
มาตรการป้องกนัควบคมุโรคโควิด 19 ส่งผลต่อ 

การเปรียบเทียบทศันคติของประชาชนในการตดัสินใจซ้ืออาหาร 

ระหว่างผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูกบัการนัง่รบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหาร ของกลุ่ม

ประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้วตัถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาการเปรยีบเทยีบปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ คอื 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดอืน ส่งผลต่อการเปรยีบเทียบ
ทศันคตขิองประชาชนในการตดัสนิใจซื้ออาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปกบัการนัง่
รบัประทานอาหารที่ร้านอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพื้นที่อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 2) เพื่อศึกษา
มาตรการป้องกนัควบคลุมโรคโควดิ 19 ส่งผลต่อการเปรยีบเทียบทศันคตขิองประชาชนในการ
ตดัสนิใจซื้ออาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปกบัการนัง่รบัประทานอาหารที่ร้านอาหาร ของ
กลุ่มประชาชนในพื้นที่อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 3) เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะของประชาชนที่มต่ีอ
มาตรการป้องกนัควบคลุมโรคโควดิ 19 ส่งผลต่อการเปรยีบเทียบทศันคตขิองประชาชนในการ
ตดัสนิใจซื้ออาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปกบัการนัง่รบัประทานอาหารที่ร้านอาหาร ของ
กลุ่มประชาชนในพื้นที่อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

ในการก าหนดกลุ่มตวัอย่างผู้วจิยัค านวณกลุ่มตวัอย่างตามขอ้มูล กลุ่มประชาชนที่ซื้ออาหาร
รบัประทานอาหารผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปและประชาชนที่รบัประทานอาหารในร้านอาหาร ในพื้นที่
อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถติกิารทดสอบแบบ สถติคิวามแปรปรวนทางเดียว (One -Way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ โดยใช้วธิ ีLSD ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 

ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สัง่ซื้ออาหารของกลุ่มประชาชนในพื้นที่อ าเภอแม่
สอด จงัหวดัตาก คอื ช่วงเวลาที่มกีารสัง่อาหารผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป (Line Man, Grab Food, 
Food Panda) มากที่สุดคอืช่วงอาหารมื้อเที่ยง ความถี่การสัง่ซื้ออาหาร 6-10 ครัง้ต่อสปัดาห์ เพศ
หญิง อายุช่วง 21-38 ปี อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจรายได้ต่อเดอืน 10,000 – 20,000 
บาท มากที่สุด ระดบัทศันคตติ่อการตดัสนิใจซื้ออาหาร อยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิง่ ด้านองค์
ความรู้ความเข้าใจ คอื การเลอืกรบัประทานที่วตัถุดบิที่ดีมคีุณภาพ สดใหม่ คอืสิง่ที่ดีกบัตัวเองมาก
ที่สุด ด้านการตดัสนิใจซื้ออาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปกบัการนัง่รบัประทานอาหารที่
ร้านอาหาร มรีะดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย และการการเลือกซื้ออาหารเพราะ (การ



ตดัสนิใจตดัสนิใจเลอืกซื้ออาหารผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป (Line Man, Grab Food, Food Panda) 
เพราะว่า ความสะดวกสบาย ไม่ต้องรอ สามารถเลอืกซื้ออาหารจากร้านที่ชอบได้อย่างสะดวก) มาก
ที่สุด  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่าเพศชายและเพศหญิงมกีารตดัสนิใจไม่แตกต่างกนั มี
เพยีงเพศทางเลอืก LGBT ที่มกีารตดัสนิใจแตกต่างออกไป ส่วนช่วงอายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืนมกีารตดัสนิใจไม่แตกต่างกนั  

ลกัษณะด้านประชาการศาสตร์ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิงมกีารตดัสนิใจไม่แตกต่างกนั มี
เพยีงเพศทางเลอืก LGBT ที่มกีารตดัสนิใจแตกต่างออกไป ส่วนช่วงอายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืนมกีารตดัสนิใจไม่แตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2 ทศันคติของประชาชนในพื้นที่อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ก าหนดนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ก าหนดสมมตฐิานเชงิสถิต ิคอื ทศันคติของประชาชนในพื้นที่อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
ส่งผลต่อการการตดัสนิใจซื้ออาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปกบัการนัง่รบัประทานแตกต่าง
กนั อย่างมนีัยส าคญั 
 

ค าส าคญั : มาตรการป้องกนัควบคุมโรคโควดิ 19, เปรยีบเทยีบทศันคตขิองประชาชน,  
การการตดัสนิใจซือ้อาหาร,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The research objectives 1) to compare demographic factors such as sex, age, marital 
status, educational level, occupation, and monthly income. This affects the comparison of 
people's attitudes when making food purchase decisions between the packaged program and 
eating at a restaurant. of people in Mae Sot District, Tak Province. 2) To study the prevention 
and control measures of COVID-19 affecting the comparison of people's attitudes in making 
food purchase decisions via packaged programs and eating at restaurants. of people in Mae 
Sot District, Tak Province. 3) to study the people's recommendations on the prevention and 
control measures of COVID-19, impacting the comparison of people's attitudes in making food 
purchase decisions between the packaged program and eating at a restaurant. of people in 
Mae Sot District, Tak Province. 

