโิภคตอ้งการตอบสนองต่อความตอ้งการของตน 

2) ผูบ้รโิภคมองหาประโยชน์และการช่วยแกปั้ญหาของสนิคา้  

3) ผู้บริโภคมองหาสินค้าอื่นเพื่อท าการเปรียบเทียบถึงประโยชน์และข้อแตกต่าง  

ซึง่ผูบ้รโิภคพรอ้มจะจา่ยเงนิเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิคา้ทีท่แีละมคีุณสมบตัหิลากหลาย  

4. การตดัสนิใจซื้อ (Purchase Decision) เป็นขัน้ตอนหลงัจากการประเมนิทางเลอืกและความ

ตัง้ใจซื้อ ซึ่งก่อนการตดัสนิใจซื้ออาจมหีลายปัจจยัเข้ามาแทรกแซงหลงัจากขัน้ตอนของการประเมนิ

ทางเลอืก ได้แก่ ทศันคตขิองผู้อื่นทัง้เชงิบวกและเชงิลบ รวมถงึสถานการณ์ที่ไม่คาดคดิ เช่น ฟังก์ชนั

หรอืรปูแบบของสนิคา้ผดิแปลกไป สภาพคล่องทางการเงนิ  

5. พฤตกิรรมหลงัการซื้อ (Post purchase Behavior) เป็นขัน้ตอนหลงัจากการตดัสนิใจซือ้แล้ว 

โดยนักการตลาดต้องตรวจสอบความพงึพอใจของผูบ้รโิภคหลงัจากการซือ้หรอืการใชส้นิคา้ ซึง่เป็นการ

สรา้งสมัพนัธท์ี่ใกลช้ดิกบัผูบ้รโิภค อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งประสทิธภิาพในการด าเนินงานใหด้ยีิง่ขึน้ เมื่อ

ผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจหรอืประทบัใจในผลติภณัฑ ์ผูบ้รโิภคกจ็ะมแีนวโน้มในการกลบัมาซื้อซ ้าอกี

ครัง้และอาจจะส่งต่อขอ้มลู การแนะน าต่อใหผู้อ้ื่น เป็นโอกาสในกรสรา้งลกูคา้ใหมแ่ละลูกคา้เดมิกจ็ะเกดิ

ความภกัดต่ีอแบรนด ์

 

 



6 
 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ได้แก่ ประชากรในจงัหวัดสงขลาที่ใช้บริการสัง่อาหารผ่าน

แอปพลิเคชัน่ช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยสุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากรในจงัหวดัสงขลา มีจ านวน 

1,428,609 คน (ส านักงานสถติแิห่งชาติ, 2563)  โดยใช้การค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยสูตร

ของ Taro Tayamane ไดเ้ป็นจ านวน 400 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อการศกึษาวจิยั 

คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็นการส ารวจแบบออนไลน์ (Online Survey) โดยใช้ Google 

Documents แหล่งรวบรวมข้อมูล วเิคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม วเิคราะห์สถิติส าเร็จรูป SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจง

ความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และสถิติ Independent – Sample ( t-test) สถิติ One – Way ANOVA (F-test) 

และสถติวิเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression)  ส าหรบัทดสอบสมมตฐิาน 

 

ผลการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ  57.5 มอีายุ

ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.8 มสีถานภาพสมรส / อยูด่ว้ยกนั จ านวน 185 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 46.3 มอีาชพีพนักงานเอกชน จ านวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.0 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน 10,000-20,000 บาท จ านวน 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.8 

 ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์มคี่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ใน

ระดบัมากทีสุ่ด เมือ่พจิารณารายขอ้ พบว่า มรีะบบแสดงสถานะรายการอาหารตามทีส่ ัง่ สามารถตดิตาม

ไดต้ลอดเวลา มคี่าเฉลีย่ 4.50 

 ระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ใน

ระดบัมากทีสุ่ด เมือ่พจิารณารายขอ้ พบว่า ขัน้ตอนการสมคัรและเริม่ใชง้านแอปพลเิคชัน่มคีวามสะดวก

และรวดเรว็ มคี่าเฉลีย่ 4.34 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

 ระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด มคี่าเฉลีย่ 

4.31 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า การจดัโปรโมชัน่อย่างต่อเนื่อง เช่น การให้โค้ด

ส่วนลดค่าอาหารและส่วนลดค่าจดัส่ง มคี่าเฉลีย่ 4.32 

 ระดบัความคดิเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคลหรอืพนักงาน ค่าเฉลี่ย 4.29 

อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า พนักงานส่งอาหารมทีกัษะในการใหบ้รกิารทีด่ ีพูดจา

สุภาพ อธัยาศยัด ีสุภาพ อ่อนน้อม มคี่าเฉลีย่ 4.31 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
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 ระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านกายภาพและการน าเสนอ ค่าเฉลี่ย 

4.28 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า แอปพลเิคชัน่มฟัีงก์ชัน่ต่าง ๆ สวยงาม จดัเรยีง

เมนูการใชง้านไดเ้หมาะสม งา่ยต่อการใชง้าน มคี่าเฉลีย่ 4.29 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดทีสุ่ด 

 ระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ค่าเฉลีย่ 4.24 อยู่ในระดบัมาก

ทีสุ่ด เมือ่พจิารณารายขอ้ พบว่า รปูแบบการช าระเงนิมคีวามหลากหลาย มคี่าเฉลีย่ 4.27 

 ระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบั

มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า มกีารจดัส่งจากรา้นอาหารถงึ

ผูบ้รโิภคใชร้ะยะเวลาในการจดัส่งทีเ่หมาะสมมคี่าเฉลีย่ 4.26 

 ระดบักระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ (Food Delivery 

Application) ในช่วงสถานการณ์ โควดิ-19 พบว่า อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 4.58 เมือ่พจิารณาราย

ขอ้ พบว่า จะตดัสนิใจใช้บรกิารสัง่อาหารจากแอปพลเิคชัน่ที่ชื่นชอบมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ใน

ระดบัมากทีสุ่ด 

การทดสอบสมมตฐิาน สมมตฐิานที่ 1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร ์เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี 
และรายได้ ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ในสถานการณ์โควดิ-19 ที่
แตกต่างกนั ผลการสมมติฐานลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี และ
รายได ้โดยทีเ่พศ สถานภาพ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่อาหาร
ผ่านแอปพลเิคชัน่ในสถานการณ์โควดิ-19  แต่อาย ุไมส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่าน
แอปพลเิคชัน่ในสถานการณ์โควดิ-19 ทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 และสมมตฐิานที ่2 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคลหรอืพนักงาน ดา้นกายภาพและการน าเสนอ และดา้นกระบวนการ 
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ในสถานการณ์โควดิ-19 ในจงัหวดั
สงขลา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่อาหารผ่าน
แอปพลเิคชัน่ในสถานการณ์โควดิ-19 พบว่าปัจจยัที่มผีลประกอบด้วย ด้านกระบวนการ (B=.17) และ
ดา้นผลติภณัฑ ์(B=.14) มอี านาจการพยากรณ์แม่นย ารอ้ยละ 43.00  
 

อภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาเรือ่ง ส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่อาหาร

ผ่านแอปพลเิคชัน่ ( Food Delivery Application) ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ในจงัหวดัสงขลา สามารถ

สรปุไดด้งันี้ 
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 1. ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูผู้ใชบ้รกิารที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนัส่งผลต่อ

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ในสถานการณ์โควดิ-19 ในจงัหวดัสงขลา จ าแนก

ตามขอ้มลูส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชพี และรายได ้พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

1) เพศ ผลการศกึษาพบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่อาหาร

ผ่านแอปพลเิคชัน่ในสถานการณ์โควดิ-19 ในสงขลา ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยักญัสพัฒน์ นับถือตรง 

(2564) ศกึษาเรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารสัง่อาหารแบบเดลิ 

เวอรีใ่นจงัหวดัสุรนิทร ์และนอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสสนิาท แสงทองฉาย (2560) ศกึษา

เรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผู้บรโิภคกลุ่มดจิทิลัเนทฟีไทยในการ

