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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเค
ชันในชวงเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ของนักศึกษาพยาบาล เปนการวิจัยเชิงสำรวจ เครื ่องมือวิจัย
ประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบสอบถามการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชัน 

และแบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชัน มีคาเชื่อมั่นเทากับ 0.86 

กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จำนวน 206 ราย สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 18-23 ป  สวนใหญมีคาดัชนีมวลกายอยูระหวาง 
18.5-22.99 kg/m2  และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวา 5,000 บาท ทำการสั่งอาหารสวนใหญในชวงเวลา 12.00-16.00 น. 

และแอปพลิเคชันที่ใชบอยที่สุด 3 อันดับแรกไดแก  Food Panda รองลงมาคือ 7-Delivery และ Grab food ตามลำดับ 

พฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชันเมื่อพิจารณาปจจัยทั้ง 4 ดาน พบวา กลุม

ตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยดานกระบวนการมากที่สุดที่ระดับมาก (  = 4.14, S.D. = 0.70) รองลงมาเปนปจจัยดาน

สิ่งแวดลอมที่ระดับมาก (  = 4.05, S.D. = 0.84) ปจจัยดานกายภาพที่ระดับมาก (  = 4.03, S.D. = 0.68) และสุดทาย

ปจจัยดานการสั่งซื้อท่ีระดับปานกลาง (  = 3.35, S.D. = 1.07) 

คำสำคัญ: พฤติกรรมการตัดสินใจ บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชัน  ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 
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Decision-making behavior of food delivery service via mobile application 
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Abstract 
This research aimed to study the behavior of decision-making to use the food delivery service via 

mobile application during COVID - 19 pandemic among nursing students as a survey research. Instruments 

consisted of the demographic questionnaire, decision questionnaire to use food delivery service via mobile 

application and a questionnaire on the behavior of decision-making to use food delivery service via mobile 

application with the reliability of 0.86. The sample consisted of 206 1st - 4th year nursing students, Surat 

Thani Rajabhat University. Statistics used for data analysis included frequency, percentage, average and 

standard deviation.  

  The results showed that most of the samples were female, aged between 18-23, and the majority 

had a BMI between 18.5-22.99. kg/m2 and have an average monthly income of less than 5,000 baht. 
Most of them order food between 12.00-16.00 and the top 3 most frequently used applications are 

Food Panda, followed by 7-Delivery and Grab food respectively. The behavior of decision-making to use 

the food delivery service via mobile application when considering all four factors, it was found that the 

sample group put the most importance on the process factor at the high level (  = 4 . 1 4 , S.D. = 0 . 70) , 

followed by environmental factor at high level (  = 4 . 05, S.D. = 0 . 84) , physical factor at high level 

(  = 4.03, S.D. = 0.68), and finally, order factor at medium level (  = 3.35, S.D. = 1.07) 

Keywords: Decision-making behavior, Food delivery service via mobile application, COVID-19 
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1. บทนำ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (coronavirus disease 2019; COVID-19) เปนโรคอุบัติใหมที่กอใหเกิด

อาการเชนเดียวกับผูปวยท่ีมีการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งจะแสดงอาการตั้งแตระดับความรุนแรงนอย ไดแก คัดจมูก 

เจ็บคอ ไอ และมีไข ในบางรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการปอดอักเสบหรือหายใจลำบาก และหายใจลมเหลวซึ่งเปนเหตุให
ผูปวยเสียชีวิต (WHO, 2020)  ซึ่งโรคน้ีสามารถแพรเชื ้อจากคนสูคนไดโดยติดตอผานทางละอองฝอยจากการไอ หรือ           

จามรดกัน แลวหายใจเอาเชื้อเขาสูปอด รวมไปถึงการสัมผัสสารคัดหลั่งของผูติดเชื้อ โดยสถานการณของโลกในปจจุบันมีการ
แพรระบาดของโรคอยางรุนแรง จากรายงานสถานการณ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 พบผูติดเช้ือ
สะสม 88,907 ราย เสียชีวิต 486 ราย (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2564)  ซึ่งยอดผูติดเชื้อและเสียชีวิตมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  จากสถานการณ COVID-19 ที่กลาวมาขางตน กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของประชาชน  

