มาตรการป้ องกันควบคุมโรคโควิ ด 19 ส่งผลต่อ
การเปรียบเทียบทัศนคติ ของประชาชนในการตัดสิ นใจซื้ออาหาร
ระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนัง่ รับประทานอาหารที่รา้ นอาหาร ของกลุ่ม
ประชาชนในพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ คือ
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อการเปรียบเทียบ
ทัศนคติของประชาชนในการตัดสินใจซื้ออาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนัง่
รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2) เพื่อศึกษา
มาตรการป้ องกันควบคลุมโรคโควิด 19 ส่งผลต่อการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนในการ
ตัดสินใจซื้ออาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนัง่ รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ของ
กลุ่มประชาชนในพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนที่มตี ่อ
มาตรการป้ องกันควบคลุมโรคโควิด 19 ส่งผลต่อการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนในการ
ตัดสินใจซื้ออาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนัง่ รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ของ
กลุ่มประชาชนในพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ในการกาหนดกลุ่มตัวอย่างผู้วจิ ยั คานวณกลุ่มตัวอย่างตามข้อมูล กลุ่มประชาชนที่ซ้ืออาหาร
รับประทานอาหารผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปและประชาชนที่รบั ประทานอาหารในร้านอาหาร ในพื้นที่
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิตกิ ารทดสอบแบบ สถิตคิ วามแปรปรวนทางเดียว (One -Way
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ี LSD ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สงซื
ั ่ ้ออาหารของกลุ่มประชาชนในพื้นที่อาเภอแม่
สอด จังหวัดตาก คือ ช่วงเวลาที่มกี ารสังอาหารผ่
่
านโปรแกรมสาเร็จรูป (Line Man, Grab Food,
Food Panda) มากที่สุดคือช่วงอาหารมื้อเที่ยง ความถี่การสังซื
่ ้ออาหาร 6-10 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เพศ
หญิง อายุช่วง 21-38 ปี อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000
บาท มากที่สุด ระดับทัศนคติต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ ด้านองค์
ความรู้ความเข้าใจ คือ การเลือกรับประทานที่วตั ถุดบิ ที่ดีมคี ุณภาพ สดใหม่ คือสิง่ ที่ดีกบั ตั วเองมาก
ที่สุด ด้านการตัดสินใจซื้ออาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนัง่ รับประทานอาหารที่
ร้านอาหาร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย และการการเลือกซื้ออาหารเพราะ (การ

ตัดสินใจตัดสินใจเลือกซื้ออาหารผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป (Line Man, Grab Food, Food Panda)
เพราะว่า ความสะดวกสบาย ไม่ต้องรอ สามารถเลือกซื้ออาหารจากร้านที่ชอบได้อย่างสะดวก) มาก
ที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน มี
เพียงเพศทางเลือก LGBT ที่มกี ารตัดสินใจแตกต่างออกไป ส่วนช่วงอายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน
ลักษณะด้านประชาการศาสตร์ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน มี
เพียงเพศทางเลือก LGBT ที่มกี ารตัดสินใจแตกต่างออกไป ส่วนช่วงอายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีการตัดสินใจไม่แตกต่า งกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ทัศนคติของประชาชนในพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) กาหนดนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05 กาหนดสมมติฐานเชิงสถิติ คือ ทัศนคติของประชาชนในพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ส่งผลต่อการการตัดสินใจซื้ออาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนัง่ รับประทานแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญ
คาสาคัญ : มาตรการป้ องกันควบคุมโรคโควิด 19, เปรียบเทียบทัศนคติของประชาชน,
การการตัดสินใจซือ้ อาหาร,

