ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสั ่งอาหารผ่าน
แอปพลิ เคชั ่น (Food Delivery Application) ในช่วงสถานการณ์ โควิ ด-19
ในจังหวัดสงขลา
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันในช่
่ วงสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดสงขลา
2) เพื่อ ศึก ษาปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาด ที่ส่ งผลต่ อ การตัดสินใจเลือ กใช้บริการสังซื
่ ้อ ผ่ านทาง
แอปพลิเคชันในช่
่ วงสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผู้บริโภคที่ให้ความคิดเห็นต่อ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชัน่ ( Food Delivery Application) ในช่วงสถานการณ์
โควิด-19 พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านกายภาพและการนาเสนอ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ตามลาดับ 2) ผู้บริโภคที่ให้ความคิดเห็นต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสังอาหารผ่
่
าน
แอปพลิเ คชันในช่
่
ว งสถานการณ์ โควิด -19 พบว่ า อยู่ใ นระดับมากที่สุ ด เมื่อ พิจารณารายข้อ พบว่ า
จะตัดสินใจใช้บริการสังอาหารจากแอปพลิ
่
เคชันที
่ ช่ ่นื ชอบมากทีส่ ุด อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ เพศ สถานภาพ อาชีพ และ
รายได้ ส่ งผลต่ อ การตัดสินใจเลือ กใช้บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเ คชันในสถานการณ์
่
โควิด -19 ที่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 2) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน
ด้านกายภาพและการนาเสนอ และด้านกระบวนการ พบว่า ด้านกระบวนการ และด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันในสถานการณ์
่
โควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
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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
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาการวิ จยั
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา (โควิด -19) มีการแพร่
ระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย เริม่ มีก ารแพร่ร ะบาดเป็ น วงกว้างตัง้ แต่ เ ดือ นธัน วาคม
ปี 2562 โดยพบครัง้ แรกในนครอู่ฮนั ่ มณฑลหูเป่ ย ประเทศจีน และมีการแพร่ระบาดครัง้ แรกในประเทศ
ไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยในประเทศไทยมีการจัดระลอกการระบาดมาตัง้ แต่เ ริม่ ต้นถึง
ปั จจุบนั มีทงั ้ หมด 3 ระลอก ณ ปั จจุบนั ถือเป็ นการระบาดระลอกที่ 3 (กรมควบคุมโรค, 2564) โดยใน
การระบาดแต่ล ะระลอกทางภาครัฐได้อ อกมาตรการต่ างๆ เพื่อเป็ นการควบคุมการแพร่ระบาดของ

3
โควิด-19 ที่แตกต่างกันออกไป ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถกี ารดาเนินชีวติ ทัง้ การใช้ชวี ติ ของตนเอง
และการอยูร่ ว่ มกัน
ผลกระทบจากโควิด-19 ทาให้สภาพเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวอยู่ท่ี 1.3% ต่อปี เนื่องจากได้รบั
ผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 ที่เริม่ ต้นตัง้ แต่ช่วงปลายไตรมาส 2 หากไม่มกี าร
ระบาดในระลอกนี้ เศรษฐกิจจะสามารถขยายตัว ได้ 2.3% ต่ อปี (ประชาชาติธุรกิจ , 2564) การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ชะลอการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทย และ
เสี่ยงที่จะเป็ นการระบาดในระยะยาว ในด้านผลกระทบและการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
ครัวเรือนพบว่า อุ ตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวร้านอาหารและการขนส่ งผู้โดยสารจะเป็ น
อุต สาหกรรมที่ได้รบั ผลกระทบรุนแรง (รชฏ เลียงจันทร์ , 2564) อีกทัง้ การแพร่ระบาดของโควิด -19
ระลอกใหม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิจ ร้า นอาหาร ผู้บ ริโ ภคมีพ ฤติก รรมที่ป รับ เปลี่ย นไปจากเดิม เช่ น
หลีกเลี่ยงการนัง่ รับประทานอาหารที่ร้าน เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และภาครัฐได้มกี ารออก
มาตรการยกระดับพื้นทีจ่ งั หวัดสงขลาให้เป็ นพื้นทีค่ วบคุมสูงสุดกรณีการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (คาสังคณะกรรมการโรคติ
่
ดต่อจังหวัดสงขลา,2564)
จากผลกระทบดังกล่าวทาให้ธุรกิจร้านค้าอาหาร มีการปรับตัวมาจาหน่ ายอาหารแบบกลับบ้าน
เท่านัน้ บางร้านมีการปรับตัวโดยเข้าร่วมกับแอปพลิเคชันส่
่ งอาหารต่าง ๆ ทาให้ผู้บริโภคสามารถสัง่
อาหารผ่านทางแอพพลิเคชันฟู
