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บทคดัย่อ 

บทความวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อ

ผูป้ระกอบการร้านอาหาร เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเขา้ถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายของร้านอาหารและเพื่อสร้าง

รูปแบบการปรับตวัของธุรกิจร้านอาหารในพ้ืนท่ีหาดวอนนภา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ด าเนินการศึกษา

ดว้ยการวจิยัเชิงขอ้มูลเชิงปริมาณ (QuantitativeResearch) โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดจนครบตามจ านวน

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดก้ าหนดไวคื้อจ านวน 400 คนและท าการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแ้บบ

สมัภาษณ์ ขอ้ค าถามก่ึงโครงสร้าง สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยัพบวา่ จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการจากการส่วนใหญ่ผลกระทบท่ีไดรั้บจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) จะเป็นในเร่ืองของลูกคา้ การขาดทุน เป็นตน้ ซ่ึงผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไดมี้การปรับตวัขายใน

รูปแบบออนไลน์และเดลิเวอร่ี การสร้างความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ ์การน าส่วนประสมตลาดไปใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

เพราะสินคา้ส่วนใหญ่มีความคลา้ยคลึงกนัท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งสร้างความประทบัใจและการใหค้วามส าคญักบัลูกคา้

มากข้ึนและจากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง  20-35 ปี 

เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีและส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท  

ค าส าคญั : โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) , พฤติกรรม , เดลิเวอร่ี , การปรับตวั 

บทน า 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยถือเป็นการ

ระบาดคร้ังใหญ่ในขณะน้ีมานานกวา่ 1 ปีนบัตั้งแตเ่ดือนมกราคม 2563 โดยในแต่ละวนัแนวโนม้ยอดผูติ้ดเช้ือและยอด

ผูเ้สียชีวติสะสมยงัคงเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รัฐบาลจึงออกมาตรการป้องกนัเขม้งวดและประกาศลอ็กดาวน์ท าใหผู้ติ้ดเช้ือ

รายใหม่มีแนวโนม้ท่ีลดลงและยอดการรักษาหายมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน ในปัจจุบนัพ้ืนท่ีบางแสนจงัหวดัชลบุรีจดัอยูใ่น

กลุ่มพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขม้งวด เน่ืองจากยงัคงมียอดผูติ้ดเช้ือและยอดผูเ้สียชีวติเพ่ิมสูงข้ึนนบัตั้งแต่การระบาดระลอก

ใหม่ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2564) 



จากสถานการณ์ COVID-19 ธุรกิจร้านอาหารในบางแสนจงัหวดัชลบุรีถือวา่เป็นอีกอาชีพหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบ

เป็นอยา่งมากท าใหผู้ป้ระกอบการร้านอาหารในพ้ืนท่ีหาดวอนนภาบางแสนจ านวน 32 ร้าน แบ่งเป็นร้านคาเฟ่จ านวน 9 ร้าน 

ร้านอาหารจ านวน 12 ร้าน บาร์และผบัจ านวน 3 ร้าน ร้านอาหารก่ึงบาร์จ านวน 8 ร้านต่างไดรั้บผลกระทบทั้งยอดขาย               

และจ านวนลูกคา้ท่ีลดลง ท าใหธุ้รกิจร้านอาหารขาดทุนและค่าใชจ่้ายไม่เพียงพอ  

จากสภาพการณ์ดงักล่าว หาดวอนนภา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรีเป็นสถานท่ีส าคญัประกอบกบัเกิด

การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการร้านอาหารดว้ยเหตุน้ีทางผูว้จิยัจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาถึงแนวทางในการปรับตวัของธุรกิจร้านอาหารท่ีไดรั้บผลกระทบของผูป้ระกอบการร้านอาหารใน

พ้ืนท่ีหาดวอนนภา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรีเพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการร้านอาหารอ่ืนๆหรือบุคคล

ทัว่ไปไดพิ้จารณาถึงวธีิการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์การระบาดของการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ในปัจจุบนั 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดการปรับตวัของผูป้ระกอบการซ่ึงแมคคีย ์(McKee et al., 1989) ไดก้ล่าววา่กระบวนการท่ีผูป้ระกอบการใช้

ในการประมวลขอ้มูลต่างๆ จากสภาพแวดลอ้มภายนอกและใชข้อ้มูลดงักล่าวเพ่ือปรับตวั การปรับตวัมีความเก่ียวขอ้งกบั

