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บทคดัยอ่ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส ารวจการรับรู้ของ คน

วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อ การรับรู้วิถีชีวิตแบบใหม่ 

ปัจจัยทางการตลาดตามแนวคิด 4ซี และการตัดสินใจใช้บริการสั่ง

อาหารเดลิเวอรี 2. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของ การรับรู้วิถีชีวิตแบบใหม่ 

ที่มีต่อ การตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ 3. เพื่อวิเคราะห์

อิทธิพลของ ปัจจัยทางการตลาดตามแนวคิด 4ซี ที่มีต่อ การตัดสินใจ

ใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ

แบบสอบถาม ซึ่งได้ท าการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ 0.753 ตัวอย่างจ านวน 200 คน เลือกจากการสุ่ม

ตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ประกอบ สถิติเชิงพรรณาประกอบด้วย

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง

อนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ทั้งน้ีการทดสอบ

สมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อยู่ในกลุ่มคนท างาน มีอายุระหว่าง 51ปีขึ้นไป ระดับรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนอยู่ที่ 15,001-30,000 บาท โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม มี

การรับรู้มากที่สุด เก่ียวกับวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เกิดขึ้น และ พบว่าโดย

ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นด้วยสูงที่สุด ในเรื่องปัจจัยทาง

การตลาดตามแนวคิด 4ซี กับการใช้บริการส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ใน

แต่ละด้าน จากการตั้งสมมติฐานพบว่า การรับรู้วิถีชีวิตแบบใหม่ไม่

ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ของบุคคลวัย

ท างานในเขตกรุงเทพมหานครซึ่ง ส่วนปัจจัยทางการตลาดตาม

แนวคิด 4ซี ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ของ

บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

ค าส าคัญ : การรับรู้วิถีชีวิตแบบใหม่; ปัจจัยทางการตลาดตามแนวคิด 

4ซี; การตัดสินใจใช้บริการ; บริการเดลิเวอรี่ 
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Abstract 

The objectives of this study were to: (1) Explore the working people’s 

opinions toward their Perceive new normal life, marketing factors 

according to the concept of 4C and the decision to order food 

delivery service. (2) Analyze the influence of Perceive new normal 

life, marketing factors according to the concept of 4C on the decision 

to order the food delivery service. The tool used to collect the data 

was a questionnaire were examined by qualified experts the 

reliability value was 0.753.the 200 samples which was randomly 

chosen by using a convenient sampling method. Statistics used the 

descriptive statistics consisted of frequency, percentage, mean, 

standard deviation and inferential statistics such as multiple 

regression analysis. The hypothesis test was at the statistical 

significance level at 0.05.The study found that most respondents 

were female, Aging 51 years and over, the average monthly income 

level was 15,001-30,000 bahts and holding a bachelor's degree. 

Overall, the respondents mostly perceived about their new lifestyles 

and it was olds found that the respondents had the highest opinion 

toward each element of marketing factors according to the 4C 

concept for. 

Regarding the hypothesis, it was found that the Perceive new normal 

life did not affect the decision to order the food delivery service. While 

the marketing factors according to the 4C concept affected the 

decision to order the food delivery service the second discovery was 

consistent with the proposed hypothesis. 
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บทน า 

 ในปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศ ที่

มีผู้บริโภคทั้งสิ้น 5,666,264 คน เน่ืองจากสภาวะที่มีการแข่งขันสูงและ

ข้อจ ากัดด้านเวลา จึงท าให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ท าให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการ Food Delivery เพื่ออ านวยความสะดวก

และประหยัดเวลาในการบริโภคอาหารในแต่ละมื้อ ซึ่งสอดคล้องกันกับวิถี

ชีวิตในปัจจุบันที่มีความเร่งรีบ ดังน้ัน การสั่งอาหารเดริเวอรี่ จึงสามารถ

ตอบสนองความต้องการส่วนใหญ่ของประชากรในกรุงเทพมหานครได้ดี 

และ เป็นที่นิยม การสั่งอาหารเดริเวอรี่ในปัจจุบัน ยังมีความหลากลาย

มากกว่าในอดีต ความนิยมของการสั่งอาหารเดริเวอรี่ส่วนหน่ึงมาจาก 

เหตุการณ์การระบาดของ Covid-19 ท าให้ประเทศไทยใช้วิธีการท างาน

แบบ Work Form Home ทั้งยังมีค าสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวท าให้ร้านอาหาร