่ ้ ดเดลิเวอรีไ่ ด้ เพื่อเป็ นการหารายได้อกี ช่องทางหนึ่งและยังเป็ นการพยุง
ยอดขายของร้านให้สามารถอยู่รอดได้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ผู้บริโภคก็มรี ูปแบบในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวันที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น หลายคนทางานที่บ้า น (Work Form Home) เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เสีย่ งต่อการติดเชือ้ เนื่องจากการเดินทางจากบ้านยังสถานทีท่ างานหรือสถานทีต่ ่าง ๆ รวมถึงการกักตัว
อยูบ่ า้ น ทาให้ผบู้ ริโภคมีความจาเป็ นในการเลือกสังอาหารผ่
่
านทางช่องทางต่าง ๆ โดยแอปพลิเคชันเป็
่ น
หนึ่งในช่องทางที่สามารถสังอาหารได้
่
อย่างสะดวกและเป็ นที่นิยม เช่น Food Panda, Grab, Line man
เป็ นต้น
จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการ
เลือกใช้บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชัน่ เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยหลักที่ทาให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ
ในช่ว งสถานการณ์ โควิด -19 ในจังหวัดสงขลา โดยหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ผลการศึกษาที่ได้ใ นครัง้ นี้จะ
สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนเตรียมความพร้อมกาหนดกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจในรับมือกับการ
เปลีย่ นแปลงภายในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ อีกในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่
อาหารผ่านแอปพลิเคชันในช่
่ วงสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสังซื
่ ้อผ่าน
ทางแอปพลิเคชันในช่
่ วงสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ และรายได้ ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันในสถานการณ์
่
โควิด-19 ทีแ่ ตกต่างกัน
2. ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กใช้บ ริก ารสัง่ อาหารผ่ า น
แอปพลิเคชันในสถานการณ์
่
โควิด-19
ขอบเขตงานวิ จยั
1. ขอบเขตด้านประชากรด้านและพืน้ ที่ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริโภคทีเ่ คย
ใช้บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันในช่
่ วงสถานการณ์โควิด -19 และมีถนิ่ ที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา
จานวน 400 คน
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ
อายุ อาชีพ และรายได้ และส่วนประสมทางการตลาด 7P ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
จัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุค คลหรือพนักงาน ด้านกายภาพและการนาเสนอ ด้าน
กระบวนการ ตัว แปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การตัดสิน ใจใช้บ ริก ารสังอาหารผ่
่
านทาง
แอปพลิเคชันในสถานการณ์
่
โควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
3. ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน ซึง่ การศึกษาวิจยั จะใช้
ระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบนั แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
และเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจยั ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2564
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และทฤษฎีเ รื่อ งปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด Kotler (1997, P.92) ได้ ก ล่ า วว่ า
ส่ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัว แปรหรือ เครื่อ งมือทางการตลาดที่ส ามารถ
ควบคุ ม ได้ บริษัทมัก จะน ามาใช้ร่ว มกัน เพื่อ ตอบสนองความพึง พอใจและความต้อ งการของลูก ค้า
กลุ่มเป้ าหมาย แต่เดิมส่ วนประสมทางการตลาดจะมีเพียง 4 ตัวแปรเท่านัน้ (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
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(Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด
(Promotion) ต่อมามีการคิดค้นตัวแปรเพิม่ เติมขึน้ มาอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่สาคัญทาง
การตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับกลุ่มธุรกิจด้านบริการ ดังนัน้ จึงเรียกรวมได้ว่าเป็ นส่วนประสม
ทางการตลาดแบบ 7Ps
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับกระบวนการตัดสินใจ Kotler & Keller (2016) ได้กล่าวไว้ว่า