การปรับเปล่ียนกลยทุธ์การแข่งขนัและการวางกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ไม่มีผูป้ระกอบการใดท่ีสามารถ

อยูร่อดไดต้ลอดโดยไม่มีการปรับตวั ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ซ่ึงระดบัของการ

ปรับตวัข้ึนอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้มตา่งๆการปรับตวัมีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลายมิติ เช่น การผลิตสินคา้ บริการ การตลาด 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย บุคลากร การเงินและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 

Solomon (2003) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงขั้นตอนท่ีเก่ียวกบความคิด ประสบการณ์ การซ้ือ การใชสิ้นคา้และ

บริการของผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจ 

Kotler (2015) กล่าววา่ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาด ซ่ึงธุรกิจจะมีการ

ผสมผสานเคร่ืองมือหลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจและตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายได ้โดยส่วนประสมการตลาด มีทั้งหมด 7 ส่วนประกอบ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product), ราคา (Price) , ช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย (Place) , ส่งเสริมทาง การตลาด (Promotion) , บุคลากร (People) , ลกัษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence) และ กระบวนการ (Process) 

วธีิการวจิยั  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจากการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) ลูกคา้และนกัท่องเท่ียว

ท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารในพ้ืนท่ีหาดวอนนภา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี จ านวน 32 ร้าน จ านวน 400 คน 

โดยใชสู้ตรของ Cochran (สิทธ์ ธีรสรณ์, 2551) 



เคร่ืองมือในการวจิยัไดแ้ก่แบบสมัภาษณ์ ขอ้ค าถามก่ึงโครงสร้างเพื่อศึกษาแนวทางการปรับตวัเพ่ือความอยูร่อด

ของผูป้ระกอบการและแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและสร้างรูปแบบการปรับตวัประกอบดว้ย 3 ส่วน 

คือส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ Food Delivery

และส่วนท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารมีผลต่อการสัง่อาหารเดลิเวอร่ีของผูบ้ริโภค 

วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล เก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยช้ีแจง 

วตัถุประสงคก่์อนการเก็บขอ้มูล จากนั้นตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามแลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูล

ต่อไป 

การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้Microsoft Excel สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) น าผลท่ีไดม้าสรุป 

อภิปรายผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในการวจิยั 

ผลการศึกษา 

การศึกษาแนวทางในการปรับตวัของธุรกิจร้านอาหารท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีหาดวอนนภา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี  จากลูกคา้และ

นกัท่องเท่ียว จ านวน 400 คน พบวา่ 

ตารางท่ี 1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 

 
149 

 
37.25 

     หญิง 251 62.75 
รวม 400 100 

อายุ 
     นอ้ยกวา่ 20 ปี 

 
13 

 
3.25 

     20-35 ปี 302 75.50 
     36-50 ปี 68 17 
     มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 17 4.25 

รวม 400 100 

อาชีพ 
     ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ 

 
67 

 
16.75 

     พนกังานบริษทัเอกชน 33 8.25 
     ธุรกิจส่วนตวั 93 23.25 
     นกัเรียน/นกัศึกษา 143 35.75 



     พนกังาน/ลูกจา้ง 49 12.25 
     อ่ืนๆ 15 3.75 

รวม 400 100 

ระดบัการศึกษา 
     ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 

 
59 

 
14.75 

     ปริญญาตรี 336 84 
     ปริญญาโท 5 1.25 
     ปริญญาเอก   

รวม 400 100 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
     ไม่เกิน 10,000 บาท 

 
5 

 
1.25 

     10,001 –20,000 บาท 271 67.75 
     20,001 –30,000 บาท 72 18 
     มากกวา่ 30,000 บาท 52 13 

รวม 400 100 

 

โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.75  และเพศชายจ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.25 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง  20-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 75.50 อายรุะหวา่ง 36-50  ปีคิดเป็นร้อยละ 17.00 อายมุากกวา่ 50 ปี

ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 4.25  และมีอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.25 ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

35.75 อาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 23.25 อาชีพขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 16.75 อาชีพพนกังาน/

ลูกจา้ง คิดเป็นร้อยละ 12.25 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 8.25 และอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3.75 ระดบั

การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 84.00 ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 14.75 และปริญญาโท คิดเป็นร้อย

ละ 1.25และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.75  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.00 และ

รายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 1.25  

 

ตารางท่ี 1.2 ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเขา้ถึงช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บริการ Food Delivery จ านวน ร้อยละ 

