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บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อการศกึษา พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานครต่อ การใชบ้รกิาร
สัง่อาหารแบบเดลเิวอรี ่โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูต้อบแบบสอบถาม จากผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร
ที่เคยใช้บรกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรี ่จ านวน 400 คนท าการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยค่ารอ้ยละ และ Chi-
Square ผลการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สัง่อาหารเดลเิวอรีจ่าก Line Man มคีวามถีใ่น
การสัง่อาหารเดลเิวอรี่มากที่สุดคอื  2-3 ครัง้ / เดอืน  ส่วนใหญ่เลอืกสัง่อาหารเดลเิวอรี ่ เพื่อ ทานกบั
ครอบครวั สัง่อาหารเดลเิวอรี ่เมือ่อยากรบัประทาน มากทีสุ่ด ส่วนใหญ่มคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ในการสัง่
อาหารเดลเิวอรี ่อยูท่ี ่150-200 บาท ส่วนใหญ่มแีหล่งขอ้มลูในการตดัสนิใจสัง่อาหารเดลเิวอรีจ่าก เพื่อน 
ส่วนใหญ่สัง่อาหารเดลเิวอรี ่เพราะ ไมม่เีวลาเพยีงพอในการเดนิทางไป และมลีกัษณะการบรโิภคอาหาร
เดลิเวอรี่ เป็น มื้อเย็น มากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้บรโิภคใน
กรงุเทพมหานครมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรี ่

ค าส าคญั: พฤตกิรรมผูบ้รโิภค บรกิารอาหาร เดลเิวอรี ่โควดิ19 
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Abstract 

This study aims to investigate the food delivery service using behavior of consumers in 
Bangkok during Covid 19 pandemic situation. Questionnaires were employed to collect the data 
from 400 consumers who had used delivery service in Bangkok. Statistical techniques used to 
analyze the data include frequency, percentage, and Chi-Square test. The results reveal that the 
majority of the respondents ordered food delivery service via Line Man and usually used food 
delivery service 2-3 times a month. Most of the respondents ordered food deliver service to eat 
with family and mostly ordered when wanted to eat. Most of them usually spend approximately 
150 - 200 baht per transaction. Most of them have information sources for deciding to order food 
from friends and usually ordered food delivery because of saving time. They often used food 
delivery service for their dinner. The results of hypothesis testing found that demographic factors 
of consumers in Bangkok affect the food delivery service using behavior. 

Keywords: Consumer behavior, food service, Delivery Service, COVID-19 
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บทน า 

 จากภาวะความเร่งรบีและขอ้จ ากดัด้านเวลาทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั ส่งผลใหห้ลายคนไม่มเีวลาใน
การซือ้อาหารจากรา้นคา้ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควดิ คนไทยมแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกใชบ้รกิารจดัส่ง
อาหาร (Delivery) เพิม่มากขึน้ และสามารถเลอืกใชบ้รกิารทีใ่หค้วามสะดวกและรวดเรว็มากทีสุ่ด จงึท า
ใหจ้ านวนของการสัง่อาหารผ่านช่องทางออนไลน์ เพิม่มากขึน้ แอปพลเิคชัน่สัง่อาหาร (Food Delivery 
Application) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงจากทางด้านเทคโนโลยี หรือที่เรียกว่า Digital 
Disruption ไมเ่พยีงแต่ท าใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นไป แต่ยงัก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในห่วงโซ่
ธุรกิจร้านอาหาร รวมไปถึงเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้ธุรกิจการจดัส่งอาหารไปยงัแหล่งที่พัก (Food 
Delivery) มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2557 – 2561 อยู่ที่
ประมาณรอ้ยละ 10 สูงกว่าการขยายตวัของธุรกจิรา้นอาหารโดยรวมที่มคี่าเฉลีย่อยู่ที่เพยีงรอ้ยละ 3-4 
ต่อปี โดยข้อมูลของศูนย์วิจยักสิกรไทย (2562) คาดว่า ธุรกิจจดัส่งอาหารไปยงัแหล่งที่พัก  (Food 
Delivery) ในปี 2562 จะมมีูลค่าอยู่ที่ 33,000 – 35,000 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่องราวร้อยละ 14 จากปี 
2561 และคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 8 ของมูลค่าธุรกจิรา้นอาหารของประเทศไทยในปี 2562  การแข่งขนั
ของแอปพลเิคชัน่สัง่อาหาร ดนัธุรกจิ Food Delivery เตบิโตต่อเนื่อง โดยมมีลูค่าสงูถงึ 33,000 – 35,000 
ลา้นบาท ในปี 2562   