1. การรับรูป้ ั ญหา (Problem Recognition) เป็ นขัน้ ตอนแรกของกระบวนการซือ้ คือเมือ่ ผูบ้ ริโภค
ตระหนึกถึงปั ญหาหรือความต้องการจากแรงกระตุ้นภายในหรือภายนอก เช่น ความหิว การถูกชื่นชม
การเห็นโฆษณา ซึ่งเป็ นแรงบันดาลใจในการตัดสินใจซื้อ ดังนั ้นนักการตลาดจึงควรพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อเพิม่ แรงจูงใจ กระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจและตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์
2. การค้นหาข้อ มูล (Information Search) เมื่อ ผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิต ภัณฑ์นัน้ แล้ว
ผูบ้ ริโภคมักจะต้องการหาข้อมูลหรือรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการนัน้ เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ดังนี้
1) ผูบ้ ริโภคต้องการตอบสนองต่อความต้องการของตน
2) ผูบ้ ริโภคมองหาประโยชน์และการช่วยแก้ปัญหาของสินค้า
3) ผู้บ ริโ ภคมองหาสิน ค้า อื่น เพื่อ ท าการเปรีย บเทีย บถึง ประโยชน์ แ ละข้อ แตกต่ า ง
ซึง่ ผูบ้ ริโภคพร้อมจะจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึง่ สินค้าทีท่ แี ละมีคุณสมบัตหิ ลากหลาย
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เป็ นขัน้ ตอนหลังจากการประเมินทางเลือกและความ
ตัง้ ใจซื้อ ซึ่งก่อนการตัดสินใจซื้ออาจมีหลายปั จจัยเข้ามาแทรกแซงหลังจากขัน้ ตอนของการประเมิน
ทางเลือก ได้แก่ ทัศนคติของผู้อ่นื ทัง้ เชิงบวกและเชิงลบ รวมถึงสถานการณ์ท่ไี ม่คาดคิด เช่น ฟั ง ก์ชนั
หรือรูปแบบของสินค้าผิดแปลกไป สภาพคล่องทางการเงิน
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) เป็ นขัน้ ตอนหลังจากการตัดสินใจซือ้ แล้ว
โดยนักการตลาดต้องตรวจสอบความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคหลังจากการซือ้ หรือการใช้สนิ ค้า ซึง่ เป็ นการ
สร้างสัมพันธ์ท่ใี กล้ชดิ กับผูบ้ ริโภค อีกทัง้ ยังเป็ นการสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินงานให้ดยี งิ่ ขึน้ เมื่อ
ผูบ้ ริโภคเกิดความพึงพอใจหรือประทับใจในผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริโภคก็จะมีแนวโน้มในการกลับมาซื้อซ้าอีก
ครัง้ และอาจจะส่งต่อข้อมูล การแนะนาต่อให้ผอู้ ่นื เป็ นโอกาสในกรสร้างลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม ก็จะเกิด
ความภักดีต่อแบรนด์
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ครัง้ นี้ ไ ด้แ ก่ ประชากรในจัง หวัดสงขลาที่ใ ช้บริก ารสังอาหารผ่
่
าน
แอปพลิเ คชันช่
่ ว งวิก ฤตโควิด -19 โดยสุ่ ม ตัว อย่า งจากจ านวนประชากรในจัง หวัด สงขลา มีจ านวน
1,428,609 คน (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2563) โดยใช้การคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยสูตร
ของ Taro Tayamane ได้เป็ นจานวน 400 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจยั
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็ นการสารวจแบบออนไลน์ (Online Survey) โดยใช้ Google
Documents แหล่ งรวบรวมข้อมู ล วิเ คราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม วิเ คราะห์ส ถิติสาเร็จรูป SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) ค่าสถิติท่ใี ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และสถิ ติ Independent – Sample (t-test) สถิ ติ One – Way ANOVA (F-test)
และสถิตวิ เิ คราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression) สาหรับทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิ จยั
กลุ่ มตัว อย่างผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงจานวน 230 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 57.5 มีอ ายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.8 มีสถานภาพสมรส / อยูด่ ว้ ยกัน จานวน 185 คน
คิดเป็ นร้อยละ 46.3 มีอาชีพพนักงานเอกชน จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.0 และมีรายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน 10,000-20,000 บาท จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.8
ระดับความคิดเห็น ต่อ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มคี ่ าเฉลี่ย 4.50 อยู่ใ น
ระดับมากทีส่ ุด เมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่า มีระบบแสดงสถานะรายการอาหารตามทีส่ งั ่ สามารถติดตาม
ได้ตลอดเวลา มีค่าเฉลีย่ 4.50
ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด เมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่า ขัน้ ตอนการสมัครและเริม่ ใช้งานแอปพลิเคชันมี
่ ความสะดวก
และรวดเร็ว มีค่าเฉลีย่ 4.34 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีค่าเฉลีย่
4.31 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การจัดโปรโมชันอย่
่ างต่อเนื่อง เช่น การให้โค้ด
ส่วนลดค่าอาหารและส่วนลดค่าจัดส่ง มีค่าเฉลีย่ 4.32
ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ค่าเฉลี่ย 4.29
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า พนักงานส่งอาหารมีทกั ษะในการให้บริการทีด่ ี พูดจา
สุภาพ อัธยาศัยดี สุภาพ อ่อนน้อม มีค่าเฉลีย่ 4.31 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
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ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกายภาพและการนาเสนอ ค่าเฉลี่ย
4.28 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า แอปพลิเคชันมี
่ ฟังก์ชนต่
ั ่ าง ๆ สวยงาม จัดเรียง
เมนูการใช้งานได้เหมาะสม ง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลีย่ 4.29 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุดทีส่ ุด
ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ค่าเฉลีย่ 4.24 อยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด เมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่า รูปแบบการชาระเงินมีความหลากหลาย มีค่าเฉลีย่ 4.27
ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการจัดส่งจากร้า นอาหารถึง
ผูบ้ ริโภคใช้ระยะเวลาในการจัดส่งทีเ่ หมาะสมมีค่าเฉลีย่ 4.26
ระดับ กระบวนการการตัดสินใจเลือ กใช้บริการสัง่ อาหารผ่ านแอปพลิเ คชัน่ (Food Delivery
Application) ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 พบว่า อยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ 4.58 เมือ่ พิจารณาราย
ข้อ พบว่า จะตัดสินใจใช้บริการสังอาหารจากแอปพลิ
่
เคชันที
่ ่ช่นื ชอบมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด
การทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ
และรายได้ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันในสถานการณ์
่
โควิด -19 ที่
แตกต่างกัน ผลการสมมติฐานลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ
รายได้ โดยทีเ่ พศ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสังอาหาร
่
ผ่านแอปพลิเคชันในสถานการณ์
่
โควิด-19 แต่อายุ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสังอาหารผ่
่
าน
แอปพลิเคชันในสถานการณ์
่
โควิด-19 ทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 และสมมติฐานที่ 2
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านกายภาพและการนาเสนอ และด้านกระบวนการ
ส่งผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริก ารสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเ คชันในสถานการณ์
่
โควิด -19 ในจังหวัด
สงขลา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ส่ งผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสังอาหารผ่
่
าน
แอปพลิเคชันในสถานการณ์
่
โควิด-19 พบว่าปั จจัยที่มผี ลประกอบด้วย ด้านกระบวนการ (B=.17) และ
ด้านผลิตภัณฑ์ (B=.14) มีอานาจการพยากรณ์แม่นยาร้อยละ 43.00
อภิ ปรายผล
จากผลการศึกษาเรือ่ ง ส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสังอาหาร
่
ผ่านแอปพลิเคชัน่ ( Food Delivery Application) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสงขลา สามารถ
สรุปได้ดงั นี้
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1. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลผู้ใช้บริการที่มลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันในสถานการณ์
่
โควิด -19 ในจังหวัดสงขลา จาแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1) เพศ ผลการศึกษาพบว่า เพศทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสังอาหาร
่
ผ่านแอปพลิเคชันในสถานการณ์
่
โควิด -19 ในสงขลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั กัญสพัฒน์ นับถือตรง
(2564) ศึกษาเรื่องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการสังอาหารแบบเดลิ
่
เวอรีใ่ นจังหวัดสุรนิ ทร์ และนอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของสสินาท แสงทองฉาย (2560) ศึกษา