ทั่วไป ไม่สามารถเปิดบริการแบบปกติได้ และจากการระบาดของ Covid-

19 ท าให้ผู้คนไม่นิยมออกจากบ้านเน่ืองจากสภาวะความเสี่ยง จึงใช้

บริการสั่งอาหารมาส่งที่บ้านแทนการออกไปซื้อจากภายนอก และการ

ส ารวจพบว่าความนิยมในการสั่งอาหารน้ันมีมากขึ้นทุกวันและ คาดว่าจะ

ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคตเพราะมีอัตราการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง การที่ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ น้ันต้อง

อาศัยปัจจัยใดบ้าง 

ได้มีนักวิชาการอธิบายว่า ปัจจัยการรับรู้วิถีชีวิตแบบใหม่ มีความส าคัญ

ต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ และปัจจัยทางการตลาด4Cs 

ท าให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการ  

 ส าหรับการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อให้เกิด

ความชัดเจนกับกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่จะน าไปสู่ผลสรุป

ของการศึกษาว่าปัจจัยด้านรับรู้วิถีชีวิตแบบใหม่และปัจจัยทางการตลาด

ตามแนวคิด4C ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ของ
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กลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครโดยผู้วิจัยได้น าเสนอปัญหาของการ

วิจัยของการศึกษาดังต่อไปน้ี  

 

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

 1. เพื่อส ารวจการรับรู้ของ คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่มีต่อ การรับรู้วิถีชีวิตแบบใหม่ ปัจจัยทางการตลาดตามแนวคิด 4ซี 

และการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ 

 2. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของ การรับรู้วิถีชีวิตแบบใหม่ ที่มีต่อ 

การตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ 

 3. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของ ปัจจัยทางการตลาดตามแนวคิด 4ซี 

ที่มีต่อ การตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรและตัวอย่าง ขอบเขตของประชากร ในการศึกษา

วิจัยในครั้งน้ี ได้ท าการเลือกกลุ่มประชากรวัยท างานที่อาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานครมีประสบการณ์การสั่งอาหารเดลิเวอรี่ โดยกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 200 คน 

 2. ขอบเขตของเนื้อหา คือ จะก าหนดตัวแปรการศึกษาจาก

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ที่อธิบายถึงคุณลักษณะของ

ตัวแปรแต่ละตัว ได้แก่การรับรู้วิถีชีวิตแบบใหม่ ปัจจัยทางการตลาด

ตามแนวคิด 4ซี การตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่  

 

ตวัแปรที่ใชใ้นการวจิยั 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ (1) การรับรู้วิถีชีวิตแบบใหม่ (2) ปัจจัย

ทางการตลาดตามแนวคิด 4ซี 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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1. เพื่อให้ทราบถึงระดับการรับรู้วิถีชีวิตแบบใหม่ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มคนวัยท างาน ที่มีต่อ การตัดสินใจใช้

บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ 

 2. เพื่อให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยทางการตลาด

ตามแนวคิด 4ซี ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มคนวัย

ท างาน ที่มีต่อ การตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ 

 3. เพื่อท าให้ทราบถึงอิทธิพลของ การรับรู้วิถีชีวิตแบบใหม่ และ

ปัจจัยทางการตลาดตามแนวคิด 4ซีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่ง

อาหารเดลิเวอรี่ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา

เก่ียวกับตัวแปร ทั้ง3ตัวแปร ดังน้ี 

ปัจจยัการรบัรูว้ถิีชวีติแบบใหม่ 

1 การรับรู้ สิทธิโชค วรานุสันติกูล. (2546) ได้กล่าวว่า กระบวนการ

ที่สิ่งมีชีวิต พยายามเข้าใจสิ่งแวดล้อมและท าการแปลความหมายออกมา 

ความหมายที่แปลออกมาน้ันอยู่บนพื้นฐานจากประสบการณ์เก่า ทัศนีย์ 

ลักขณาภิชนชัช และคณะ. (2550) ได้กล่าวว่า การรับรู้ คือกระบวนการ

ทางจิตวิทยาพื้นฐานของบุคคลที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยการที่สมองแปล

ความหมายออกมาโดยอาศัย ประสบการณ์เดิม 

2 พฤติกรรมผู้ บริ โภค Hoyer and MacInnis. (1997)  Engle, 

Blackwell and Miniard. (1993) ได้ให้ความหมาย ไปในทางเดียวกันว่า

กระบวนการคิดรวมถึงการกระท าที่เก่ียวข้องกับการ ซื้อสินค้า และบริการ

โดยมีการตัดสินใจทั้งก่อนและหลังการกระท าต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับ ความ

พึงพอใจ และ ความต้องการของตัวบุคคล 

3 วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal.) กงป.กบง.สปช.ทบ. (2563) ได้

อธิบายเก่ียวกับ วิถีชีวิตแบบใหม่ คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่และก าลัง จะ