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,

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ตามทีร่ ฐั บาลประกาศมาตรการป้ องกันควบคุมโรคโควิด 19 เพือ่ ป้ องการแพร่โรคระบาดทีส่ ง่ ผล
กระทบต่อการใช้ชวี ติ ของประชาชน ซึง่ ส่งผลต่อสภาพเศรฐกิจทัง้ ในส่วนมหาภาคและจุลภาค อาเภอแม่
สอด จังหวัดตาก ตัง้ แต่ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2563 จนถึงปั จจุบนั ซึง่ ทาให้วถิ ชี วี ติ ของคนในพืน้ ที่
เปลีย่ นแปลงไป
นอกจากนี้ตามนบายของรัฐบาลส่งผลให้ผปู้ ระกอบการร้านอาหารได้ปรับเปลีย่ นการจาหน่าย
สินค้าอาหารโดยมีการเข้ามาของรูปแบบการซือ้ ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปและการมีการจากัดการ
รับประทานอาหารในร้านอาหาร รวมถึงการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหาร เพือ่ ป้ องกันตามคาสังของ
่
คณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดตาก และประกอบกับแนวโน้มการการใช้บริการสังซื
่ อ้ อาหาร มีการ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสังอาหารเปิ
่
ดให้บริการภายในพืน้ ที่ โดยคาดว่าเป็ นทางเลือกหนึ่งของการสังซื
่ อ้
อาหาร ระหว่างร้านอาหารกับผูบ้ ริโภค โดยทีผ่ บู้ ริโภคใช้บริการผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปในโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนทารายการสังซื
่ อ้ อาหารมาทีร่ า้ น ทาให้มที างเลือกเพิม่ ขึน้ กับประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ที่
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้มกี ารกากับดูแลและติดตามการดาเนินการของสถานที่
กิจการ หรือกิจกรรมในพืน้ ทีส่ ถานการณ์ทก่ี าหนดเป็ นพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวดทีไ่ ด้ปรับมาตรการ
ตามข้อกาหนดนี้เพือ่ ให้เปิ ดดาเนินการได้ โดยให้ผปู้ ระกอบการหรือผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบจัดเตรียม
สถานที่ การตรวจสอบระบบหมุนเวียนระบายอากาศ การกากับดูแลความพร้อมของบุคลากรผูใ้ ห้บริการ
และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข เงือ่ นเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้ องกันโรคต่างๆ ตามทีท่ าง

ราชการกาหนด รวมทัง้ มาตรการทีผ่ มู้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบกาหนดขึน้ เป็ นการเฉพาะ ยกตัวอย่างมาเพียง
มาตรการของร้านจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาการเปรียบเทียบปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนในการตัดสินใจซือ้
อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนังรั
่ บประทานอาหารทีร่ า้ นอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพื้นที่
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2. เพือ่ ศึกษามาตรการป้ องกันควบคลุมโรคโควิด 19 ส่งผลต่อการเปรียบเทียบทัศนคติของ
ประชาชนในการตัดสินใจซือ้ อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนังรั
่ บประทานอาหารที่
ร้านอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
3. เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนทีม่ ตี ่อมาตรการป้ องกันควบคลุมโรคโควิด 19 ส่งผลต่อ
การเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนในการตัดสินใจซื้ออาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการ
นังรั
่ บประทานอาหารทีร่ า้ นอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สมมุติฐานของการวิ จยั
1. เมื่อเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ
รายได้ ของประชาชนในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่งผลต่อการการตัดสินใจซื้ออาหารระหว่าง
ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนังรั
่ บประทานอาหารทีร่ า้ นอาหารแตกต่างกัน
2. ทัศนคติของประชาชนในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่งผลต่อการการตัดสินใจซือ้ อาหาร
ระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนังรั
่ บประทานอาหารทีร่ า้ นอาหารแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การวิจยั ครัง้ นี้มุ่งศึกษาการตัดสินใจการตัดสินใจซือ้ อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนัง่
รับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีตวั แปรต้น
ได้แก่ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ทัศนคติสง่ ผลต่อการการตัดสินใจซือ้ อาหาร และตัวแปรตามคือ การ
ตัดสินใจซือ้ อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนังรั
่ บประทานอาหารทีร่ า้ นอาหารอาหารที่
ร้านอาหาร ตามมาตรการป้ องกันควบคุมโรคโควิด 19 ของกลุ่มประชาชนในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก
ขอบเขตด้านประชากร
1. ขอบเขตของสถานทีเ่ ก็บข้อมูล ประชาชนทีซ่ อ้ื อาหารรับประทานอาหารผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปและ
รับประทานอาหารในร้านอาหาร ในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2. ขอบเขตระยะเวลาเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลในช่วงเดือนเดือนธันวาคม 2564

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้ องกันควบคุมโรคโควิ ด 19
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องทีท่ วราชอาณาจั
ั่
กร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แถลงประกาศใช้
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน เพือ่ ควบคุม
สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ 2019 หรือ Covid-19 ซึ่งให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่
วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็ นต้นไป
จากสถานการณ์ คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดตากได้ประกาศมาตราการป้ องกันการระบาด
โควิด 19 ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตาก โดยข้อร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ถูกกาหนดดังนี้
ร้านจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิ ดบริการได้โดยให้บริการอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่
เกินเวลา 21.00 นาฬิกา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ในร้าน และกากัดจานวนผูน้ งั ่
บริโภคในร้านอาหาร หากเป็ นการบริโภคในห้องปรับอากาศให้มจี านวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนที่
นังปกติ
่
แต่หากเป็ นการบริโภคในพืน้ ทีเ่ ปิ ดทีอ่ ากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาด
เล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้มจี านวนผูบ้ ริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของจานวนทีน่ งปกติ
ั่
และอาจจัดให้มี
การแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นได้ โดยมีผแู้ สดงไม่เกินจานวน 5 คน ต้องมีการเว้นระยะห่างและงาด
การติดต่อสัมผัสกับผูใ้ ช้บริการ และให้นกั ดนตรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดย
อนุโลมให้เฉพาะนักร้อง นักแสดง หรือนักดนตรีทใ่ี ช้เครื่องดนตรีประเภทเป้ าทีอ่ าจถอดหน้ ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าได้ขณะทาการแสดง
จากมาตรการป้ องกันควบคุมโรคโควิด 19 ระบาดผูว้ จิ ยั ได้แนวคิดในการวิจยั มีขอ้ จากัดทีส่ ง่ ผล
ต่อการเลือกซือ้ อาหาร ได้แก่ ความสะอาดปลอยภัยจากโควิดระหว่างร้านอาหารกับคนส่งอาหารมาถึง
มือผูบ้ ริโภค ส่งผลต่อทัศนคติการใช้บริการ การเลือกเมนูอาหารทีป่ รุงสุกใหม่เพือ่ ปลอดภัยจากการเชือ้
โควิด 19 ร้านค้าทีม่ กี ารจัดการเป็ นไปตามมาตรการป้ องกันโควิด 19 ทาให้เกิดความรูส้ กึ ปลอดภัยผ่อน
คลายมากขึน้
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ปั จจัยต่างทีเ่ ป็ นหลักเกณฑ์ในการบ่ง
บอกถึงลักษณะทางประชากรทีอ่ ยู่ในตัวบุคคลหรือผูใ้ ช้บริการนัน้ โดยข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
สามารถช่วยแบ่งส่วนตลาดทาให้เกิดประสิทธิผลในการกาหนดตลาดเป้ าหมาย และง่ายต่อการวัด
มากกว่าตัวแปรอื่น ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ โดยใช้เกณฑ์ความแตกต่าง