เรื่อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ บริโภคกลุ่มดิจทิ ลั เนทีฟไทยในการ
เลือกใช้แอปพลิเคชันสังและจั
่
ดส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร
2) อายุ ผลการศึกษาพบว่า อายุแตกต่ างกันไม่ส่งผลต่ อการตัดสินใจเลือ กใช้บริการสัง่
อาหารผ่านแอปพลิเคชันในสถานการณ์
่
โควิด-19 ในสงขลา ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ชเนศ ลักษณ์พนั ธุด์ ี
(2560) ศึ ก ษาเรื่อ งปั จ จัย ที่ม ีอิ ท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจใช้ บ ริก ารสัง่ อาหารแบบเดลิเ วอรี่ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าอายุท่แี ตกต่างกันไม่มผี ลต่อการตัดสินใจใช้
บริการอาหารแบบเดลิเวอรีผ่ ่านสื่ออิเล็กส์ทรอนิกส์เนื่องจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคใน
ได้ทุกอายุ
3) สถานภาพ ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันในสถานการณ์
่
โควิด-19 ในสงขลา ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั กัญสพัฒน์
นับถือตรง (2564) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการสังอาหาร
่
แบบเดลิเวอรีใ่ นจังหวัดสุรนิ ทร์
4) อาชีพ ผลการศึกษาพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่
อาหารผ่ า นแอปพลิเ คชัน่ ในสถานการณ์ โ ควิด -19 ในสงขลา ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของจัน ทิร า
แซ่เตียว (2559) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกใช้แอปพลิเคชันบนโทรศั
่
พท์เคลื่อนทีส่ มาร์ทโฟนสาหรับ
วัยกลางคน พบว่าผูบ้ ริโภคทีม่ อี าชีพทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการในการเลือกใช้แอปพลิเคชันบน
่
สมาร์ทโฟนโดยอานวยความสะดวกในการดาเนินชีวติ
5) รายได้ จากการศึกษาพบว่า รายได้ทแ่ี ตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัง่
อาหารผ่ า นแอปพลิเ คชัน่ ในสถานการณ์ โ ควิด -19 ในสงขลา ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของชเนศ
ลักษณ์พนั ธุด์ ี (2560) ศึกษาเรื่องปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสังอาหารแบบเดลิ
่
เวอรีผ่ ่าน
สื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ใ นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผลว่ารายได้ท่แี ตกต่ างกันส่ งผลต่ อ การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสังอาหารแบบเดลิ
่
เวอรีผ่ ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการสังอาหาร
่
แบบเดลิเวอรีเ่ มือ่ เปรียบเทียบกับราคาการนังรั
่ บประทานอาหารภายในร้านมีความแตกต่างกัน
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2. ศึก ษาส่ ว นประสมทางการตลาดที่มผี ลต่ อ การตัดสินใจใช้บ ริการสังอาหาร
่
ประกอบด้ว ย
ด้านผลิต ภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่อ งทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริมการตลาด ด้านบุค คลหรือ
พนักงาน ด้านกายภาพและการนาเสนอ และด้านกระบวนการ ได้พจิ ารณาเป็ นรายด้านพบว่า
1) ด้านผลิต ภัณ ฑ์ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สินใจเลือ กใช้บริการสังอาหารผ่
่
า นแอปพลิเ คชัน่ ใน
สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของนุ สรา เรืองสม
(2558) ศึกษาเรื่องความน่ าเชื่อถือของแอปพลิเคชัน่ ส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชันวงในของผู
่
บ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
การสังซื
่ ้ออาหารผ่านแอปพลิเคชันมี
่ ความสะดวกในการเลือกซื้อ สามารถสังได้
่ ทุกทีท่ ุกเวลา อีกทัง้ ยัง
สามารถค้นหาร้านอาหารทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั เราได้
2) ด้ า นราคา ไม่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กใช้ บ ริก ารสัง่ อาหารผ่ า นแอปพลิเ คชัน่
สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสงขลา ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของชนิภา ช่วยระดม (2561) ศึกษาเรือ่ ง
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการเลือกใช้บริการสังซื
่ อ้ อาหารผ่าน Food Panda Application
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสาคัญในด้านราคา เนื่องจากมีราคาไม่
แตกต่างกันมากนัก
3) ด้านช่อ งทางการจัดจาหน่ าย ไม่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สินใจเลือ กใช้บริการสัง่ อาหารผ่ า น
แอปพลิเคชันสถานการณ์
่