กลายเป็นเรื่องปกติในอนาคตอันใกล้ จากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

ในสังคม และจากปัจจัยหลายๆอย่างที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค 

4 รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) สรินยา สงค์ประเสริฐ. (2554) 

ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบของการด าเนินชีวิต เป็นโครงสร้างโดยรวมของการ
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ใช้ชีวิต รวมถึงการใช้จ่ายด้วย ทั้งน้ีรูปแบบการด าเนินชีวิตจะสะท้อนถึง 

ความสนใจ ความคิดเห็น และค่านิยมได้เป็นอย่างดี  

ปัจจัยทางการตลาดตามแนวคิด 4ซี  

 Borden (1964) ให้ความหมาย ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s 

Marketing ไว้ดังน้ี ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer Wants and 

Needs) การที่จะผลิตอะไรออกมาผู้ผลิตต้องค านึงถึงความต้องการของ

ลูกค้าเป็นอย่างแรก ต้นทุนของผู้บริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) 

เป็นแนวคิดการตั้งราคาโดยการพิจารณาถึงต้นทุนของผู้บริโภคที่ต้องจ่าย

ในการใช้ชีวิตประจ าวัน ก่อนที่จะจ่ายเพื่อที่จะให้ได้รับสินค้ามา เช่น ค่า

จอดรถ ค่าเสียเวลา ความสะดวกในการซื้อ (Consumer’s Convenience 

to Buy) ช่องทางในการจัดจ าหน่าย จะต้องค านึงว่าจะเพิ่มความสะดวกใน

การซื้อของผู้บริโภคได้อย่างไร การสื่อสาร (Communication) การสื่อสาร

จะต้องพิจารนาอย่างถ่ีถ้วนในการเลือกสื่อและสารใดที่ผู้บริโภคจะรับฟัง  

การตัดสินใจใช้บริการ 

 Moody (1983) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นการกระท าที่

จะท าเมื่อไม่มีเวลาหาข้อเท็จจริงอีกส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้น และเมื่อใดที่

หยุดหาข้อเท็จจริง จะเกิดเป็นแนวทางการแก้ไขตามปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่ง

การรวบรวมข้อเท็จจริงจะเก่ียวกับเวลาและค่าใช้จ่าย  

สมมุติฐานของการวิจัย จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง  

 สมมติฐานที่ 1 การรับรู้วิถีชีวิตแบบใหม่ส่งผลต่อ การตัดสินใจ

ใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ 

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางการตลาดตามแนวคิด 4ซีส่งผลต่อ การ

ตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 ระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งน้ี ซึ่งประกอบด้วย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
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 ประชากรและตัวอย่าง เป็นกลุ่มตัวอย่างวัยท างาน อาศัยอยู่ใน

บริเวณกรุงเทพมหานครและเคยสั่งอาหารเดลิเวอรี่ มาก่อน ใช้วิธีการ

สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยใช้สูตรของ Cocranch(1977) 

 เครื่องมือในการศึกษา ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งได้

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยการตั้งเป็นค าถามชนิด

ปลายปิด แบบให้เลือกตอบ (ค าถามแบบปรนัย) ใช้ส าหรับการตอบค าถาม

ข้อมูลทั่วไป และแบบให้เลือกตอบ โดยค าตอบที่เลือกน้ันจะใช้ในลักษณะ

ของการวัดระดับความคิดเห็น จากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด 

 การตรวจสอบเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบค าถาม

ของแบบสอบถามก่อนที่จะน าไปแจกกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งการ

ตรวจสอบเป็น 2 คือ ประเภทการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 

(Content Validity.) และการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability.) 

 ประเภทของสถิติที่ใช้ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ

ใช้เพื่อวิเคราะห์และอธิบายถึงคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้เพื่อวิเคราะห์และอธิบาย

ความคิดเห็นของตัวอย่าง  

 ผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิติ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regress on Analysis) เพื่อดูเส้นทางการส่งผลที่เกิดขึ้นระหว่างตัว

แปรทั้งสามประเภท ตามสมมตติฐานที่ตั้งไว้ 

 

ผลการศึกษา 

 ส่วนที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 

51ปีขึ้นไป ระดับรายได้อยู่ที่ 15,001-30,000 บาท มีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

 ส่วนที่ 2 อธิบายได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยภาพรวม

มีการรับรู้มากที่สุดเก่ียวกับวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เกิดขึ้น  

 ส่วนที่ 3 อธิบายได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยภาพรวม

มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยสูงที่สุดที่เห็นด้วยกับปัจจัยทางการตลาดตาม