ความนิยมของผู้บรโิภคต่อธุรกจิการจดัส่งอาหารไปยงัแหล่งที่พกั (Food Delivery) สะท้อนให้
เห็นได้จากผลส ารวจของศูนย์วจิยักสกิรไทย (2563) พบว่า ตวัอย่างร้อยละ 63 คดิว่าการมบีรกิารสัง่
อาหารผ่าน Application ประเภทต่างๆ ส่งผลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคของตน โดยท าให้เปลี่ยนมาสัง่
อาหารผ่าน Application มากยิง่ขึน้ รวมไปถงึท าให้มกีารออกไปนัง่รบัประทานอาหารนอกบ้านน้อยลง
อกีดว้ย นอกจากนี้ การขยายตวัของธุรกจิ Food Delivery และแอปพลเิคชัน่สัง่อาหาร (Food Delivery 
Application) ยงัเพิม่โอกาสในการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ผูเ้ล่นทีอ่ยูใ่นห่วงโซ่ธุรกจิรา้นอาหาร อาท ิรา้นอาหาร
รวมถงึรา้นอาหารขนาดกลางและเลก็ทีส่ามารถเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้รายใหม่ๆ  เพิม่ขึน้ ซึง่อาจมสี่วนแบ่งของ
รายได้มูลค่าประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาทหรอื กลุ่มผู้ขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ทีส่ามารถเพิม่รายได้โดยการ
รับงานผ่าน Application ต่างๆ    ที่น่าจะมีส่วนแบ่งรายได้มูลค่าประมาณ 3.9 พันล้านบาท ใน
ขณะเดยีวกนัการแข่งขนัที่มากขึน้ก็ผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการในเครอืรา้นอาหารต่างๆจ าเป็นต้องมกีาร
ปรบัแผนธุรกจิเพื่อใหร้กัษาขดีความสามารถในการแขง่ขนัและรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดทีม่อียู่ไดโ้ดย
การเพิม่ช่องทางการสัง่ซือ้อาหารและความหลากหลายของประเภทอาหาร รวมไปถงึการใชบ้รรจุภณัฑ์
อาหารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม   จะเหน็ไดว้่าธุรกจินี้มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องทุกปี จากพฤตกิรรมของ
คนไทยทีอ่ยากกนิของอร่อยแต่รกัสบายไม่อยากไปซือ้เองมากขึน้ และสถานการณ์โควดิ -19 ในปัจจุบนั 
ยิง่ท าใหค้นไทยหนัมาสัง่อาหารผ่านแอปมากขึน้ 
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเดลเิวอรีข่องผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร 
2. เพื่อศกึษาอทิธพิลของปัจจยัส่วนบุคคลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเดลเิวอรีข่องผูบ้รโิภคใน

เขตกรงุเทพมหานคร  
 

สมมติฐานของการวิจยั 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเดลเิวอรีข่องผูบ้รโิภคในเขต

กรงุเทพมหานคร 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ทฤษฏพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior theory) เป็นการศกึษาถงึเหตุจงูใจทีท่ าใหเ้กดิ
การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์โดยมจีุดเริม่ต้นจากการเกดิสิง่กระตุ้น (Stimulus) ทีท่ าใหเ้กดิความต้องการ
สิง่กระตุน้ทีผ่่านเขา้มาทางความรูส้กึนึกคดิของผูบ้รโิภคเปรยีบเสมอืนกล่องด า (Buyer’s Black Box) ซึง่
ผูผ้ลติหรอืผูข้ายไมส่ามารถคาดคะเนไดค้วามรูส้กึนึกคดิของผูบ้รโิภค จะไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะต่างๆ 
ของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรอืการตดัสนิใจของผู้ซื้อจุดเริม่ต้นอยู่ที่มสีิง่มากระตุ้นท าให้เกดิความ
ตอ้งการก่อน แลว้ท าใหเ้กดิการตอบสนอง (Buyer’s Purchase Decision) (ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2538 อา้ง
ถงึใน ชยัณรงค ์ทรายคา, 2552)  

การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บรโิภคเป็นการวเิคราะห์เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุทัง้ที่มีอิทธพิลท าให้
ผู้บรโิภคตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิาร ซึ่งการเขา้ใจถงึสาเหตุต่างๆ มผีลจูงใจหรอืการตดัสนิใจซื้อของ
ผู้บรโิภคลกัษณะนี้ที่จะท าให้นักการตลาดสามารถตอบสนองผู้บรโิภคได้ส าเรจ็ผลด้วยการชกัน าและ
หว่านล้อมให้ลูกค้าซื้อสินค้าและมคีวามจงรกัภกัดีที่จะซื้อซ ้าครั ้งต่อไปเรื่อยๆ ดงันัน้การวิเคราะห์
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคจงึเป็นเรือ่งของการศกึษาการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคว่าเกดิจากปัจจยัอทิธพิลอะไรเป็น
ตวัก าหนด หรอืเป็นสาเหตุทีท่ าใหม้กีารตดัสนิใจซือ้ พฤตกิรรมในขณะท าการซือ้จงึเป็นขัน้ตอนสุดท้าย
ของกระบวนการตดัสนิใจซื้อและในการตดัสนิใจซื้อจะประกอบไปด้วยปัจจยต่ัางๆ เช่น ความต้องการ
การเรยีนรูค้วามเขา้ใจ ปัจจยัต่างๆ นี้มอียู่ในความนึกคดิและจติใจของทุกคนซึ่งต่างก็ได้มกีารสรา้งสม
และขดัเกลาตามความนึกคดิและจติวทิยาของตนตามสงัคมและวฒันธรรมทีต่่างกนัจากอดตีถงึปัจจุบนั 
ซึ่งท าให้คุณลักษณะที่แท้จริงภายในของผู้บริโภคแตกต่างกัน โดยค าถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื 6 Ws 1 H ซึง่ประกอบดว้ย Who, What, Why, Whom, When, Where และ How 
เ พื่ อ ค้ นห าค า ต อบ  7 ปร ะก า รห รือ 7Os ซึ่ ง ป ร ะกอบด้ ว ย  Occupants, Objects, Objectives, 
Organizations, Occasions, Outlets และ Operationsเพื่อน าไปประยุกต์ใชก้ารใชค้ าถาม 7 ค าถามเพื่อ
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หาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกบัพฤตกิรรมผู้บรโิภครวมทัง้การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกบั
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดงันี้ ( ศริวิรรณ    เสรรีตัน์และคณะ, 2550 ) 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?)  

2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What does the consumer buy?)  

3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ (Why does the consumer buy?)  

4. ใครมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจซือ้ (Who participates in the buying?)  

5. ผูบ้รโิภคซือ้เมือ่ใด (When does the consumer buy?)  

6. ผูบ้รโิภคซือ้ทีใ่ด (Where does the consumer buy?)  

7. ผูบ้รโิภคซือ้อยา่งไร (How does the consumer buy?)   

วิธีการด าเนินการวิจยั 

 1. กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
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2. ประชากรและตวัอยา่ง 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ เคยใช้บรกิารเดลเิวอรี ่จาก

การแทนค่าสตูรท าใหไ้ดข้นาดตวัอยา่งไม่น้อยกว่า 385 ตวัอยา่ง เพื่อป้องกนัความผดิพลาดจากการตอบ
แบบสอบถามไมส่มบรูณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัจงึก าหนดใหม้กีารส ารองเพิม่จ านวน 16 คนรวมจ านวน
แบบสอบถามที่จะท าการแจกทัง้สิ้น 400 ฉบบั โดยได้ก าหนดระดบัความแปรปรวนสูงสุด คอื p = 0.5 
และ  q = 0.5 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% หรอื 0.95 และยอมรบัความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตวัอย่าง
ได ้5% หรอื 0.05 
 