In determining the sample group, the researcher calculated the sample based on the 
data. People who buy food and eat food through instant programs and people who eat in 
restaurants in Mae Sot District, Tak Province. 400 people. The questionnaire was used as a 
tool to collect data. The statistics used in the data analysis consisted of frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. Test your hypothesis with statistical testing. If any differences 
were discovered, they were compared in pairs using the LSD method, with a significance level 
of 0.05. 

The results of the research were found. Most of the samples were ordered food from 
the people in Mae Sot District, Tak. It is the time when ordering food through instant programs 
(Line Man, Grab Food, and Food Panda) is most common during lunchtime. Frequency of 
ordering food: 6–10 times per week, female, age 21–38 years, occupation: government 
officer/state enterprise employee, monthly income of 10,000–20,000 baht at the most. The 
public has a very positive attitude toward food purchasing decisions. The cognitive aspect is 
choosing to eat good quality, fresh ingredients that are the best thing for yourself. His decision 
to buy food is between going through the package and eating at a restaurant. There is an 
opinion level at the level of agreeing. Decide to buy food through instant programs (Line Man, 
Grab Food, Food Panda) because of convenience (no need to wait, able to buy food from the 
restaurant you like most conveniently). 

The results of hypothesis 1. test revealed that males and females had no difference in 
decision-making. Only LGBT people made different decisions, while their age range, status, 
education level, occupation, and monthly income were the same. 



The demographic characteristics were that males and females had no difference in 
decision-making. Only LGBT people made different decisions, while their age range, status, 
education level, occupation, and monthly income were the same. 

The second hypothesis test result, the people's attitudes in Mae Sot District, Tak 
Province, one-way ANOVA, set statistical significance at the 0.05 level. It affects the decision to 
buy food between going through the packaged program and sitting and eating differently. 
significantly. 

 
 

Keywords: attitude, Preventive measures to control COVID-19, comparing people's attitudes, 
food purchase decision, 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ตามทีร่ฐับาลประกาศมาตรการป้องกนัควบคุมโรคโควดิ 19 เพือ่ป้องการแพร่โรคระบาดทีส่ง่ผล

กระทบต่อการใชช้วีติของประชาชน ซึง่สง่ผลต่อสภาพเศรฐกจิทัง้ในสว่นมหาภาคและจุลภาค อ าเภอแม่
สอด จงัหวดัตาก ตัง้แต่ในช่วงเดอืนกนัยายน พ.ศ.2563 จนถงึปัจจุบนั ซึง่ท าใหว้ถิชีวีติของคนในพืน้ที่
เปลีย่นแปลงไป 

นอกจากนี้ตามนบายของรฐับาลสง่ผลใหผู้ป้ระกอบการรา้นอาหารไดป้รบัเปลีย่นการจ าหน่าย
สนิคา้อาหารโดยมกีารเขา้มาของรูปแบบการซือ้ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูและการมกีารจ ากดัการ
รบัประทานอาหารในรา้นอาหาร รวมถงึการเวน้ระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหาร เพือ่ป้องกันตามค าสัง่ของ
คณะกรรมการควบคุมโรคของจงัหวดัตาก และประกอบกบัแนวโน้มการการใชบ้รกิารสัง่ซือ้อาหาร มกีาร
ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปสัง่อาหารเปิดใหบ้รกิารภายในพืน้ที ่โดยคาดว่าเป็นทางเลอืกหนึ่งของการสัง่ซือ้
อาหาร ระหว่างรา้นอาหารกบัผูบ้รโิภค โดยทีผู่บ้รโิภคใชบ้รกิารผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปในโทรศพัท์
สมารท์โฟนท ารายการสัง่ซือ้อาหารมาทีร่า้น ท าใหม้ทีางเลอืกเพิม่ขึน้กบัประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ที่
อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

คณะกรรมการโรคตดิต่อจงัหวดั ไดม้กีารก ากบัดแูลและตดิตามการด าเนินการของสถานที ่
กจิการ หรอืกจิกรรมในพืน้ทีส่ถานการณ์ทีก่ าหนดเป็นพืน้ทีค่วบคุมสงูสุดและเขม้งวดทีไ่ดป้รบัมาตรการ
ตามขอ้ก าหนดนี้เพือ่ใหเ้ปิดด าเนินการได ้โดยใหผู้ป้ระกอบการหรอืผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบจดัเตรยีม
สถานที ่การตรวจสอบระบบหมุนเวยีนระบายอากาศ การก ากบัดแูลความพรอ้มของบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร 
และปฏบิตัติามเงือ่นไข เงือ่นเวลา การจดัระบบ ระเบยีบ และมาตรการป้องกนัโรคต่างๆ ตามทีท่าง