เลอืกใชแ้อปพลเิคชนัสัง่และจดัส่งอาหารในเขตกรงุเทพมหานคร 

2) อายุ ผลการศึกษาพบว่า อายุแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่

อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ในสถานการณ์โควดิ-19 ในสงขลา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัชเนศ ลกัษณ์พนัธุด์ ี 

(2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสัง่อาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกสใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่าอายุที่แตกต่างกนัไม่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้

บรกิารอาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านสื่ออเิลก็สท์รอนิกสเ์นื่องจากสื่ออเิลก็ทรอนิกสส์ามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคใน

ไดทุ้กอาย ุ

3) สถานภาพ ผลการศกึษาพบว่า สถานภาพที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ในสถานการณ์โควดิ-19 ในสงขลา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยักญัสพฒัน์ 

นบัถอืตรง (2564) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหาร

แบบเดลเิวอรีใ่นจงัหวดัสุรนิทร ์ 

4) อาชพี ผลการศกึษาพบว่า อาชพีที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่

อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ในสถานการณ์โควิด-19 ในสงขลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจนัทิรา  

แซ่เตยีว (2559) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการเลอืกใชแ้อปพลเิคชัน่บนโทรศพัทเ์คลื่อนทีส่มารท์โฟนส าหรบั

วยักลางคน พบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อความตอ้งการในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชัน่บน

สมารท์โฟนโดยอ านวยความสะดวกในการด าเนินชวีติ 

5) รายได ้จากการศกึษาพบว่า รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่

อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ในสถานการณ์โควิด -19 ในสงขลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชเนศ  

ลกัษณ์พนัธุด์ ี(2560) ศกึษาเรื่องปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึ่งผลว่ารายได้ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เนื่องจากค่าใชจ้่ายในการสัง่อาหาร

แบบเดลเิวอรีเ่มือ่เปรยีบเทยีบกบัราคาการนัง่รบัประทานอาหารภายในรา้นมคีวามแตกต่างกนั 
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 2. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารสัง่อาหาร ประกอบด้วย  

ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคลหรอื

พนกังาน ดา้นกายภาพและการน าเสนอ และดา้นกระบวนการ ไดพ้จิารณาเป็นรายดา้นพบว่า  

1) ด้านผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ใน

สถานการณ์โควดิ-19 ในจงัหวดัสงขลา อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนุสรา เรอืงสม 

(2558) ศึกษาเรื่องความน่าเชื่อถือของแอปพลเิคชัน่ ส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารผ่านแอปพลเิคชัน่วงในของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 

การสัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลเิคชัน่มคีวามสะดวกในการเลอืกซื้อ สามารถสัง่ได้ทุกทีทุ่กเวลา อกีทัง้ยงั

สามารถคน้หารา้นอาหารทีอ่ยูใ่กลต้วัเราได ้   

2) ด้านราคา ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่

สถานการณ์โควดิ-19 ในจงัหวดัสงขลา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชนิภา ช่วยระดม (2561) ศกึษาเรือ่ง

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้อาหารผ่าน Food Panda Application 

ในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคไม่ไดใ้หค้วามส าคญัในดา้นราคา เนื่องจากมรีาคาไม่

แตกต่างกนัมากนกั 

      3) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารสัง่อาหารผ่าน

แอปพลเิคชัน่สถานการณ์โควดิ-19 ในจงัหวดัสงขลา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอารยา ปัญญานุวฒัน์ 

(2554) ศกึษาเรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารจากผูร้บัจดังาน

แต่งงานในจงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการวจิยัพบว่า ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจในการเลอืกใช้บรกิารจากผู้ใหบ้รกิาร เนื่องจากบรกิารหน้า

รา้นหรอืบรกิารผ่านทางช่องทางออนไลน์มคีุณภาพการใชบ้รกิารทีใ่กลเ้คยีงกนั 

      4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่อาหารผ่าน

แอปพลิเคชัน่สถานการณ์โควิด-19 ในจงัหวดัสงขลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของนิภาพร สอนศร ี

(2564) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจในการซื้อสมาร์ทโฟนของ