ในประเทศแบบ “New Normal” นั่นคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูคนในการใชชีวิตประจำวันและการขับเคลื่อน  

ทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน เชน การรักษาระยะหางทางสังคม การปองกันตนเองโดยการใสหนากาก การใชบริการ 
จัดสงผานทางออนไลนมากขึ้น เปนตน สงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนการทำงาน การใชชีวิต การเขาสังคม รวมไปถึงพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผูคนในสังคม (ศิโรจน ผลพันธิน, 2563)  

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เห็นไดชัดในสังคมไทยชวงของการแพรระบาดของโรค COVID-19 คือ พฤติกรรม 

การบริโภคอาหารที่มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและการบริโภคอาหาร เพื่อปองกันการรับเชื้อโรคเขาสูรางกาย จากเดิมที่เคย
ไดรับการยอมรับและปฏิบัติกันอยางแพรหลายในอดีตก็คือ “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ” กลายเปน “กินรอน ชอนเรา ลางมือ 

ทิ้งระยะหางกัน” (ศิโรจน ผลพันธิน, 2563) สงผลใหผูบริโภคสวนใหญเลือกท่ีจะอยูบานรับประทานอาหารและเลือกใชบริการ
สั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชันมากขึ้น ประกอบกับการเติบโตของตลาดบริการจัดสงอาหาร (Delivery) 

ตั้งแตป พ.ศ. 2560 มีการเติบโตอยางโดดเดนอยางเห็นไดชัด รวมถึงความตองการของผูบริโภคที่มองหาความสะดวกสบาย
และความรวดเร็ว เนื่องจากความเรงรีบของการใชชีวติโดยเฉพาะกลุมนิสิตนักศึกษา จึงทำใหหลายบริษัทที่มองเห็นโอกาสท่ีจะ
เขามาเปนตัวกลางในการรวมมือกับทางรานคา รานอาหารเขามาทำการตลาดบริการเพื่อรับสงอาหาร (Food Delivery)    

มากขึ ้น ซึ ่งบร ิการร ับส งอาหารผาน Application ได ร ับความนิยมเพราะเนื ่องจากใช ง ายผานมือถือสมารทโฟน 

ซึ่งมีผูประกอบการที่พัฒนาแอปพลิเคชันตางๆ ที่บริการรับสงอาหาร ในปจจุบัน ไดแก LINE MAN, Uber Eats, Grab และ 
Food Panda เปนตน (พิมพะงา วีระโยธิน, 2560) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ชวงเกิดโรค COVID-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรม
ในการเลือกใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี ่เพิ ่มขึ ้น และแอปพลิเคชันที่ใชบอยที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก LINEMAN, 

Grab food และ Food Panda สำหรับประเภทอาหารที่สั่งมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ฟาสตฟูด อาหารตามสั่ง และ
เครื ่องดื ่ม ชวงเวลาในการสั ่งอาหารสวนใหญจะอยูในชวง 12.01-14.00 น. และผูบริโภคสวนใหญมีอายุ 20-35 ป 

(ณัธภัทร เฉลิมแดน, 2563) ปฏิเสธไมไดวาในชวงการแพรระบาดของโรค COVID-19 นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการใช
บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งแอปพลิเคชันที่นักศึกษาพยาบาล 

ใหความนิยมคือ Food Panda นอกเหนือจากสถานการณการแพรระบาดของโรคดังกลาวแลว บริบทการเรียนการสอนท่ีตอง
เรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทำใหตองเรงรีบในการใชชีวิต และมีขอจำกัดในการดูแลสุขภาพตนเอง บริการดังกลาว         
จึงตอบโจทยการใชชีวิตของนักศึกษาพยาบาลในปจจุบัน จาการศึกษาที่ผานมาพบวา นักศึกษาพยาบาลมีระดับพฤติกรรม 