ราชการก าหนด รวมทัง้มาตรการทีผู่ม้หีน้าทีร่บัผดิชอบก าหนดขึน้เป็นการเฉพาะ ยกตวัอย่างมาเพยีง
มาตรการของรา้นจ าหน่ายอาหารหรอืเครื่องดื่ม 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ศกึษาการเปรยีบเทยีบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์คอื เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษา อาชพี และรายไดต้่อเดอืน สง่ผลต่อการเปรยีบเทยีบทศันคตขิองประชาชนในการตดัสนิใจซือ้
อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปกบัการนัง่รบัประทานอาหารทีร่า้นอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพื้นที่
อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก  

2. เพือ่ศกึษามาตรการป้องกนัควบคลุมโรคโควดิ 19 ส่งผลต่อการเปรยีบเทยีบทศันคตขิอง
ประชาชนในการตดัสนิใจซือ้อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูกบัการนัง่รบัประทานอาหารที่
รา้นอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก  

3. เพือ่ศกึษาขอ้เสนอแนะของประชาชนทีม่ตี่อมาตรการป้องกนัควบคลุมโรคโควดิ 19 สง่ผลต่อ
การเปรยีบเทยีบทศันคตขิองประชาชนในการตดัสนิใจซื้ออาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูกบัการ
นัง่รบัประทานอาหารทีร่า้นอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

สมมุติฐานของการวิจยั 
1. เมื่อเปรยีบเทยีบลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา สถานภาพ อาชพี 

รายได ้ของประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก สง่ผลต่อการการตดัสนิใจซื้ออาหารระหว่าง
ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปกบัการนัง่รบัประทานอาหารทีร่า้นอาหารแตกต่างกนั 

2. ทศันคตขิองประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก สง่ผลต่อการการตดัสนิใจซือ้อาหาร
ระหว่างผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูกบัการนัง่รบัประทานอาหารทีร่า้นอาหารแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวิจยั 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาการตดัสนิใจการตดัสนิใจซือ้อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปกบัการนัง่
รบัประทานอาหารทีร่า้นอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก โดยมตีวัแปรตน้ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ทศันคตสิง่ผลต่อการการตดัสนิใจซือ้อาหาร และตวัแปรตามคอื การ
ตดัสนิใจซือ้อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปกบัการนัง่รบัประทานอาหารทีร่า้นอาหารอาหารที่
รา้นอาหาร ตามมาตรการป้องกนัควบคุมโรคโควดิ 19  ของกลุ่มประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอแม่สอด จงัหวดั
ตาก  
ขอบเขตด้านประชากร  
1. ขอบเขตของสถานทีเ่กบ็ขอ้มลู ประชาชนทีซ่ือ้อาหารรบัประทานอาหารผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปและ
รบัประทานอาหารในรา้นอาหาร ในพืน้ทีอ่ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
2. ขอบเขตระยะเวลาเกบ็ขอ้มลู เกบ็ขอ้มลูในช่วงเดอืนเดอืนธนัวาคม 2564 

 



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

มาตรการป้องกนัควบคมุโรคโควิด 19 
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตทอ้งทีท่ ัว่ราชอาณาจกัร เมื่อวนัที ่24 มนีาคม 2563 

พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม ไดแ้ถลงประกาศใช้
พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรอื พรก.ฉุกเฉิน เพือ่ควบคุม
สถานการณ์การระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่ 2019 หรอื Covid-19 ซึ่งใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 
วนัที ่26 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป  

จากสถานการณ์ คณะกรรมการควบคุมโรคจงัหวดัตากไดป้ระกาศมาตราการป้องกนัการระบาด
โควดิ 19 ในพืน้ทีจ่งัหวดัตาก โดยขอ้รา้นอาหารหรอืเครื่องดื่ม ถูกก าหนดดงันี้ 
รา้นจ าหน่ายอาหารหรอืเครื่องดื่ม สามารถเปิดบรกิารไดโ้ดยใหบ้รกิารอาหารหรอืเครื่องดื่มในรา้นไดไ้ม่
เกนิเวลา 21.00 นาฬกิา หา้มการบรโิภคสุราหรอืเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลใ์นรา้น และก ากดัจ านวนผูน้ัง่
บรโิภคในรา้นอาหาร หากเป็นการบรโิภคในหอ้งปรบัอากาศใหม้จี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนที่
นัง่ปกต ิแต่หากเป็นการบรโิภคในพืน้ทีเ่ปิดทีอ่ากาศสามารถระบายถ่ายเทไดด้ ีเช่น รา้นอาหารขนาด
เลก็ หาบเร่ แผงลอย รถเขน็ ใหม้จี านวนผูบ้รโิภคไม่เกนิรอ้ยละ 75 ของจ านวนทีน่ัง่ปกต ิและอาจจดัใหม้ี
การแสดงดนตรหีรอืการแสดงอื่นได ้โดยมผีูแ้สดงไม่เกนิจ านวน 5 คน ตอ้งมกีารเวน้ระยะห่างและงาด
การตดิต่อสมัผสักบัผูใ้ชบ้รกิาร และใหน้กัดนตรสีวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผา้ตลอดเวลา โดย
อนุโลมใหเ้ฉพาะนกัรอ้ง นกัแสดง หรอืนกัดนตรทีีใ่ชเ้ครื่องดนตรปีระเภทเป้าทีอ่าจถอดหน้ากากอนามยั
หรอืหน้ากากผา้ไดข้ณะท าการแสดง 