แนวคิด 4ซี ในแต่ละด้าน 
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 ส่วนที่ 4 อธิบายได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยภาพรวม

มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยค่อนข้างสูงที่เห็นด้วยกับการตัดสินใจใช้

บริการส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ 

 

อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการศึกษาตามสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบกับแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 1. ผลการศึกษาที่พบว่าการรับรู้วิถีชีวิตแบบใหม่ไม่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการส่งอาหารแบบเดลิเวอรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

 ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ พรชนก ลี้ภัยรัตน์ (2556).ที่พบว่า

วิถีชีวิตและความคาดหวัง ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซึ่งคล้ายกันกับ

การศึกษาของ วรท แสงสว่างวัฒนะ (2558). และสอดคล้องกันกับ

การศึกษาของกฤตพร เมฆแมน (2561).ที่พบว่าปัจจัยวิถีชีวิต ด้านความ

คิดเห็น ด้านกิจกรรม และด้านความสนใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ

สินค้า  

 ความไม่สอดคล้องดังกล่าวสามารถอธิบายได้ในการศึกษาครั้งน้ีว่า 

ผู้คนแต่ละช่วงอายุในวัยท างาน จะมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มากขึ้น 

และในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเร่งรีบในการด าเนินชีวิต ท าให้เกิด

ความคิด รูปแบบการด าเนินชีวิต ทัศนคติ และ-พฤติกรรมการบริโภคที่

แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน ส่งผลให้มีความคิด 

และวิถีการด าเนินชีวิตแตกต่างกัน 

 2. ผลการศึกษาที่พบว่าปัจจัยทางการตลาดตามแนวคิด 4ซี ส่งผล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

 ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ สุทามาศ จันทรถาวร (2556).ที่

อธิบายว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านสินค้า ราคา และการ

บริการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบน Facebook ซึ่งคล้ายกันกับ
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การศึกษาของ ธิติมา พัดลม (2559).ที่พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในทุกด้านและสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ ธนรัตน์ ศรีส าอางค์ (2558).ที่พบว่าคุณภาพอาหาร ราคา

ประหยัด ช าระเงินได้ง่าย และการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรีผ่านเว็บไซต์ 

 

ข้อเสนอแนะและการน าผลไปใช้ 

 

ผู้ประกอบการธุรกิจ 

 1. การที่จะท าให้ผู้ที่อยู่ในวัยท างานมาใช้บริการ สั่งอาหารเดลิเวอรี่

ธุรกิจควรให้ความส าคัญในเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดตามแนวคิด 4ซี โดย

เน้นเรื่องของความสะดวกสบาย รองลงมาคือ ความต้องการของลูกค้า การ

ติดต่อสื่อสาร และราคา ตามล าดับ 

2. แม้ว่าการรับรู้วิถีชีวิตแบบใหม่จะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการสั่งอาหารเดลิ เวอรี่  แต่ ก็มีประเด็นที่ธุรกิจควรจะน ามาใช้

ประกอบการ คือ การติดตามข่าวสาร ความจ าเป็นในการเรียนรู้เทคโนโลยี 

การวางแผนค่าใช้จ่ายที่รอบคอบมากขึ้น การท าธุรกรรมต่างๆทาง

ออนไลน์และระบบอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น การหลีกเลี่ยงสังคมภายนอกเพื่อ

หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค การถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น 

การมีวินัยกับตัวเองมากขึ้นและการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมใน

ครอบครัวมากขึ้น ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมของ

คนวัยท างานได้ดีย่ิงขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 



11 
 

 1. ประเด็นที่พบว่าไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ผู้วิจัยครั้ง

ต่อไปควรจะมีการแก้ไข โดยเพิ่มจ านวนตัวอย่างและปัจจัยอื่นๆเพื่อดู

ผลที่เกิดขึ้นแล้วน ามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาฉบับน้ี 

2. ผู้วิจัยส าหรับโอกาสต่อไป ควรศึกษากับประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มอื่นๆเพื่อขยายผลการศึกษาให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อน า

ผลมาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ความรู้ในมุมมองที่กว้างขวางเพิ่มขึ้นซึ่งจะ

ได้สรุปเป็นภาพรวมของประชากรที่ใช้สินค้าและบริการประเภทน้ี ได้

ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น 

3. ผู้วิจัยครั้งต่อไปควรพิจารณาเทคนิคในการวิจัยประเภทอื่นๆ

รวมถึงสถิติอื่นด้วย เช่น การใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ ร่วมด้วย

เพื่อความแม่นย าและชัดเจนของข้อมูล 
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