ทางด้านลักษณะของผูว้ จิ ยั สามารถนาทฤษฎีมาปรับใช้ในงานวิจยั นี้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงนาเอาได้โดยการ
กาหนดคาถาม ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของประชาชน
ในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยการเปรียบเทียบของการซือ้ อาหารผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปส่ง

อาหารกับการเลือกรับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหาร เพือ่ วิเคราะห์ถงึ การเปรียบเทียบทัศนคติของ
ประชาชนในการตัดสินใจซือ้ อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนังรั
่ บประทานอาหารที่
ร้านอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
ทัศนคติ หมายถึง แนวความคิดเห็น การรับรู้ ความเข้า ความรูส้ กึ และพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ จาก
การทีร่ บั สิง่ รอบตัว ผ่านทางตา หู จมูก ลิน้ การสัมผัส ละนาไปสูก่ ารคิดวิเคราะห์ จดจาขึน้ มา เพื่อใช้ใน
การตัดสินใจในการกระทาบางอย่าง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติ กรรมผู้บริ โภค
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง ซึง่ การค้นหาพฤติกรรมขอผูบ้ ริโภคจะต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Analyzing
Consumer Behavior) เพือ่ ทราบถึงลักษณะและความต้องการและพฤติกรรมการซือ้ และการใช้ของ
ผูบ้ ริโภค โดยใช้คาถาม 6Ws และ1H ซึง่ ประกอบด้วย Who, What, Why, When, Where และสุดท้าย
คือ How เกีย่ วกับพฤติกรรมการการบริโภคอาหารจะมีลกั ษณะดังนี้ ท่านรับประทานอาหารตามความ
ต้องการของตัวเอง เช่น ทานอาหารครบ 3 มือ้ เป็ นประจาเพือ่ สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ท่านเลือก
รับประทานอาหารจากผูอ้ ่นื แนะนาหรือจากเห็นผูอ้ ่นื โพสต์ลงใน Social media ท่านจะเปรียบเทียบข้อดี
และข้อเสียของการเลือกซือ้ อาหารในแต่ละครัง้ ท่านตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารจากการโปรโมชัน้
ส่วนลด หรือโครงการของรัฐ
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
การตัดสินใจหมายถึงการทีผ่ บู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ สินค้าใด จะผ่านกระบวนการของการเกีย่ วข้อง
กับสินค้าทีซ่ อ้ื มาก่อนไม่ว่าเป็ นการหาข้อมูลเกีย่ วกับสินค้า การพิจารณารายละเอียด และกระบวนการที่
ผูบ้ ริโภคเกี่ยวข้องกับสินค้าได้รบั ผลมาจากสองกลุ่มของปั จจัย กลุ่มแรก ได้แก่ ปั จจัยทางจิตวิทยาของ
แต่ละบุคคล เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติอ่นื ๆ กลุ่มทีส่ อง ได้แก่ ปั จจัยทางสังคมเช่น
วัฒนธรรม ชนชัน้ ทางสังคมและครอบครัว
พฤติกรรมหลังจากการซือ้ อาหาร ท่านแนะนาและบอกต่อประสบการณ์ในการมาเลือกซือ้ อาหาร
ให้กบั คนอื่นทราบ (ทัง้ ดีและไม่ดใี ห้ผอู้ ่นื ได้ทราบ) ท่านเลือกซือ้ อาหารอีกครัง้ เพราะประทับใจหรือถูกใจ
จากอาหาร การบริการ ราคาทีเ่ หมาะสม
การซื้อขายอาหารผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป
วพิมพุมผกา บุญธนาพีรชั ต (2560) ธุรกิจ Food Delivery เป็ นแนวคิดใหม่ทใ่ี ช้เทคโนโลยีในการ
สร้าง Platform และสร้างระบบการบริการแบบเครือข่ายทีม่ แี อพพลิเคชันหรื
่ อเว็บไซต์เป็ นตัวกลางโดยที่
เข้ามาตอบโจทย์ในการส่งอาหารให้กบั ผูบ้ ริโภคลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและคิดค่าบริการตามอัตราที่
กาหนดทาให้รา้ นอาหารไม่ตอ้ งจัดการส่งอาหารด้วยเองและผูบ้ ริโภคได้รบั ความสะดวก กว่าการซือ้ อ

ผ่านช่องทางด้งเดิม โดยกระบวนการเริม่ นับจากลูกค้าสังค
่ าสังซื
่ อ้ ชาระเงิน ตลอดจนรับอาหาร ภายใน
เวลาทีก่ าหนด
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
วัฒนะ สุขขวัญ (2564) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อร้านอาหารทีป่ รับตัวในช่วงวิกฤต
covid-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยลักษณะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ เี พศ ต่างกัน
ทาให้ทศั นคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อร้านอาหารทีป่ รับตัวในช่วงวิกฤต covid-19 แตกต่างกัน และปั จจัย
ลักษณะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ี อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต่างกัน ทาให้ ทัศนคติของ
ผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อร้านอาหารทีป่ รับตัวในช่วงวิกฤต covid-19 ไม่แตกต่างกัน ส่วนปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด และปั จจัยด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย ด้านอาหารและภาชนะ ด้านการจัดการด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ไม่มผี ลต่อทัศนคติยกเว้น ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ส่งเสริมการขาย ทีม่ ผี ลต่อทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อร้านอาหารทีป่ รับตัวในช่วงวิกฤต covid-19
ณัธภัชร เฉลิมแดน (2564) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการสังอาหารแบบเดลิ
่
เวอรีผ่ ่านโม
บายแอปพลิเคชันช่วงเกิดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19)ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี การศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทั เอกชนและมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท แอปพลิเค
ชันทีใ่ ช้บ่อยทีส่ ุด 3 อันดับแรก ได้แก่ LINE MAN รองลงไปได้แก่ Grab food และ Food Panda ตามลาดับ
สาหรับประเภทอาหารทีส่ งมากที
ั่
ส่ ุด 3 อันดับแรกได้แก่ ฟาสต์ฟ้ ูด รองลงไป คือ อาหารตามสัง่ และ
เครื่องดื่มตามลาดับ ทาการสังอาหารในช่
่
วงเวลา12.01-14.00 น. โดยทีว่ ยั Gen X สังอาหารในจ
่
านวนเงินที่
มากกว่าวัยอื่น ๆ
วิ ธีดาเนิ นการวิ ธีวิจยั
ระเบียบวิ ธีการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เลือกใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเน้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือเก็บ รวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษามาตรการป้ องกันควบคุมโรคโควิด 19
ส่งผลต่อการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนในการตัดสินใจซือ้ อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป
กับการนังรั
่ บประทานอาหารทีร่ า้ นอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผูว้ จิ ยั จึง
ได้กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลจานวน 400 ชุด โดยเก็บจากประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ใน

อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพือ่ ตอบแบบสอบถามงานวิจยั ในหัวข้อ แบบสอบถามทีใ่ ช้ในการวิจยั เรื่อง
มาตรการป้ องกันควบคุมโรคโควิด 19 ส่งผลต่อการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนในการตัดสินใจซือ้
อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนังรั
่ บประทานอาหารทีร่ า้ นอาหาร
เทคนิ คการวิ เคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน วิเคราะห์โดยใช้
การแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) เป็ นค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ทัศนคติของ
ประชาชนซือ้ อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนังรั
่ บประทานอาหารทีร่ า้ นอาหาร ได้แก่ องค์
ความรูค้ วามเข้าใจ องค์ประกอบด้านความรูส้ กึ องค์ประกอบทางพฤติกรรม วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าเฉลีย่
(Mean หรือ 𝑋̅) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใช้สถิตทิ ดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐานหาความแตกต่างของ
ทัศนคติของประชาชน ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนัง่
รับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหาร ของประชาชนในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบกัน
สรุปผลการวิ จยั
จากการศึกษางานวิจยั ในหัวข้อ มาตรการป้ องกันควบคุมโรคโควิด 19 ส่งผลต่อการเปรียบเทียบ
ทัศนคติของประชาชนในการตัดสินใจซือ้ อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนังรั
่ บประทาน
อาหารทีร่ า้ นอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่า ช่วงเวลาทีม่ กี ารสัง่
อาหารผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป (Line Man, Grab Food, Food Panda) มากทีส่ ุดคือช่วงอาหารมือ้ เทีย่ ง
รองลงมาคือช่วงอาหารมือ้ เช้า ส่วนความถีใ่ นการสังอาหารพบว่
่
ามีการสังอาหาร
่
การสังซื
่ อ้ อาหาร 6-10
ครัง้ ต่อสัปดาห์ ลักษณะด้านประชาการศาสตร์ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน
มีเพียงเพศทางเลือก LGBT ทีม่ กี ารตัดสินใจแตกต่างออกไป ส่วนช่วงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน และเพศหญิง และจากการวิเคราะห์ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน พบว่า เพศหญิง อายุช่วง 21-38 ปี อาชีพ ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท มากทีส่ ุด ซึง่ สอดคล้องกับซึง่ สอดคล้องกับงานของ
ณัธภัชร เฉลิมแดน (2564) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการสังอาหารแบบเดลิ
่
เวอรีผ่ ่านโมบายแอป
พลิเคชันช่วงเกิดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19)ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี การศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทั เอกชนและมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท แอป
พลิเคชันทีใ่ ช้บ่อยทีส่ ุด

ด้านทัศนคติของประชาชนในการตัดสินใจซือ้ อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนัง่
รับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่า ประชาชน
ประชาชนในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีระดับทัศนคติต่อการตัดสินใจซือ้ อาหาร อยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิง่ ด้านองค์ความรูค้ วามเข้าใจ คือ การเลือกรับประทานทีว่ ตั ถุดบิ ทีด่ มี คี ุณภาพ สดใหม่ คือ
สิง่ ทีด่ กี บั ตัวเองมากทีส่ ุด องค์ประกอบด้านความรูส้ กึ คือ เลือกรับประทานอาหารทีร่ สชาติของอาหาร
ทาให้ท่านอยากทานอาหารเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ุด และองค์ประกอบทางพฤติกรรมการบริโภคอาหาร คือ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารจากการโปรโมชัน้ ส่วนลดหรือโครงการของรัฐ มากทีส่ ุด ตามลาดับ
ด้านการตัดสินใจซือ้ อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนังรั
่ บประทานอาหารที่
ร้านอาหาร ของกลุ่มประชาชนในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วย และการการเลือกซือ้ อาหารเพราะ (การตัดสินใจตัดสินใจเลือกซือ้ อาหารผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป
(Line Man, Grab Food, Food Panda) เพราะว่า ความสะดวกสบาย ไม่ตอ้ งรอ สามารถเลือกซือ้ อาหาร
จากร้านทีช่ อบได้อย่างสะดวก) มากทีส่ ุด การเลือกซือ้ อาหารอีกครัง้ เพราะประทับใจหรือถูกใจ จาก
อาหาร การบริการ ราคาทีเ่ หมาะสม และ การตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหารเพราะว่า
รสชาติอร่อย หน้าตาของอาหาร กลิน่ ของอาหาร ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ รุ่งเสถียรภูธร
(2559) ศึกษาเรื่อง ประเภทของร้านอาหาร คุณภาพของอาหาร คุณภาพการบริการ และสือ่ สังคม
ออนไลน์ท่ี ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารส่าหรับมือ้ คาของประชากรในกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า สอดคล้องกับ รุ่งนภา ชัยธนฤทธิ ์ (2563) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปั จจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ อาหารคลีน ทางช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์เพือ่ 1.เพือ่ ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ อาหารคลีนผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการซือ้ อาหารคลีนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยผลการวิจยั พบว่าปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ อาหารคลีนผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปั จจัยด้านคุณภาพของข้อมูลสินค้า ปั จจัยด้านคุณภาพของรูปภาพ