จากมาตรการป้องกนัควบคุมโรคโควดิ 19 ระบาดผูว้จิยัไดแ้นวคดิในการวจิยัมขีอ้จ ากดัทีส่ง่ผล
ต่อการเลอืกซือ้อาหาร ไดแ้ก่ ความสะอาดปลอยภยัจากโควดิระหว่างรา้นอาหารกบัคนสง่อาหารมาถงึ
มอืผูบ้รโิภค สง่ผลต่อทศันคตกิารใชบ้รกิาร การเลอืกเมนูอาหารทีป่รุงสุกใหม่เพือ่ปลอดภยัจากการเชือ้
โควดิ 19  รา้นคา้ทีม่กีารจดัการเป็นไปตามมาตรการป้องกนัโควดิ 19 ท าใหเ้กดิความรูส้กึปลอดภยัผ่อน
คลายมากขึน้ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วลกัษณะประชากรศาสตร ์หมายถงึ ปัจจยัต่างทีเ่ป็นหลกัเกณฑใ์นการบ่ง
บอกถงึลกัษณะทางประชากรทีอ่ยู่ในตวับุคคลหรอืผูใ้ชบ้รกิารนัน้ โดยขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์
สามารถช่วยแบ่งสว่นตลาดท าใหเ้กดิประสทิธผิลในการก าหนดตลาดเป้าหมาย และงา่ยต่อการวดั
มากกว่าตวัแปรอื่น ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศกึษา อาชพี รายได ้โดยใชเ้กณฑค์วามแตกต่าง 
ทางดา้นลกัษณะของผูว้จิยัสามารถน าทฤษฎมีาปรบัใชใ้นงานวจิยันี้ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึน าเอาไดโ้ดยการ
ก าหนดค าถาม ไดแ้ก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดข้องประชาชน
ในพืน้ทีอ่ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก โดยการเปรยีบเทยีบของการซือ้อาหารผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปสง่



อาหารกบัการเลอืกรบัประทานอาหารทีร่า้นอาหาร เพือ่วเิคราะหถ์งึการเปรยีบเทยีบทศันคตขิอง
ประชาชนในการตดัสนิใจซือ้อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูกบัการนัง่รบัประทานอาหารที่
รา้นอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 

ทศันคต ิหมายถงึ แนวความคดิเหน็ การรบัรู ้ความเขา้ ความรูส้กึและพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้จาก
การทีร่บัสิง่รอบตวั ผ่านทางตา ห ูจมกู ลิน้ การสมัผสั ละน าไปสูก่ารคดิวเิคราะห ์จดจ าขึน้มา เพื่อใชใ้น
การตดัสนิใจในการกระท าบางอย่าง 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
ตนเอง ซึง่การคน้หาพฤตกิรรมขอผูบ้รโิภคจะตอ้งมกีารวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analyzing 
Consumer Behavior) เพือ่ทราบถงึลกัษณะและความต้องการและพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้อง
ผูบ้รโิภค โดยใชค้ าถาม 6Ws และ1H ซึง่ประกอบดว้ย Who, What, Why, When, Where และสุดทา้ย
คอื How เกีย่วกบัพฤตกิรรมการการบรโิภคอาหารจะมลีกัษณะดงันี้ ท่านรบัประทานอาหารตามความ
ตอ้งการของตวัเอง เช่น ทานอาหารครบ 3 มือ้เป็นประจ าเพือ่สุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์ ท่านเลอืก
รบัประทานอาหารจากผูอ้ื่นแนะน าหรอืจากเหน็ผูอ้ื่นโพสตล์งใน Social media ท่านจะเปรยีบเทยีบขอ้ดี
และขอ้เสยีของการเลอืกซือ้อาหารในแต่ละครัง้ ท่านตดัสนิใจเลอืกรบัประทานอาหารจากการโปรโมชัน้
สว่นลด หรอืโครงการของรฐั 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

การตดัสนิใจหมายถงึการทีผู่บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิคา้ใด จะผ่านกระบวนการของการเกีย่วขอ้ง
กบัสนิคา้ทีซ่ือ้มาก่อนไม่ว่าเป็นการหาขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ การพจิารณารายละเอยีด และกระบวนการที่
ผูบ้รโิภคเกี่ยวขอ้งกบัสนิคา้ไดร้บัผลมาจากสองกลุ่มของปัจจยั กลุ่มแรก ไดแ้ก่ ปัจจยัทางจติวทิยาของ
แต่ละบุคคล เช่น การจงูใจ การรบัรู ้การเรยีนรู ้ทศันคตอิื่น ๆ กลุ่มทีส่อง ไดแ้ก่ ปัจจยัทางสงัคมเช่น 
วฒันธรรม ชนชัน้ทางสงัคมและครอบครวั 