ผู้บรโิภคในจงัหวดัยโสธร ผลการวิจยัพบว่า ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิ

การตลาด ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจในการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในจงัหวดัยโสธร  

      5) ด้านบุคคลหรือพนักงาน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่อาหารผ่าน

แอปพลเิคชัน่สถานการณ์โควดิ-19 ในจงัหวดัสงขลา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกญัสพฒัน์ นบัถอืตรง 

(2564) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารสัง่อาหารแบบเดลิ 

เวอรี ่ในจงัหวดัสุรนิทร ์พบว่า ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล สิง่แวดลอ้ม ไม่ส่งผลต่อ

การตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหาร 
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      6) ด้านกายภาพและการน าเสนอ ไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่อาหารผ่าน

แอปพลิเคชัน่สถานการณ์โควิด-19 ในจงัหวดัสงขลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของนิภาพร สอนศร ี

(2564) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจในการซื้อสมาร์ทโฟนของ

ผูบ้รโิภคในจงัหวดัยโสธร ผลการวจิยัพบว่า ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกายภาพและการ

น าเสนอ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจในการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในจงัหวดัยโสธร  

     7) ด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตัดสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ใน

สถานการณ์โควดิ-19 ในจงัหวดัสงขลา อยู่ในระดบัมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของพมิพุมผกา 

บุญธนาพรีชัต์ (2560) ศกึษาเรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร Food 

Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการวจิยัพบว่าด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นกระบวนการมคีวามส าคญัต่อการใชง้านเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัง่ซือ้อาหาร 

3. การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ (Food Delivery Application) ในช่วง

สถานการณ์ โควดิ-19 ผ่านกระบวนการตดัสนิใจ 5 ขัน้ ประกอบด้วย การรบัรู้ถึงปัญหา การค้นคว้า

ขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซื้อ และพฤติกรรมหลงัการซื้อ พบว่าอยู่ในระดบัมากที่สุด  

เมือ่พจิารณารายขอ้ สรปุไดด้งันี้ 

1)  ด้านการรับรู้ถึง ปัญหา หรือ  ระดับความรุนแรงของสถานการณ์โควิด -19  
ในแต่ละช่วงเวลา และการประกาศใช ้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่งผลใหม้าใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ อยู่
ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของจิรา กฤตยพงษ์ (2563) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและ
กระบวนการตัดสินใจในการใช้บริการฟิตเนสคลับของผู้บริโภคสูงวัยเพศหญิง  ผลการวิจยัพบว่า 
ผู้บรโิภคได้ผ่านกระบวนการตัดสนิใจ ขัน้ตระหนักถึงปัญหาหรอืความต้องการ โดย ผู้บรโิภคได้รบั
อิทธิพลทัง้จากปัจจัยที่สะท้อนถึงความแตกต่างส่วนบุคคล และปัจจัยที่สะท้อนถึงอิทธิพลของ
สภาพแวดลอ้ม  

2)  ดา้นการค้นหาขอ้มูล หรอื การตดัสนิใจใช้บรกิารสัง่อาหารจากแอปพลเิคชัน่ทีช่ื่นชอบ
มากที่ สุ ด  อยู่ ใ น ร ะดับม ากที่ สุ ด  ซึ่ ง ส อดคล้ อ ง กับ ง านวิจัยข อ งพิมพง า  วี ร ะ โ ย ธิน แล ะ  
ธรรญธร ปัญญาโสภณ (2561) ซึง่พบว่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในการรบัรูข้อ้มลูผ่านสื่อประชาสมัพนัธ์ 
สื่อโฆษณา และการสื่อสารแบบปากต่อปาก และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Kotler และ Keller (2016) 
ทีไ่ดอ้ธบิายไว้ว่าเมื่อผู้บรโิภคเกดิความสนใจในผลติภณัฑน์ัน้แลว้ ผูบ้รโิภคมกัจะต้องการหาขอ้มูลหรอื
รายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิค้าหรอืบรกิารนัน้เพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจผ่านแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ เช่น 
ขอ้มลูจากบุคคล ขอ้มลูเชงิพาณชิยแ์ละการคา้ ขอ้มลูจากสาธารณะ และขอ้มลูจากประสบการณ์ 