โควิด-19 ในจังหวัดสงขลา ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอารยา ปั ญญานุ วฒ
ั น์
(2554) ศึกษาเรื่องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากผูร้ บั จัดงาน
แต่งงานในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า ด้านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการ เนื่องจากบริการหน้า
ร้านหรือบริการผ่านทางช่องทางออนไลน์มคี ุณภาพการใช้บริการทีใ่ กล้เคียงกัน
4) ด้า นการส่ ง เสริม การตลาด ไม่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กใช้บ ริก ารสัง่ อาหารผ่ า น
แอปพลิเ คชันสถานการณ์
่
โควิด -19 ในจังหวัดสงขลา ซึ่งสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของนิภาพร สอนศรี
(2564) ศึกษาเรื่อ ง ปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อ การตัดสินใจในการซื้อ สมาร์ทโฟนของ
ผู้บริโภคในจังหวัดยโสธร ผลการวิจยั พบว่า ด้านปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริม
การตลาด ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจในการซือ้ สมาร์ทโฟนของผูบ้ ริโภคในจังหวัดยโสธร
5) ด้ า นบุ ค คลหรือ พนั ก งาน ไม่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กใช้ บ ริก ารสัง่ อาหารผ่ า น
แอปพลิเคชันสถานการณ์
่
โควิด-19 ในจังหวัดสงขลา ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของกัญสพัฒน์ นับถือตรง
(2564) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการสังอาหารแบบเดลิ
่
เวอรี่ ในจังหวัดสุรนิ ทร์ พบว่า ด้านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคล สิง่ แวดล้อม ไม่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการสังอาหาร
่
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6) ด้านกายภาพและการนาเสนอ ไม่ส่ งผลต่ อการตัดสินใจเลือ กใช้บริการสังอาหารผ่
่
าน
แอปพลิเ คชันสถานการณ์
่
โควิด -19 ในจังหวัดสงขลา ซึ่งสอดคล้ อ งกับงานวิจยั ของนิภาพร สอนศรี
(2564) ศึกษาเรื่อ ง ปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อ การตัดสินใจในการซื้อ สมาร์ทโฟนของ
ผูบ้ ริโภคในจังหวัดยโสธร ผลการวิจยั พบว่า ด้านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกายภาพและการ
นาเสนอ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจในการซือ้ สมาร์ทโฟนของผูบ้ ริโภคในจังหวัดยโสธร
7) ด้านกระบวนการ ส่ งผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเ คชันใน
่
สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพิมพุมผกา
บุญธนาพีรชั ต์ (2560) ศึกษาเรื่องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food
Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยั พบว่าด้านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านกระบวนการมีความสาคัญต่อการใช้งานเพื่ออานวยความสะดวกในการสังซื
่ อ้ อาหาร
3. การตัดสินใจเลือกใช้บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชัน่ (Food Delivery Application) ในช่วง
สถานการณ์ โควิด -19 ผ่านกระบวนการตัดสินใจ 5 ขัน้ ประกอบด้วย การรับรู้ถึงปั ญหา การค้นคว้า
ข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
เมือ่ พิจารณารายข้อ สรุปได้ดงั นี้
1) ด้ า นการรั บ รู้ ถึ ง ปั ญหา หรื อ ระดั บ ความรุ น แรงของสถานการณ์ โ ควิ ด -19
ในแต่ละช่วงเวลา และการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่งผลให้มาใช้บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชัน่ อยู่
ในระดับ มากที่สุ ด ซึ่งสอดคล้อ งกับ งานวิจ ยั ของจิร า กฤตยพงษ์ (2563) ศึก ษาเรื่อ ง แรงจูง ใจและ
กระบวนการตัด สิน ใจในการใช้บ ริก ารฟิ ต เนสคลับ ของผู้บ ริโ ภคสูง วัย เพศหญิง ผลการวิจ ยั พบว่ า
ผู้บริโภคได้ผ่านกระบวนการตัดสินใจ ขัน้ ตระหนักถึงปั ญ หาหรือ ความต้อ งการ โดย ผู้บริโภคได้รบั
อิท ธิพ ลทัง้ จากปั จ จัย ที่ส ะท้ อ นถึง ความแตกต่ า งส่ ว นบุ ค คล และปั จ จัย ที่ส ะท้ อ นถึง อิท ธิพ ลของ
สภาพแวดล้อม
2) ด้านการค้นหาข้อมูล หรือ การตัดสินใจใช้บริการสังอาหารจากแอปพลิ
่
เคชันที
่ ช่ ่นื ชอบ
ม า ก ที่ สุ ด อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จ ั ย ข อ ง พิ ม พ ง า วี ร ะ โ ย ธิ น แ ล ะ
ธรรญธร ปั ญญาโสภณ (2561) ซึง่ พบว่าผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญในการรับรูข้ อ้ มูลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
สื่อโฆษณา และการสื่อสารแบบปากต่อปาก และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler และ Keller (2016)