พฤตกิรรมหลงัจากการซือ้อาหาร ท่านแนะน าและบอกต่อประสบการณ์ในการมาเลอืกซือ้อาหาร
ใหก้บัคนอื่นทราบ (ทัง้ดแีละไม่ดใีหผู้อ้ื่นไดท้ราบ) ท่านเลอืกซือ้อาหารอกีครัง้ เพราะประทบัใจหรอืถูกใจ 
จากอาหาร การบรกิาร ราคาทีเ่หมาะสม 
การซ้ือขายอาหารผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู  

วพมิพุมผกา บุญธนาพรีชัต (2560) ธุรกจิ Food Delivery เป็นแนวคดิใหม่ทีใ่ชเ้ทคโนโลยใีนการ
สรา้ง Platform และสรา้งระบบการบรกิารแบบเครอืข่ายทีม่แีอพพลเิคชัน่หรอืเวบ็ไซตเ์ป็นตวักลางโดยที่
เขา้มาตอบโจทยใ์นการสง่อาหารใหก้บัผูบ้รโิภคลูกคา้อย่างมปีระสทิธภิาพและคดิค่าบรกิารตามอตัราที่
ก าหนดท าใหร้า้นอาหารไม่ตอ้งจดัการสง่อาหารดว้ยเองและผูบ้รโิภคไดร้บัความสะดวก กว่าการซือ้อ



ผ่านช่องทางดง้เดมิ โดยกระบวนการเริม่นับจากลูกคา้สัง่ค าสัง่ซือ้ ช าระเงนิ ตลอดจนรบัอาหาร ภายใน
เวลาทีก่ าหนด 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

วฒันะ สุขขวญั (2564) ศกึษาเรื่อง ทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อรา้นอาหารทีป่รบัตวัในช่วงวกิฤต 
covid-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าปัจจยัลกัษณะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศ ต่างกนั
ท าใหท้ศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อรา้นอาหารทีป่รบัตวัในช่วงวกิฤต covid-19 แตกต่างกนั และปัจจยั
ลกัษณะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ีอายุ ระดบัการศกึษา รายได ้ต่างกนั ท าให ้ทศันคตขิอง
ผูบ้รโิภคทีม่ตี่อรา้นอาหารทีป่รบัตวัในช่วงวกิฤต covid-19 ไม่แตกต่างกนั สว่นปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาด และปัจจยัดา้นความปลอดภยั ประกอบดว้ย ดา้นอาหารและภาชนะ ดา้นการจดัการดา้น
ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ไม่มผีลต่อทศันคตยิกเวน้ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้น
สง่เสรมิการขาย ทีม่ผีลต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อรา้นอาหารทีป่รบัตวัในช่วงวกิฤต covid-19 

ณธัภชัร เฉลมิแดน (2564) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการสัง่อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านโม
บายแอปพลเิคชนัช่วงเกดิโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19)ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 20-35 ปี การศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท แอปพลเิค
ชนัทีใ่ชบ้่อยทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ LINE MAN รองลงไปไดแ้ก่ Grab food และ Food Panda ตามล าดบั 
ส าหรบัประเภทอาหารทีส่ ัง่มากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ฟาสตฟ์ู้ด รองลงไป คอื อาหารตามสัง่ และ
เครื่องดื่มตามล าดบั ท าการสัง่อาหารในช่วงเวลา12.01-14.00 น. โดยทีว่ยั Gen X สัง่อาหารในจ านวนเงนิที่
มากกว่าวยัอื่น ๆ 

 

วิธีด าเนินการวิธีวิจยั 

 

ระเบียบวิธีการวิจยั  

การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัเลอืกใชว้ธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยเน้นการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูจากการส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืเกบ็ รวบรวมขอ้มลู

และวเิคราะหข์อ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษามาตรการป้องกันควบคุมโรคโควดิ 19 

สง่ผลต่อการเปรยีบเทยีบทศันคตขิองประชาชนในการตดัสนิใจซือ้อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป

กบัการนัง่รบัประทานอาหารทีร่า้นอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ผูว้จิยัจงึ

ไดก้ าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างในการเกบ็ขอ้มลูจ านวน 400 ชุด โดยเกบ็จากประชาชนทีอ่าศยัอยู่ใน



อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เพือ่ตอบแบบสอบถามงานวจิยั ในหวัขอ้แบบสอบถามทีใ่ชใ้นการวจิยัเรื่อง 

มาตรการป้องกนัควบคุมโรคโควดิ 19 สง่ผลต่อการเปรยีบเทยีบทศันคตขิองประชาชนในการตดัสนิใจซือ้

อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูกบัการนัง่รบัประทานอาหารทีร่า้นอาหาร 