3)  ดา้นการประเมนิทางเลอืก หรอื การรวบรวม เปรยีบเทยีบ ขอ้มลูเกีย่วกบัแอปพลเิคชัน่
ทีใ่หบ้รกิารทีท่่านสนใจก่อนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร เช่น รา้นอาหาร เมนูอาหาร ราคา โปรโมชัน่ ซึง่
สอดคล้องกบัการศกึษาของ Seda Yoldas (2011) ท าการศกึษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่านทาง
ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในประเทศตุรกแีละสหราชอาณาจกัร พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ละดา้น
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วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อการซือ้สนิคา้ออนไลน์ที่แตกต่างกนั และทศันคตทิีด่สี่งผลต่อการซือ้
สนิคา้ออนไลน์ ไดแ้ก่ การรบัรูข้อ้มูลและรายละเอยีดสนิคไดม้ากขึน้ เพื่อใชใ้นการเปรยีบเทยีบก่อนการ
ตดัสนิใจซือ้ 

4)  ด้านการตัดสินใจซื้อ  หรือ  เมื่ อ เจอสินค้าและบริการตรงกับความคาดหวัง  
ท าใหท้่านสามารถตดัสนิใจไดท้นัที อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชนิภา ช่วยระดม 
(2561) ศกึษาเรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารสัง่ซือ้อาหารผ่าน Food 
Panda Application ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า กจิกรรมทางการตลาดหรอืการส่งเสรมิ
การขาย เช่น โปรโมชัน่ หรอืส่วนลด มสี่วนท าใหผู้บ้รโิภคสามารถตดัสนิใจซือ้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ขึน้ คอืเมื่อ
พจิารณาประเมนิทางเลอืกแล้วสนิค้านัน้ตรงต่อความต้องการจะท าให้ผู้บรโิภคสามารถตดัสนิใจซื้อได้
อยา่งทนัท ี

5)  ด้านพฤติกรรมหลงัการขาย หรอื ชกัชวน แนะน า บอกให้คนในครอบครวั เพื่อน คน
รูจ้กั คนรอบตวั ใหห้นัมาสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ เพื่อลดความเสีย่งการออกจากบา้น ในระดบัมาก
ทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ Kotler และ Keller (2016) โดยไดอ้ธบิายไวว้่า พฤตกิรรมหลงัการซือ้เป็น
ขัน้ตอนหลงัจากการตดัสนิใจซือ้แลว้ โดยนกัการตลาดตอ้งตรวจสอบความพงึพอใจของผูบ้รโิภคหลงัจาก
การซื้อหรือการใช้สินค้า  ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภค อีกทัง้ยังเป็นการสร้าง
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานให้ดยีิง่ขึน้ เมื่อผู้บรโิภคเกดิความพงึพอใจหรอืประทบัใจในผลติภณัฑ์ 
ผู้บรโิภคก็จะมแีนวโน้มในการกลบัมาซื้อซ ้าอีกครัง้และอาจจะส่งต่อข้อมูล การแนะน าต่อให้ผู้อื่น เป็น
โอกาสในการสรา้งลกูคา้ใหมแ่ละลกูคา้เดมิกจ็ะเกดิความภกัดต่ีอแบรนด์ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลการวจิยัไปใช ้ดงันี้ 

 1. เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่อาหารผ่าน
แอปพลเิคชัน่ในสถานการณ์โควดิ-19 จงึควรเพิม่การท าวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น 
การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกับการแจก
แบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยผู้ให้บรกิารจะได้น าไปพฒันาและปรบัปรุง
สนิคา้และบรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารได้ 
อยา่งแทจ้รงิ 

2. ควรมกีารเก็บรวบรวมข้อมูลจากช่องทางอื่น ๆ นอกจากการกระจาย แบบสอบถามทาง
ออนไลน์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูกลุ่มตวัอยา่งทีห่ลากหลาย และสามารถน าไปขยายผลเพื่ออธบิายปัจจยัทีส่่งผล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ในสถานการณ์โควดิ-19 ครอบคลุมมากยิง่ขึน้ 
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