การรับประทานอาหารโดยรวมไมเหมาะสม รอยละ 30 ของนักศึกษาพยาบาลมีระดับดัชนีมวลกายต่ำกวาเกณฑ รอยละ 11 

และมีน้ำหนักเกินจนถึงอวนรอยละ 45.5 มีปริมาณไขมันสะสมมากกวาปกติ (จงกลวรรณ มุสิกทอง  และคณะ,2553) 
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สอดคลองกับการศึกษาของณัฐธยาน ชาบัวคำ (2562) ที่พบวา นักศึกษาพยาบาลมีดัชนีมวลกายต่ำกวาเกณฑรอยละ 24.3 

และมีน้ำหนักเกินจนถึงอวนรอยละ 8.9 

จากสถานการณขางตนจะเห็นไดวานักศึกษาพยาบาลสวนหนึ่งมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และมีระดับดัชนี        

มวลกายที่ไมเหมาะสม ประกอบกับยังไมพบการศึกษาเกี ่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่  
ผานโมบายแอปพลิเคชัน ในชวงเกิดโรค COVID-19 ของนักศึกษาพยาบาล ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในเรื่องดังกลาว  

เพื ่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาลใหดีขึ ้น และเปนแบบอยาง         
ดานสุขภาพที่ดีในอนาคต 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลเิวอรี่ผานโมบายแอปพลเิคชันในชวงเกิดโรค COVID-19 

ของนักศึกษาพยาบาล 

3. วิธดีำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ทำการศึกษาตามขั้นตอนดังน้ี 

 3.1 ประชากรและกลมุตัวอยาง 
ประชากรที ่ใช ในการศึกษาคร ั ้งนี้ ค ือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

ช้ันปท่ี 1-4 ปการศึกษา 2563 จำนวนท้ังหมด 425 คน คำนวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคำนวณของ TARO YAMANE 

(Yamane, 1973) เพื่อกำหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีความเช่ือมั่น 95%        

n หมายถึง ขนาดของกลุมตัวอยางหรือกลุมเปาหมาย 

N หมายถึง ขนาดของประชากร 
e หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (0.05) 

กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นท่ี 95% คิดเปน 206 คน จากประชากรท้ังหมด 425 คน และคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใช
การสุมกลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนของจำนวนนักศึกษาพยาบาลแตละชั้นป 

ซึ่งประกอบดวยช้ันปท่ี 1 จำนวน 52 คน ช้ันปท่ี 2 จำนวน 53 คน ช้ันปท่ี 3 จำนวน 52 คน และช้ันปท่ี 4 จำนวน 49 คน  

3.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีประกอบดวย 3 สวน ดังนี ้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปมีทั้งหมด 6 ขอไดแก เพศ น้ำหนัก สวนสูง อายุ ระดับการศึกษา รายไดของ

นักศึกษาตอเดือน  

สวนที่ 2 แบบสอบถามการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชันมีจำนวน 2 ขอ ไดแก  

1) ทานมักใชชวงเวลาใดในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชัน 2) ทานมักสั่งอาหารแบบเดลิเวอรีผานแอป
พลิเคชันใด  
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สวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชันในชวงเกิด
โรค COVID-19 ซึ ่งผ ู ว ิจ ัยพัฒนาขึ ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 

Acceptance Model : TAM) (Mathieson et al., 2001) โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ซึ่งมีหลักเกณฑในการใชมาตรวัดตามรปูแบบของ Likert’s Scale แบงมาตรวัดออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวย
มากที่สุด (5) เห็นดวยมาก (4) เห็นดวยปานกลาง (3) เห็นดวยนอย (2) และ เห็นดวยนอยที่สุด (1) สำหรับเกณฑการแปลผล
คะแนน แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับมากที่สุด (4.50-5.00) ระดับมาก (3.50-4.49) ระดับปานกลาง (2.50-3.49) ระดับ
นอย (1.50-2.49) ระดับนอยท่ีสุด (1.00-1.49) 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบสอบถามการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี ่ผานโมบาย  

แอปพลิเคชัน และแบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี ่ผานโมบายแอปพลิเคชัน  ไปให
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-