3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูศ้กึษาค้นคว้า

จากทฤษฏีนักวิชาการ และนักปฏิบตัิที่ได้เขยีนไว้เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามจะ
แบ่งเป็น 2 ตอน คอื  

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของตวัอยา่ง    
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร มลีกัษณะปลายปิด มคี าตอบให้เลอืกและให้ผู้ตอบเลอืกได้เพยีงค าตอบเดยีว รวม
จ านวน 9 ขอ้  

4. วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู  
การวจิยันี้ผู้วจิยัได้วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป และใช้ระดบัความเชื่อมัน่ที่ระดบั 

0.05 เป็นเกณฑใ์นการยอมรบัหรอืปฏเิสธสมมตฐิานในการวจิยั โดยใชส้ถติใินการวเิคราะห์ขอ้มลู สถติิ
เชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบไปด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
และสถติเิชงิปรมิาณ โดยใชส้ถติ ิChi-Square ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

 

สรปุผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

1.ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากการศกึษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 53.0  และเป็นเพศหญงิ
ร้อยละ 47.0 มอีายุ 31-35 ปี มากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 30.3 ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด คดิเป็นร้อยละ 
69.0 มรีะดบัการศกึษา ปรญิญาตร ีมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 72.8 ส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิทั คดิ
เป็น รอ้ยละ 28.7 รองลงมาคอื ธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระคดิเป็น รอ้ยละ 19.0 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
15,001-20,000 บาท มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 28.7 
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 2. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสัง่อาหารเดลเิวอรี ่

จากการศกึษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สัง่อาหารเดลเิวอรี่จาก Line Man คดิเป็นรอ้ยละ 
50.50 มคีวามถี่ในการสัง่อาหารเดลเิวอรีม่ากที่สุดคอื  2-3 ครัง้ / เดอืน  คดิเป็นรอ้ยละ 49.0 ส่วนใหญ่
เลือกสัง่อาหารเดลิเวอรี่ เพื่อ ทานกับครอบครวั คิดเป็นร้อยละ 43.8 สัง่อาหารเดลิเวอรี่ เมื่ออยาก
รบัประทาน มากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 76.3 ส่วนใหญ่มคี่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ใน การสัง่อาหารเดลเิวอรี ่
อยู่ที่ 150 - 200 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 49.0 มแีหล่งขอ้มูลในการตดัสนิใจสัง่อาหารเดลเิวอรี่จาก เพื่อน  
มากทีสุ่ด คดิเป็น     รอ้ยละ 28.7 ส่วนใหญ่สัง่อาหารเดลเิวอรี ่เพราะ ไม่มเีวลาเพยีงพอในการเดนิทาง
ไป คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 และมลีกัษณะการบรโิภคอาหารเดลเิวอรี ่เป็น มือ้เยน็ มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 
35.5 

3. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ตารางที ่1 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
สัง่อาหารเดลเิวอรี ่