สินค้า ปั จจัยด้านทัศนคติ ปั จจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง โดยมีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
จากการศึกษาสมมติฐานข้อที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ ของประชาชนในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่งผลต่อการการ
ตัดสินใจซือ้ อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนังรั
่ บประทานอาหารทีร่ า้ นอาหารแตกต่างกัน
โดยแบ่งผลการวิจยั ตามลักษณะประชากรศาสตร์ ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1.1 การตัดสินใจซือ้ ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป พบว่า เพศชาย มีค่าเฉลีย่ 4.27 มาก
ทีส่ ุดการเลือกรับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหาร พบว่า เพศหญิง มีค่าเฉลีย่ 4.38 มากทีส่ ุด พฤติกรรมหลัง
การซือ้ พบว่า เพศหญิง มีค่าเฉลีย่ 4.39 มากทีส่ ุด(ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ <.001 มีค่าน้อยกว่า

0.05) ยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศมีการตัดสินใจซือ้ อาหาร
ระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนัง่ รับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหารแตกต่างกันลักษณะด้านประชา
การศาสตร์ ด้านเพศ ด้านเพศ มีการตัดสินใจซือ้ อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนัง่
รับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหารแตกต่างกัน และเพศทางเลือกมีการตัดสินใจซือ้ อาหารระหว่างผ่าน
โปรแกรมสาเร็จรูปกับการนัง่ รับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหารแตกต่างจากเพศชายและเพศหญิง
ช่วงอายุ การตัดสินใจซือ้ ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป พบว่าช่วงอายุต่ากว่า 21 ปี ค่าเฉลีย่ 4.27 มาก
ทีส่ ุด การเลือกรับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหาร พบว่าช่วงอายุสูงกว่า 55 ปี มีค่าเฉลีย่ 4.40 มากทีส่ ุด
พฤติกรรมหลังการซือ้ พบว่าช่วงอายุสงู กว่า 55 ปี มีค่าเฉลีย่ 5.00 มากทีส่ ุด (ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ
เท่ากับ 0.146 มีค่ามากกว่า 0.05)
สถานภาพ การตัดสินใจซือ้ ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป พบว่าสถานภาพแต่งงานแล้ว มีค่าเฉลีย่ 4.21
มากทีส่ ุดการเลือกรับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหาร พบว่าสถานภาพแยกกันอยู่ มีค่าเฉลีย่ 4.20 มากทีส่ ุด
พฤติกรรมหลังการซือ้ พบว่าสถานภาพแต่งงานแล้ว มีค่าเฉลีย่ 4.37 มากทีส่ ุด (ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ
เท่ากับ 0.217 มีค่ามากกว่า 0.05)
ระดับการศึกษา การตัดสินใจซือ้ ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป พบว่าระดับการศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรี
มีค่าเฉลีย่ 4.22 มากทีส่ ุดการเลือกรับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหาร พบว่าระดับการศึกษาปริญญาโท มี
ค่าเฉลีย่ 4.27 มากทีส่ ุด พฤติกรรมหลังการซือ้ พบว่าระดับการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉลีย่ 4.46 มากทีส่ ุด
(ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.214 มีค่ามากกว่า 0.05)
อาชีพ การตัดสินใจซือ้ ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป พบว่าอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มีค่าเฉลีย่ 4.46
มากทีส่ ุดการเลือกรับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหาร พบว่าอาชีพ ว่างงาน มีค่าเฉลีย่ 4.48 มากทีส่ ุด
พฤติกรรมหลังการซือ้ พนักงานเอกชน พบว่าอาชีพ มีค่าเฉลีย่ 4.43 มากทีส่ ุด(ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ
เท่ากับ 0.378 มีค่ามากกว่า 0.05)
รายได้ การตัดสินใจซือ้ ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป พบว่ารายได้ ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทมี
ค่าเฉลีย่ 4.37 มากทีส่ ุด การเลือกรับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหาร พบว่ารายได้ 20,001 – 30,000 บาท มี