     เคย 394 98.50 
     ไม่เคย 6 1.50 

รวม 400 100 



ช่องทาง Food Delivery จ านวน ร้อยละ 
     GRAB 239 59.75 
     LINE MAN 154 38.50 
     FOODPANDA 7 1.75 
     โอโ้หเดลิเวอร่ี   
     LALAMOVE   
     อ่ืนๆ   

รวม 400 100 

ช่องทาง Food Delivery จ านวน ร้อยละ 
     ไดรั้บค าแนะน าจากคนท่ีรู้จกั 2 0.50 
     ส่ือโฆษณาวทิย ุ   
     ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน ์   
     ส่ือโฆษณาทาง Social media 321 80.25 
     ป้ายหนา้ร้าน 77 19.25 
     อ่ืนๆ   

รวม 400 100 

ใช้บริการ Food Delivery จ านวน ร้อยละ 
     ทุกวนั 305 76.25 
     1 คร้ัง/สปัดาห์ 3 0.75 
     2 คร้ัง/สปัดาห์ 9 2.25 
     3 คร้ัง/สปัดาห์ 69 17.25 
     อ่ืนๆ 14 3.50 

รวม 400 100 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
     เชา้ 29 7.25 
     กลางวนั 127 31.75 
     เยน็ 244 61.00 

รวม 400 100 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
     ความสะดวก 259 64.75 
     เวลา 176 44.00 
     ระยะทาง 66 16.50 
     การจราจร 29 7.25 
     ไม่มีเวลาวา่ง 66 16.50 
     อ่ืนๆ 8 2.00 
 



ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 

     นอ้ยกวา่ 100 บาท 46 11.50 
     101-300 บาท 135 33.75 
     มากกวา่ 300 บาท 219 54.75 

รวม 400 100 

ประเภทอาหาร จ านวน ร้อยละ 
     อาหารคาว 292 73.00 
     ของหวาน 34 8.50 
     อาหารฟาสตฟ์ู้ด 8 2.00 
     เคร่ืองด่ืม 26 6.50 
     อาหารสด 5 1.25 
     อ่ืนๆ 35 8.75 

รวม 400 100 

 

ขอ้มลูพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ Food  Delivery โดยส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการ Food Delivery จ านวน 394 

คน คิดเป็นร้อยละ 98.50 และไม่เคย ใชบ้ริการ Food Delivery จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 เคยใชบ้ริการFood 

Delivery จากช่องทาง GRAB จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 ช่องทาง LINE MAN จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 

38.50และช่องทาง  FOODPANDA จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ส่วนใหญ่รู้จกั Food Delivery ของร้านอาหารผา่น

ช่องทางส่ือโฆษณาทาง Social media จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 80.25 ช่องทางป้ายหนา้ร้าน จ านวน 77 คน คิดเป็น

ร้อยละ 19.25 และไดรั้บค าแนะน าจากคนท่ีรู้จกั จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 มีการใชบ้ริการ Food Delivery บ่อยทุก

วนัจ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.25 ใช ้3 คร้ัง/สปัดาห์ จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 อ่ืนๆ จ านวน 14 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.50 ใช ้2 คร้ัง/สปัดาห์ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 และใช ้1 คร้ัง/สปัดาห์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 

ปัจจยัท่ีท าใหเ้ลือกใชบ้ริการ Food Delivery (ตอบไดม้ากกวา่หน่ึงขอ้) พบวา่ส่วนใหญ่มีความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 64.75 

เวลา คิดเป็นร้อยละ 44.00 ระยะทางและไม่มีเวลาวา่ง คิดเป็นร้อยละ 16.50 การจราจร คิดเป็นร้อยละ 7.25 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อย

ละ 2.00 ส่วนใหญ่จ านวนเงินท่ีใชก้ารบริการFood Delivery ต่อหน่ึงคร้ังนอ้ยกวา่ 100 บาทจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 

11.50 จ านวนเงิน101-300 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 จ านวนเงินมากกวา่ 300 บาท จ านวน 219 คน คิดเป็น

ร้อยละ 54.75 และประเภทอาหารท่ีสัง่บ่อยท่ีสุดคืออาหารคาว จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 อาหารอ่ืนๆ จ านวน 35 

คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 ของหวาน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50  เคร่ืองด่ืม จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 อาหาร

ฟาสตฟ์ู้ด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 และอาหารสดจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25  

 

 



ตารางท่ี 1.3 ขอ้มูลระดบัส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารมีผลต่อการสัง่อาหารเดลิเวอร่ีของผูบ้ริโภค 