ทีไ่ ด้อธิบายไว้ว่าเมื่อผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์นนั ้ แล้ว ผูบ้ ริโภคมักจะต้องการหาข้อมูลหรือ
รายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการนัน้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจผ่านแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น
ข้อมูลจากบุคคล ข้อมูลเชิงพาณิชย์และการค้า ข้อมูลจากสาธารณะ และข้อมูลจากประสบการณ์
3) ด้านการประเมินทางเลือก หรือ การรวบรวม เปรียบเทียบ ข้อมูลเกีย่ วกับแอปพลิเคชัน่
ทีใ่ ห้บริการทีท่ ่านสนใจก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ เช่น ร้านอาหาร เมนูอาหาร ราคา โปรโมชัน่ ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาของ Seda Yoldas (2011) ทาการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในประเทศตุรกีและสหราชอาณาจักร พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์และด้าน
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วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกันมีอทิ ธิพลต่อการซือ้ สินค้าออนไลน์ท่แี ตกต่างกัน และทัศนคติทด่ี สี ่งผลต่อการซือ้
สินค้าออนไลน์ ได้แก่ การรับรูข้ อ้ มูลและรายละเอียดสินคได้มากขึน้ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบก่อนการ
ตัดสินใจซือ้
4) ด้ า นการตั ด สิ น ใจซื้ อ หรื อ เมื่ อ เจอสิ น ค้ า และบริ ก ารตรงกั บ ความคาดหวั ง
ทาให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ทนั ที อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของชนิภา ช่วยระดม
(2561) ศึกษาเรื่องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการเลือกใช้บริการสังซื
่ อ้ อาหารผ่าน Food
Panda Application ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า กิจกรรมทางการตลาดหรือการส่งเสริม
การขาย เช่น โปรโมชัน่ หรือส่วนลด มีส่วนทาให้ผบู้ ริโภคสามารถตัดสินใจซือ้ ได้อย่างรวดเร็วขึน้ คือเมื่อ
พิจารณาประเมินทางเลือกแล้วสินค้านัน้ ตรงต่อความต้องการจะทาให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อได้
อย่างทันที
5) ด้านพฤติกรรมหลังการขาย หรือ ชักชวน แนะนา บอกให้คนในครอบครัว เพื่อน คน
รูจ้ กั คนรอบตัว ให้หนั มาสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชัน่ เพื่อลดความเสีย่ งการออกจากบ้าน ในระดับมาก
ทีส่ ุด ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด Kotler และ Keller (2016) โดยได้อธิบายไว้ว่า พฤติกรรมหลังการซือ้ เป็ น
ขัน้ ตอนหลังจากการตัดสินใจซือ้ แล้ว โดยนักการตลาดต้องตรวจสอบความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคหลังจาก
การซื้อ หรือ การใช้ ส ิน ค้ า ซึ่ง เป็ นการสร้า งสัม พัน ธ์ ท่ีใ กล้ ชิด กับ ผู้ บ ริโ ภค อีก ทัง้ ยัง เป็ นการสร้า ง
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานให้ดยี งิ่ ขึน้ เมื่อผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจหรือประทับใจในผลิตภัณฑ์
ผู้บริโภคก็จะมีแนวโน้มในการกลับมาซื้อซ้าอีกครัง้ และอาจจะส่งต่อข้อมูล การแนะนาต่อให้ผู้อ่นื เป็ น
โอกาสในการสร้างลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมก็จะเกิดความภักดีต่อแบรนด์
ข้อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้ ดังนี้
1. เพื่อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เชิง ลึ ก เพิ่ม เติ ม เกี่ ย วกับ การตัด สิน ใจเลือ กใช้ บ ริก ารสัง่ อาหารผ่ า น
แอปพลิเคชันในสถานการณ์
่
โควิด -19 จึงควรเพิม่ การทาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น
การสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ ม (Focus Group) ควบคู่ ไ ปกับ การแจก
แบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยผู้ให้บริการจะได้นาไปพัฒนาและปรับปรุง
สินค้าและบริการทีต่ อบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการได้
อย่างแท้จริง
2. ควรมีก ารเก็บรวบรวมข้อ มูลจากช่องทางอื่น ๆ นอกจากการกระจาย แบบสอบถามทาง
ออนไลน์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างทีห่ ลากหลาย และสามารถนาไปขยายผลเพื่ออธิบายปั จจัยทีส่ ่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันในสถานการณ์
่
โควิด-19 ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
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