ปัจจยัสว่นบุคคล 
เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส 
ระดบั

การศกึษา 
อาชพี รายได ้

ผูใ้หบ้รกิารเดลเิวอรีท่ีซ่ ือ้
บ่อยทีส่ดุ 

2 =9.374 
Sig=0.025 

2 =16.835 
Sig=0.329 

2 =7.631 
Sig=0.266 

2 =11.397 
Sig=0.077 

2 =30.704 
Sig=0.031 

2 =16.843 
Sig=0.328 

การใชบ้รกิาร 2 เดอืนที่
ผา่นมา 

2 =5.909 
Sig=0.052 

2 =17.343 
Sig=0.067 

2 =7.039 
Sig=0.134 

2 =9.029 
Sig=0.060 

2 =28.475 
Sig=0.005 

2 =12.841 
Sig=0.233 

การเลอืกสัง่อาหารเดลเิวอ
รีเ่พือ่ใคร 

2 =3.666 
Sig=0.160 

2 =21.298 
Sig=0.019 

2 =20.971 
Sig=0.000 

2 =6.614 
Sig=0.158 

2 =60.093 
Sig=0.000 

2 =30.837 
Sig=0.001 

โอกาสในการสัง่อาหารเดลิ
เวอรี ่

2 =10.326 
Sig=0.001 

2 =20.563 
Sig=0.001 

2 =10.494 
Sig=0.005 

2 =2.124 
Sig=0.346 

2 =25.461 
Sig=0.000 

2 =23.350 
Sig=0.000 

คา่ใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ 2 =2.643 
Sig=0.267 

2 =61.835 
Sig=0.000 

2 =22.362 
Sig=0.000 

2 =25.457 
Sig=0.000 

2 =77.164 
Sig=0.000 

2 =52.130 
Sig=0.000 

แหล่งขอ้มลูในการตดัสนิใจ
สัง่อาหารเดลเิวอรี ่

2 =6.252 
Sig=0.181 

2 =34.189 
Sig=0.025 

2 =17.625 
Sig=0.024 

2 =8.918 
Sig=0.349 

2 =44.993 
Sig=0.006 

2 =29.351 
Sig=0.081 

ประเภทอาหารทีส่ ัง่เดลิ
เวอรี ่

2 =20.852 
Sig=0.000 

2 =33.166 
Sig=0.000 

2 =9.376 
Sig=0.052 

2 =2.093 
Sig=0.719 

2 =40.315 
Sig=0.000 

2 =27.924 
Sig=0.002 

เหตุผลทีท่ าใหส้ ัง่อาหารเด
ลเิวอรี ่

2 =24.317 
Sig=0.000 

2 =39.520 
Sig=0.006 

2 =26.464 
Sig=0.001 

2 =10.441 
Sig=0.235 

2 =44.210 
Sig=0.007 

2 =42.587 
Sig=0.002 

ลกัษณะการบรโิภคอาหาร
เดลเิวอรี ่

2 =26.966 
Sig=0.000 

2 =37.733 
Sig=0.010 

2 =5.845 
Sig=0.665 

2 =15.715 
Sig=0.047 

2 =34.981 
Sig=0.069 

2 =46.118 
Sig=0.001 
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จากตารางที ่1 ผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ย Chi-Square พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค
ในกรงุเทพมหานครมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรี่ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
ผลการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระเรื่องปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร ภายหลงัสถานการณ์โควดิ 19 มขีอ้เสนอแนะต่อ ผูป้ระกอบการ ในการ
ท าความเขา้ใจถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค เพื่อใหท้ราบถงึสาเหตุทัง้ทีม่อีทิธพิลท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้
สนิคา้และบรกิาร ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดใ้หข้อ้เสนอแนะจากผลการวจิยัในครัง้นี้ ดงันี้ 

1.1 ผูป้ระกอบควรมทีางเลอืกช่องทางการช าระเงนิทีส่ะดวกต่อผูบ้รโิภค มเีวป็ไซต์ ระบบสัง่ซือ้
ทีง่า่ยและสามารถตรวจสอบสนิคา้ทัง้ก่อนและหลงัส่งได้ 

1.2 ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการจดัจา้งพนักงาน คดัเลอืกพนักงานทีด่มีาท างาน มี
การฝึกอบรมก่อนท างาน เพื่อการท างานทีม่คีุณภาพ 

1.3 ผูป้ระกอบควรใหค้วามส าคญั พฒันาทางดา้นระบบ ปรบัปรงุเพื่อความรวดเรว็ต่อการเขา้ถงึ
งา่ย สัง่ซือ้สะดวก ใหบ้รกิารรวดเรว็ 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

ผูว้จิยัจงึไดใ้หข้อ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไปดงันี้ 

1.1 ควรศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเดลเิวอรีข่องผูบ้รโิภคในเขต 
ปรมิณฑล เพื่อผูป้ระกอบการใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการ วางแผนระบบการใหบ้รกิารเดลเิวอรรี่  

1.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจดัส่งสินค้าและบริการเดลิเวอรี่ที่ส่งผลต่อผู้บรโิภค เพื่อ
ผูป้ระกอบการน าไปพฒันาดา้นต่างๆ และแกไ้ขปรบัปรงุการจดัส่งสนิคา้และบรกิาร  
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