ส่วนประสมทางการตลาด   การแปลความหมาย 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.87 มาก 
ดา้นราคา 4.44 มากท่ีสุด 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.29 มากท่ีสุด 
ดา้นส่งเสริมการตลาด 4.09 มาก 
ดา้นบุคคล 4.43 มากท่ีสุด 
ดา้นกระบวนการ 4.23 มากท่ีสุด 

รวม 4.22 มากท่ีสุด 
 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

 จากการวจิยัแนวทางการปรับตวัธุรกิจร้านอาหาร ผูป้ระกอบการไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) จะเป็นในเร่ืองของลูกคา้ รายไดแ้ละการขาดทุน เป็นตน้ ซ่ึงผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไดมี้การปรับตวัขาย

ในรูปแบบออนไลน์และเดลิเวอร่ี การสร้างความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ ์การน าส่วนประสมตลาดไปใชใ้นการประกอบ

ธุรกิจ เพราะสินคา้ส่วนใหญ่มีความคลา้ยคลึงกนัท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งสร้างความประทบัใจและการใหค้วามส าคญักบั

ลูกคา้มากข้ึนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของธีรภทัร เจริญฤทธ์ิ และนฤภร ไชยสุขทกัษิณ (2564) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองการปรับตวั

ของผูป้ระกอบการในสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา ตลาดกิมหยง อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบวา่ ปัญหาดา้นการใหค้วามส าคญักบัลูกคา้มีค่าสูงท่ีสุด พิจารณารายขอ้คือความซ่ือสตัยก์บัลูกคา้ 

รองลงมาคือ ปัญหาดา้นการสร้างความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ ์

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัแนวทางในการปรับตวัของธุรกิจร้านอาหารท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีหาดวอนนภา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 

เพื่อกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัและความ

พึงพอใจสูงสุดของผูบ้ริโภคอีกดว้ย ดงัน้ี 

5.2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์บริการและการจดัส่ง ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑ ์บริการ และการจดัส่ง เน่ืองจาก

ปัจจยัผลิตภณัฑใ์นท่ีน้ีคืออาหารจะตอ้งเป็นอาหารท่ีมีรสชาติอร่อยถูก หากยิง่มีร้านอาหารใหเ้ลือกมาก โอกาสท่ีลูกคา้จะ

สัง่ซ้ืออาหารก็ยิง่มีมากข้ึน รวมไปถึงการจดัส่งท่ีรวดเร็วและมีราคาไม่สูงจนเกินไปจะท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจไดง่้ายยิง่ข้ึน 



5.2.2 ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ยโปรโมชัน่หรือส่วนลด

ค่าอาหารและค่าขนส่งใหก้บัทั้งลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ เพ่ือใหลู้กคา้ใหม่สามารถทดลองใชบ้ริการไดโ้ดยใชโ้ปรโมชนัฟรี

ค่าขนส่งหรือดูแลลูกคา้เก่าดว้ยส่วนลดค่าขนส่งเม่ือมียอดสัง่ซ้ืออาหารตามท่ีก าหนดเป็นตน้  

5.2.3 ปัจจยัดา้นกายภาพและช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัเน่ืองจากการมีช่องทางการจดั

จ าหน่ายออนไลนห์รือแอปพลิเคชนัสามารถน าเสนอขอ้มูลรายการอาหารหรือร้านอาหารไดม้ากและเป็นประโยชนต์่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

นอกจากน้ีในอนาคตสถานการณ์หากไม่มีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) พฤติกรรม

ผูบ้ริโภคอาจเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารควรศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในเชิงลึก                       

ในช่วงสถานการณ์ปกติเพ่ือจดัท าแผนกลยทุธ ์ในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคซ่ึงจะสะทอ้นถึงผลประกอบการ

ของกิจการไดเ้ป็นอยา่งดี 

กติตกิรรมประกาศ 

 งานวจิยัเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความช่วยเหลือแนะน าอยา่งดียิง่จาก อาจารยพ์ณณกร ทองหล้ิม 

อาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยัท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษาแนะน า แนวคิด ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวจิยั รวมถึงการตรวจแกไ้ข

ขอ้บกพร่องของงานวจิยัดว้ยความเอาใจใส่เพ่ือปรับปรุงใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้จิยัไดต้ระหนกัถึงความตั้งใจและความ

ทุ่มเทของอาจารย ์จึงขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมในการตอบ แบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือและ

ขอขอบพระคุณบิดา มารดาและครอบครัวท่ีใหก้าลงัใจในการท าวจิยัคร้ังน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ 
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