Objective Congruence: IOC) เทากับ 0.92 จากนั้นนำแบบสอบถามพฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบ 

เดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชันไปทดลองใชกับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพื่อนำมา
คำนวณหาคาความเท่ียงของแบบสอบถามดวย Cronbach’s Alpha coefficient ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.86  

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งน้ีดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน กุมภาพนัธ ถึงเดือน มีนาคม 2564 โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสอบถาม
ผานทางระบบออนไลน เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชัน  

2) นำแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูล เพื่อทำการวิเคราะหขอมูลตอไป

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

4. ผลการวิจัย
4.1 ขอมูลทั่วไปพบวา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 จำนวนนักศึกษาในแตละชั้นปมีจำนวนใกลเคียงกัน 

เกือบทั้งหมดเปนเพศหญิงรอยละ 97.6 อายุระหวาง 18-23 ป มากวาครึ่งมีดัชนีมวลกายอยูในชวง 18.5-22.99 Kg/m2              

รอยละ 51.5 รองลงมามีดัชนีมวลกายนอยกวา 18.5 Kg/m2 รอยละ 16.5 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวา 
5,000 บาท รอยละ 60.7  

4.2 การตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชันชวงเกิดโรค COVID-19 พบวา กลุม
ตัวอยางทำการสั ่งอาหารสวนใหญในชวงเวลา 12.01-16.00 น. รอยละ 47.6 รองลงมาคือชวงเวลา 16.01-20.00 น.         
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รอยละ 34.5 และแอปพลิเคชันที่ใชในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่สวนใหญคือ Food panda รอยละ 73.3 รองลงมาคือ 

7-Delivery และ Grab food รอยละ 14.1 และรอยละ 12.1 ตามลำดับ  

4.3 พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชันในชวงเกิด โรค COVID-19   

เมื่อพิจารณาปจจัยทั้ง 4 ดานพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยดานกระบวนการมากที่สุดที่ระดับมาก (  = 4.14, 

S.D. = 0.70) รองลงมาเปนปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่ระดับมาก (  = 4.05, S.D. = 0.84) ปจจัยดานกายภาพที่ระดับมาก 

(  = 4.03, S.D. = 0.68) และสุดทายปจจัยดานการสั่งซ้ือที่ระดับปานกลาง (  = 3.35, S.D. = 1.07) 

เมื่อพิจารณาองคประกอบท้ัง 14 ขอ ในแตละปจจัยพบความคิดเห็นสูงสุด 5 อันดับแรกในการตัดสินใจใชบริการสั่ง
อาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชันโดยเรียงลำดับจากมากไปนอยคือ ปจจัยดานกระบวนการ ในเรื่องชองทางการ

ชำระเงินที่มีความหลากหลาย (  = 4.27, S.D. = 0.69) มีขั้นตอนในการสั่งซื้ออาหารสะดวก งาย และไมยุงยาก (  = 4.20, 

S.D. = 0.68) ปจจัยดานสิ่งแวดลอม เมื่อเกิดสถานการณโควิด-19 จะสั่งอาหารผานโมบายแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้น (  = 4.13, 

S.D. = 0.80) ปจจัยดานกระบวนการ ในเรื ่องการบริการจัดสงแบบเดลิเวอรี ่สามารถจัดส งไดตามเวลาที่แจงไวทุกครั้ง 

(  = 4.12, S.D. = 0.71) และในเรื่องระบบตรวจสอบสถานะการจัดสงแบบ Real time ที่แมนยำตรงตามความเปนจริง 

(  = 4.12, S.D. = 0.66)  

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึกษาขอมูลการใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชัน  ชวงเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา        

สายพันธุใหม 2019 พบวา กลุมตัวอยางทำการสั่งอาหารสวนใหญในชวงเวลา 12.01-16.00 น. รองลงมาคือชวงเวลา 
16.01-20.00 น. จะเห็นไดวาชวงเวลาดังกลาวถือเปนอาหารมื ้อหลักของนักศึกษาพยาบาลคือ มื ้อที ่ยงและมื ้อเย็น 