ค่าเฉลีย่ 4.31 มากทีส่ ุด พฤติกรรมหลังการซือ้ พบว่ารายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีค่าเฉลีย่ 4.49 มาก
ทีส่ ุด (ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.007 มีค่ามากกว่า 0.05)
ลักษณะด้านประชาการศาสตร์ ด้าน ช่วงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือนมีการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ทัง้ นี้
สมมติฐานข้อที่ 1.1 และ สมมติฐานข้อที่ 1.2
วัฒนะ สุขขวัญ (2564) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยลักษณะของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครทีม่ เี พศ ต่างกันทาให้ทศั นคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อร้านอาหารทีป่ รับตัวในช่วงวิกฤต covid19 แตกต่างกัน และปั จจัยลักษณะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ี อายุ ระดับการศึกษา รายได้
ต่างกัน ทาให้ ทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อร้านอาหารทีป่ รับตัวในช่วงวิกฤต covid-19 ไม่แตกต่างกัน

จากการศึกษาสมมติฐานข้อที่ 2 ทัศนคติของประชาชนในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่งผลต่อ
การการตัดสินใจซือ้ อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนัง่ รับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหารแตกต่าง
กัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) กาหนดนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 กาหนดสมมติฐานเชิงสถิติ คือ ทัศนคติของประชาชนในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่งผลต่อการ
การตัดสินใจซือ้ อาหารระหว่างผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปกับการนังรั
่ บประทานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริ หารจัดการด้านมาตรการป้ องกันโรคระบาดในสถานการณ์โควิ ด 19
ที่มีคณ
ุ ภาพ
1. ควรมีการออกสอบถามเรื่องคุณภาพการให้บริการของโปรแกรมสาเร็จรูปเพือ่ สังอาหาร
่
2. ร้านอาหารควรมีการจัดการร้านทีส่ ะอาดถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับมาตรการป้ องกันการแพร่
ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งคัด
3. บรรจุภณ
ั ฑ์ทส่ี ะอาดสวยงาม ทาให้มผี ลต่อการตัดสินใจสังซื
่ อ้ อาหารทัง้ จากการสังผ่
่ าน
โปรแกรมสาเร็จรูปและการเลือกซือ้ อาหารทีร่ า้ นอาหาร
4. การทีม่ เี มนูอาหารใหม่เพิม่ ขึน้ ทาให้เกิดความน่าสนใจในการรับประทานอาหาร
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ต่อไป
จากผลการศึกษาและข้อจากัดในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการ
ทาการศึกษาครัง้ ต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาถึงปั จจัย ตัวแปรอื่นเพิม่ เติม ที่อาจจะส่งผลต่อ การตัดสินใจสังซื
่ อ้ อาหารทัง้
จากการสังผ่
่ านโปรแกรมสาเร็จรูปและการเลือกซือ้ อาหารทีร่ า้ นอาหาร เช่น คุณภาพการบริการ บรรจุ
ภัณฑ์ทเ่ี หมาะสม ราคาของอาหารจากโปรแกรมสาเร็จสังอาหาร
่
รูปแบบการชาระเงินซือ้ อาหาร ลักษณะ
กลิน่ ของร้านอาหารทีเ่ หมาะสม การให้บริการของคนส่งอาหาร การติดต่อหากเกิดปั ญหาระหว่างการ
สังซื
่ อ้ อาหาร เป็ นต้น
2. ควรมีการกาหนดกลุ่มประชากรและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เพือ่ ศึกษาเฉพาะกลุ่ม เช่น การ
เก็บข้อมูลแยกเพศและกาหนดขนาดกลุ่มทีใ่ กล้เคียงกัน เพือ่ ศึกษาเพิม่ เติม
3. การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้ขอ้ คาถามทีน่ ้อยเกินไป ซึง่ หากต้องการข้อมูลทีม่ คี วาม
หลากหลายมากยิง่ ขึน้ อาจจะทาให้การศึกษาทัศนคติสง่ ผลต่อการตัดสินใจสังซื
่ อ้ อาหารทัง้ จากการสัง่
ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปและการเลือกซือ้ อาหารทีร่ า้ นอาหาร เพือ่ ให้ได้รบั ข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกว่า
นี้
4. การเลือกใช้เทคนิคในการวิจยั อาจจะนาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตดิ ว้ ยวิธกี ารอื่น อาจจะทา
ให้ผลการวิเคราะห์ทม่ี คี วามหลากหลายมากยิง่ ขึน้
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