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวเิคราะหข์อ้มูล ปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดต้่อเดอืน วเิคราะหโ์ดยใช้
การแจกแจงค่าความถี ่(Frequency) เป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) การวเิคราะหข์อ้มลู ทศันคตขิอง
ประชาชนซือ้อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปกบัการนัง่รบัประทานอาหารทีร่า้นอาหาร ไดแ้ก่ องค์
ความรูค้วามเขา้ใจ องคป์ระกอบดา้นความรูส้กึ องคป์ระกอบทางพฤตกิรรม วเิคราะหโ์ดยใชก้ารหาค่าเฉลีย่ 
(Mean หรอื 𝑋̅ ) และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรอื S.D.) ใชส้ถติทิดสอบความ
แปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) 

2) การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมตฐิานหาความแตกต่างของ
ทศันคตขิองประชาชน ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปกบัการนัง่
รบัประทานอาหารทีร่า้นอาหาร ของประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติิ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) เปรยีบเทยีบกนั 

สรปุผลการวิจยั 

จากการศกึษางานวจิยัในหวัขอ้ มาตรการป้องกนัควบคุมโรคโควดิ 19 สง่ผลต่อการเปรยีบเทยีบ
ทศันคตขิองประชาชนในการตดัสนิใจซือ้อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปกบัการนัง่รบัประทาน
อาหารทีร่า้นอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก พบว่า ช่วงเวลาทีม่กีารสัง่
อาหารผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป (Line Man, Grab Food, Food Panda) มากทีสุ่ดคอืช่วงอาหารมือ้เทีย่ง 

รองลงมาคอืช่วงอาหารมือ้เชา้ สว่นความถีใ่นการสัง่อาหารพบว่ามกีารสัง่อาหาร การสัง่ซือ้อาหาร 6-10 
ครัง้ต่อสปัดาห ์ลกัษณะดา้นประชาการศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศชายและเพศหญงิมกีารตดัสนิใจไม่แตกต่างกนั 

มเีพยีงเพศทางเลอืก LGBT ทีม่กีารตดัสนิใจแตกต่างออกไป สว่นช่วงอายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายไดต้่อเดอืนมกีารตดัสนิใจไม่แตกต่างกนั และเพศหญงิ และจากการวเิคราะห ์ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน พบว่า เพศหญงิ อายุช่วง 21-38 ปี อาชพี ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิรายไดต้่อเดอืน 10,000 – 20,000 บาท มากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัซึง่สอดคลอ้งกบังานของ 
ณธัภชัร เฉลมิแดน (2564) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการสัง่อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านโมบายแอป
พลเิคชนัช่วงเกดิโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19)ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 20-35 ปี การศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท แอป
พลเิคชนัทีใ่ชบ้่อยทีสุ่ด 



 ดา้นทศันคตขิองประชาชนในการตดัสนิใจซือ้อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปกบัการนัง่
รบัประทานอาหารทีร่า้นอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก พบว่า ประชาชน
ประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก มรีะดบัทศันคตติ่อการตดัสนิใจซือ้อาหาร อยู่ในระดบัเหน็
ดว้ยอย่างยิง่ ดา้นองคค์วามรูค้วามเขา้ใจ คอื การเลอืกรบัประทานทีว่ตัถุดบิทีด่มีคีุณภาพ สดใหม่ คอื
สิง่ทีด่กีบัตวัเองมากทีสุ่ด องคป์ระกอบดา้นความรูส้กึ คอื เลอืกรบัประทานอาหารทีร่สชาตขิองอาหาร 
ท าใหท้่านอยากทานอาหารเพิม่ขึน้มากทีสุ่ด และองคป์ระกอบทางพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร คอื 
ตดัสนิใจเลอืกรบัประทานอาหารจากการโปรโมชัน้สว่นลดหรอืโครงการของรฐั มากทีสุ่ด  ตามล าดบั 

ดา้นการตดัสนิใจซือ้อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปกบัการนัง่รบัประทานอาหารที่
รา้นอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็
ดว้ย และการการเลอืกซือ้อาหารเพราะ (การตดัสนิใจตดัสนิใจเลอืกซือ้อาหารผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู 
(Line Man, Grab Food, Food Panda) เพราะว่า ความสะดวกสบาย ไม่ตอ้งรอ สามารถเลอืกซือ้อาหาร
จากรา้นทีช่อบไดอ้ย่างสะดวก) มากทีสุ่ด การเลอืกซือ้อาหารอกีครัง้ เพราะประทบัใจหรอืถูกใจ จาก
อาหาร การบรกิาร ราคาทีเ่หมาะสม และ การตดัสนิใจเลอืกรบัประทานอาหารทีร่า้นอาหารเพราะว่า 
รสชาตอิร่อย หน้าตาของอาหาร กลิน่ของอาหาร ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบั ณฐัวุฒ ิรุ่งเสถยีรภูธร 
(2559) ศกึษาเรื่อง ประเภทของรา้นอาหาร คุณภาพของอาหาร คุณภาพการบรกิาร และสือ่สงัคม
ออนไลน์ที ่สง่ผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสา่หรบัมือ้ค าของประชากรในกรุงเทพมหานคร  