อาจเนื่องมาจากดวยเวลาที่จำกัดทำใหไมสะดวกในการสั่งอาหารในมื้อเชา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของณัธภัทร เฉลิมแดน 

(2563) ที่พบวาผูบริโภคมักจะสั่งอาหารชวงเวลา 12.01-14.00 น. สวนแอปพลิเคชันที่ใชในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ 
สวนใหญคือ Food panda รองลงมาคือ 7-Delivery และ Grab food ตามลำดับ ซึ่งตางจากการศึกษาที่ผานมาพบวา 
แอปพลิเคชันที่ผูบริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนิยมใชในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่คือ Line man รองลงมาคือ              

Food panda (ชเนศ ลักษณพันธุภักดี,2560; ณัธภัทร เฉลิมแดน, 2563) อาจเนื่องมาจากกลไกทางตลาดของแอปพลิเคชัน 

Food panda ทีพ่ื้นที่ใหบริการเนนลูกคาตางจังหวัด สวน Line man เนนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

พฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชันชวงเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019  เมื่อพิจารณาปจจัยทั้ง 4 ดานพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยดานกระบวนการมากที่สุด 

ที่ระดับมาก รองลงมาเปนปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่ระดับมาก ปจจัยดานกายภาพที่ระดับมาก และสุดทายปจจัยดานการสั่งซื้อ
ที่ระดับปานกลาง  

ปจจัยดานกระบวนการพบวา นักศึกษาพยาบาลใหความสำคัญกับมากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องชองทางการชำระเงิน
ที่มีความหลากหลาย ขั้นตอนในการสั่งซื้ออาหารสะดวก งาย และไมยุงยาก การบริการจัดสงแบบเดลิเวอรี่สามารถจัดสง 
ไดตามเวลาที ่แจงไวทุกครั ้ง และระบบตรวจสอบสถานะการจัดสงแบบ Real time ที ่แมนยำตรงตามความเปนจริง 
ซึ่งตอบโจทยนักศึกษาพยาบาลในปจจุบันที่มองหาความสะดวกสบายและความรวดเร็ว เนื่องมาจากความเรงรีบในการใชชีวิต 

บวกกับการดำเนินชีวิตที่ตองปรับเปลี่ยนในยุค “New Normal” ในชวงการแพรระบาดของโรค COVID-19 ที่ตองรักษา
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ระยะหางทางสังคม และลดการรวมกลมุ สอดคลองกับการศึกษาธนรัตน ศรีสำอางค (2558) พบวา การสรางทางเลือกเก่ียวกบั
ชองทางการชำระเงินท่ีมีความสะดวกตอผูบริโภค การสั่งซื้อผานระบบออนไลนสามารถตรวจสอบความกาวหนาของการสั่งซื้อ
ไดงาย และความตรงตอเวลาในการบริการจัดสงสินคา ถือวาเปนสิ่งท่ีมีผลตอการสั่งซื้ออาหารแบบเดลิเวอรี่ของผูบริโภค

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม โดยเมื่อเกิดสถานการณ COVID-19 นักศึกษาพยาบาลจะสั่งอาหารผานโมบายแอปพลิเคชัน
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับการไดรับเชื้อโรค COVID-19 จึงเลือกใชการสั่งแบบอาหารแบบเดลิเวอรี่ สอดคลองกับ
งานวิจัยของเฮซุส แมนทัส (2563) พบวา ความกังวลของผูบริโภคเกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19 อยูในระดับสูง ผูบริโภค
สวนใหญไดเปลี่ยนแผนการซ้ือของจากการเลือกซื้อของท่ีรานคาผานแอปพลิเคชันมากข้ึน 

ปจจัยดานกายภาพ โดยการจัดประเภทอาหารเปนหมวดหมู ทำใหงายตอการสั่งซื้อและรูปภาพอาหารมีความ
สวยงาม นารับประทาน ทำใหมีผลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีของนักศึกษาพยาบาล 

สอดคลองกับงานวิจัยของชเนศ ลักษณพันธุภักดี (2560) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชันออนไลน
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวา  รูปแบบความสนใจของผูคนสวนใหญเกิดจากความสะดวกและ   

ความสวยงาม นารับประทานของอาหารท่ีสั่ง 
ปจจัยดานการสั่งซื้อพบวา นักศึกษาพยาบาลเลือกสั่งซื้ออาหารไทยมากที่สุด รองลงมาคือ อาหารฟาสตฟูด ซึ่งตาง

จากการศึกษาที่ผานมาพบวา อาหารที่ไดรับความนิยมของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือ อาหารฟาสตฟูด 

รองลงมาคือ อาหารไทย และอาหารตามสั่ง (ชเนศ ลักษณพันธุภักดี, 2560; ณัธภัทร เฉลิมแดน , 2563) อาจเนื่องมาจาก
ผูบริโภคที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เรงรีบ และจำกัดดวยระยะเวลามากกวาผูบรโิภค
ในตางจังหวัด ทำใหอาหารฟาสตฟูดเปนที่นิยมเนื่องจากมีความสะดวกและลดระยะเวลาในการรับประทาน 

เมื่อพิจารณาองคประกอบทั้ง 14 ขอ พบวานักศึกษาพยาบาลสวนใหญใหความสนใจในดานกระบวนการในเรื่อง
ชองทางการชำระเงินที่มีความหลากหลายมากที่สุด เนื่องจากในชวงสถานการณโควิด-19 มีมาตรการใหเวนระยะหางและลด
การสัมผัสเชื้อโรค สงผลใหการชำระเงินผานธนบัตรอาจมีความเสี ่ยงในการสัมผัสเชื้อและการแพรกระจายของเชื้อโรค 
จากบทความวิจัยใน Journal of Hospital Infection ของ Healthcare Infection Society กลาววาเชื้อไวรัสสามารถมีชีวิต
อยูบนพื้นผิวธนบัตรไดนานที่สุด 9 วัน (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2564) และในทางกลับกันนักศึกษาพยาบาลใหความสนใจ
ในเรื่องการจัดสงแบบเดลิเวอรี่สามารถจัดสงไดตามเวลาที่แจงไวทุกครั้ง และจัดสงแบบ real time ที่แมนยำตรงตามความเปน
จริงนอยที่สุด อาจเปนเพราะรูปแบบการจัดสงสวนใหญมีความตรงตอเวลาหรือคลาดเคลื่อนเล็กนอย ทำใหนักศึกษาพยาบาล
ไมเกิดความกังวล สงผลใหคะแนนในการตัดสินใจสั่งซื้อดานนี้นอยกวาดานอื่นๆ  

6. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจยัไปใช              

ผลการวิจัยพบวา ในสถานการณการเกิดโรค COVID-19 นักศึกษาพยาบาลสั่งอาหารฟาสตฟูด รองจากอาหารไทย 

เมื่อพิจารณาขอมูลในสวนของคาดัชนีมวลกายพบวา ประมาณครึ่งหนึ่งมีคาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติ สวนอีกครึ่งหน่ึง
ผิดปกติคือ ต่ำและมากกวาเกณฑ ซึ่งอาหารฟาสตฟูดมผีลตอภาวะสุขภาพในเรื่องของการลดลงของคุณคาทางโภชนาการและ 

ความเสี่ยงสูงที่จะมีน้ำหนักเกินได ดังนั้นผูที่เกี่ยวของสามารถนำขอมูลดังกลาวไปพัฒนาโปรแกรมหรือคนหาแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา เพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพในอนาคตตอได 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป  
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1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ผานโมบายแอปพลิเคชันในชวง
สถานการณ COVID-19 กับนักศึกษาในคณะอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อจะไดทราบถึงความแตกตาง 

2. ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธเชิงทำนายของปจจัยตางๆกับพฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบ
เดลิเวอรี่ในชวงสถานการณ COVID-19 ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อใหขอมูลวิจัยมีที่มีความชัดเจนขึ้น 

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงตอการติดเชื้อ COVID-19 จากการใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผาน
โมบายแอปพลิเคชัน 
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