ผลการศกึษาพบว่า สอดคลอ้งกบั รุ่งนภา ชยัธนฤทธิ ์(2563) ศกึษาเรื่อง การศกึษาปัจจยัที่
สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารคลนี ทางช่องทางออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงคเ์พือ่ 1.เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้อาหารคลนีผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการซือ้อาหารคลนีผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยผลการวจิยัพบว่าปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารคลนีผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร คอื ปัจจยัดา้นคุณภาพของขอ้มลูสนิคา้ ปัจจยัดา้นคุณภาพของรปูภาพ
สนิคา้ ปัจจยัดา้นทศันคต ิปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ โดยมรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

จากการศกึษาสมมตฐิานขอ้ที ่1 เมื่อเปรยีบเทยีบลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
การศกึษา สถานภาพ อาชพี รายได ้ของประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก สง่ผลต่อการการ
ตดัสนิใจซือ้อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปกบัการนัง่รบัประทานอาหารทีร่า้นอาหารแตกต่างกนั 
โดยแบ่งผลการวจิยัตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ดงันี้ 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.1 การตดัสนิใจซือ้ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป พบว่า เพศชาย มคี่าเฉลีย่ 4.27 มาก
ทีสุ่ดการเลอืกรบัประทานอาหารทีร่า้นอาหาร พบว่า เพศหญงิ มคี่าเฉลีย่ 4.38 มากทีสุ่ด พฤตกิรรมหลงั
การซือ้ พบว่า เพศหญงิ มคี่าเฉลีย่ 4.39 มากทีสุ่ด(ค่าระดบันัยส าคญัทางสถติ ิเท่ากบั <.001 มคี่าน้อยกว่า 



0.05) ยอมรบั สมมตฐิานรอง (H1) คอื ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ดา้นเพศมกีารตดัสนิใจซือ้อาหาร
ระหว่างผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูกบัการนัง่รบัประทานอาหารทีร่า้นอาหารแตกต่างกนัลกัษณะดา้นประชา
การศาสตร ์ดา้นเพศ  ดา้นเพศ มกีารตดัสนิใจซือ้อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูกบัการนัง่
รบัประทานอาหารทีร่า้นอาหารแตกต่างกนั และเพศทางเลอืกมกีารตดัสนิใจซือ้อาหารระหว่างผ่าน
โปรแกรมส าเรจ็รูปกบัการนัง่รบัประทานอาหารทีร่า้นอาหารแตกต่างจากเพศชายและเพศหญงิ  

ช่วงอายุ การตดัสนิใจซือ้ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป พบว่าช่วงอายุต ่ากว่า 21 ปี ค่าเฉลีย่ 4.27 มาก
ทีสุ่ด การเลอืกรบัประทานอาหารทีร่า้นอาหาร พบว่าช่วงอายุสูงกว่า 55 ปี มคี่าเฉลีย่ 4.40 มากทีสุ่ด 
พฤตกิรรมหลงัการซือ้ พบว่าช่วงอายุสงูกว่า 55 ปี มคี่าเฉลีย่  5.00 มากทีสุ่ด (ค่าระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ
เท่ากบั 0.146 มคี่ามากกว่า 0.05) 

สถานภาพ การตดัสนิใจซือ้ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป พบว่าสถานภาพแต่งงานแลว้ มคี่าเฉลีย่ 4.21 
มากทีสุ่ดการเลอืกรบัประทานอาหารทีร่า้นอาหาร พบว่าสถานภาพแยกกนัอยู่ มคี่าเฉลีย่ 4.20 มากทีสุ่ด 
พฤตกิรรมหลงัการซือ้ พบว่าสถานภาพแต่งงานแลว้ มคี่าเฉลีย่ 4.37 มากทีสุ่ด (ค่าระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ
เท่ากบั 0.217 มคี่ามากกว่า 0.05)  

ระดบัการศกึษา  การตดัสนิใจซือ้ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป พบว่าระดบัการศกึษา ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
มคี่าเฉลีย่ 4.22 มากทีสุ่ดการเลอืกรบัประทานอาหารทีร่า้นอาหาร พบว่าระดบัการศกึษาปรญิญาโท มี
ค่าเฉลีย่ 4.27 มากทีสุ่ด พฤตกิรรมหลงัการซือ้ พบว่าระดบัการศกึษาปรญิญาโท มคี่าเฉลีย่ 4.46 มากทีสุ่ด 
(ค่าระดบันัยส าคญัทางสถติ ิเท่ากบั 0.214 มคี่ามากกว่า 0.05) 

อาชพี การตดัสนิใจซือ้ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป พบว่าอาชพี นกัเรยีน/นักศกึษา มคี่าเฉลีย่ 4.46 
มากทีสุ่ดการเลอืกรบัประทานอาหารทีร่า้นอาหาร พบว่าอาชพี ว่างงาน มคี่าเฉลีย่ 4.48 มากทีสุ่ด 
พฤตกิรรมหลงัการซือ้ พนกังานเอกชน พบว่าอาชพี มคี่าเฉลีย่ 4.43 มากทีสุ่ด(ค่าระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ
เท่ากบั 0.378 มคี่ามากกว่า 0.05) 

รายได ้ การตดัสนิใจซือ้ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป พบว่ารายได ้ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาทมี
ค่าเฉลีย่ 4.37 มากทีสุ่ด การเลอืกรบัประทานอาหารทีร่า้นอาหาร พบว่ารายได ้20,001 – 30,000 บาท มี
ค่าเฉลีย่ 4.31 มากทีสุ่ด พฤตกิรรมหลงัการซือ้ พบว่ารายได ้20,001 – 30,000 บาท มคี่าเฉลีย่ 4.49 มาก
ทีสุ่ด (ค่าระดบันยัส าคญัทางสถติ ิเท่ากบั 0.007 มคี่ามากกว่า 0.05) 

ลกัษณะดา้นประชาการศาสตร ์ดา้น ช่วงอายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต้่อ
เดอืนมกีารตดัสนิใจไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้  

สมมตฐิานขอ้ที ่1.1 และ สมมตฐิานขอ้ที ่1.2  
วฒันะ สุขขวญั (2564) ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าปัจจยัลกัษณะของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครทีม่เีพศ ต่างกนัท าใหท้ศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อรา้นอาหารทีป่รบัตวัในช่วงวกิฤต covid-
19 แตกต่างกนั และปัจจยัลกัษณะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ีอายุ ระดบัการศกึษา รายได ้
ต่างกนั ท าให ้ทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อรา้นอาหารทีป่รบัตวัในช่วงวกิฤต covid-19 ไม่แตกต่างกนั 



จากการศกึษาสมมตฐิานขอ้ที ่2 ทศันคตขิองประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก สง่ผลต่อ
การการตดัสนิใจซือ้อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูกบัการนัง่รบัประทานอาหารทีร่า้นอาหารแตกต่าง
กนั การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way ANOVA) ก าหนดนยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ก าหนดสมมตฐิานเชงิสถติ ิคอื ทศันคตขิองประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ส่งผลต่อการ
การตดัสนิใจซือ้อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปกบัการนัง่รบัประทานแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารจดัการด้านมาตรการป้องกนัโรคระบาดในสถานการณ์โควิด 19 
ท่ีมีคณุภาพ 

1. ควรมกีารออกสอบถามเรื่องคุณภาพการใหบ้รกิารของโปรแกรมส าเรจ็รูปเพือ่สัง่อาหาร 
2. รา้นอาหารควรมกีารจดัการรา้นทีส่ะอาดถูกสุขลกัษณะเหมาะสมกบัมาตรการป้องกนัการแพร่

ระบาดของโควดิ 19 อย่างเคร่งคดั  
3. บรรจุภณัฑท์ีส่ะอาดสวยงาม ท าใหม้ผีลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารทัง้จากการสัง่ผ่าน

โปรแกรมส าเรจ็รูปและการเลอืกซือ้อาหารทีร่า้นอาหาร 
4. การทีม่เีมนูอาหารใหม่เพิม่ขึน้ท าใหเ้กดิความน่าสนใจในการรบัประทานอาหาร 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัต่อไป 
  จากผลการศกึษาและขอ้จ ากดัในการศกึษาครัง้นี้  ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในการ

ท าการศกึษาครัง้ต่อไป   ดงันี้ 
1. ควรมกีารศกึษาถงึปัจจยัตวัแปรอื่นเพิม่เติม ที่อาจจะส่งผลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารทัง้

จากการสัง่ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปและการเลอืกซือ้อาหารทีร่า้นอาหาร เช่น คุณภาพการบรกิาร บรรจุ
ภณัฑท์ีเ่หมาะสม ราคาของอาหารจากโปรแกรมส าเรจ็สัง่อาหาร รูปแบบการช าระเงนิซือ้อาหาร ลกัษณะ
กลิน่ของรา้นอาหารทีเ่หมาะสม การใหบ้รกิารของคนสง่อาหาร การตดิต่อหากเกดิปัญหาระหว่างการ
สัง่ซือ้อาหาร เป็นตน้ 

2. ควรมกีารก าหนดกลุ่มประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอย่าง เพือ่ศกึษาเฉพาะกลุ่ม เช่น การ
เกบ็ขอ้มลูแยกเพศและก าหนดขนาดกลุ่มทีใ่กลเ้คยีงกนั เพือ่ศกึษาเพิม่เตมิ 

3. การศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชข้อ้ค าถามทีน้่อยเกนิไป ซึง่หากตอ้งการขอ้มลูทีม่คีวาม
หลากหลายมากยิง่ขึน้ อาจจะท าใหก้ารศกึษาทศันคตสิง่ผลต่อการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารทัง้จากการสัง่
ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปและการเลอืกซือ้อาหารทีร่า้นอาหาร เพือ่ใหไ้ดร้บัขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพมากกว่า
นี้  

4. การเลอืกใชเ้ทคนิคในการวจิยั อาจจะน าการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ยวธิกีารอื่นอาจจะท า
ใหผ้ลการวเิคราะหท์ีม่คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ 
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