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 ส าหรับสมมติฐานลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ  
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การตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองภาพรวมท่ีต่างกัน ด้านความสัมพนัธ์ของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการและตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง พบวา่ ดา้นราคา ดา้น
ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพมี
ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองสมุทรสาคร  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  ปัจจุบนัสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และ กระแสโลกาภิวตัน์ ส่งผลให้การดาํเนินชีวิตของ
มนุษยใ์นปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไป เป็นผลทาํใหพ้ฤติกรรมการรับประทานอาหารไดเ้ปล่ียนไปเช่นกนั
พฤติกรรมผูบ้ริโภคยุคปัจจุบนัท่ีรีบเร่ง ตอ้งการความสบายและความสะดวกรวดเร็วในการดาํเนิน
ชีวิตเพื่อให้การดาํเนินชีวิตเป็นไปในรูปแบบท่ีง่ายข้ึน ถือเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการร้านอาหาร 
เพราะมนุษยน์ั้นตอ้งทาํงานแข่งขนักบัเวลา จนเวลาไม่พอหรือไม่มีเวลาในการประกอบอาหาร หรือ
อาจดว้ยเหตุผลอ่ืน ๆ เช่น ตอ้งการรับประทานอาหารร่วมกบัครอบครัว ความตอ้งการรับประทาน
อาหารท่ีให้ความรู้สึกแตกต่างจากเดิม ตอ้งการความแปลกใหม่ ตอ้งการอาหารท่ีมีรสชาติดี หรือ 
บรรยากาศท่ีแปลกใหม่ท่ีทาํให้รู้สึกผ่อนคลายหลังจากใช้เวลาไปกับการทาํงานหนัก เป็นต้น  

และดว้ยวถีิชีวติท่ีเปล่ียนไปจากเดิมจึงส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่นิยมเปล่ียนมาทานอาหารนอกบา้น 
จากการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการบริโภคอาหารของครัวเรือนทัว่ประเทศ ปี 2556 - 2560 
ของสาํนกังานสถิติแห่งชาติปี 2560 การบริโภคอาหารนอกบา้นมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน โดยเพิ่มข้ึนสูงสุด 
ในปี 2560 คือร้อยละ 27.4 อาจเป็นเพราะรูปแบบการบริโภคนอกบา้นมีความสะดวก ไม่เสียเวลาใน
การเตรียมวตัถุดิบต่างๆ  นอกจากนั้ น ปัจจุบันรูปแบบของร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม มีความ
หลากหลายและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน ส่งผลให้การบริโภคอาหารนอก
บา้นมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ดงัแสดงในตารางค่าใช้จ่ายการบริโภคอาหารนอกบา้นของคนไทยตั้งแต่ 
ปี 2556-2560 ตารางท่ี 1.1 (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2560) 
 
ตารางท่ี 1.1: แสดงค่าใชจ่้ายการบริโภคอาหารนอกบา้นของคนไทยตั้งแต่ปี  2556 - 2560 

ขอ้มูลประจาํปี 
ค่าใชจ่้ายการบริโภคอาหารนอกบา้น 

บาท ร้อยละ 
2556 1,377 21.0 
2557 1,610 22.7 
2558 1,234 17.3 
2559 2,010 26.4 
2560 2,060 27.4 

ท่ีมา: สาํนกังานสถิติแห่งชาติ. (2560).การสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560. 
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 จากขอ้มูลขา้งตน้คนไทยส่วนใหญ่นิยมเปล่ียนมาทานอาหารนอกบา้นส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารขยายตวั 
สอดคลอ้งกบัการสํารวจธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยของศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2561) คาดว่า มูลค่า
ตลาดธุรกิจร้านอาหารในปี 2561 น่าจะอยู่ท่ี 411,000-415,000 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 4-5 จากปี 2560 
โดยการขยายตวัดงักล่าว ส่วนหน่ึงน่าจะเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของตน้ทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าเช่า
พื้นท่ีในทาํเลศกัยภาพ และตน้ทุนค่าแรง ท่ีส่งผลให้ผูป้ระกอบการร้านอาหารต้องตั้งราคาอาหารใน
ระดบัสูง เพื่อให้ครอบคลุมภาระตน้ทุนต่างๆ ท่ีเพิ่มสูงข้ึนมูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยท่ี
สูงถึงกว่า 4 แสนลา้นบาทต่อปี ดึงดูดให้ผูป้ระกอบการร้านอาหารรายใหม่เขา้สู่ตลาดธุรกิจร้านอาหาร
อยา่งต่อเน่ือง โดย ณ ส้ินปี 2560 มีจาํนวนผูป้ระกอบการร้านอาหารท่ีจดทะเบียนนิติบุคลรวม 12,630 ราย 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 9 จาก ณ ส้ินปี 2559  และ สําหรับร้านอาหารระดบับน รวมไปถึงร้านอาหารระดบักลาง 
อยา่งร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ และร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ น่าจะยงัคงมีผูใ้ชบ้ริการอยา่งคึกคกัในช่วง
วนัหยุดสุดสัปดาห์ และ ศูนย์วิจยักสิกรไทย คาดว่า มูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารในปี 2561 จะอยู่ท่ี 
411,000-415,000 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 4-5 จากปี 2560 โดยการขยายตวัส่วนหน่ึงน่าจะเป็นผลมาจาก
การผลกัดนัของตน้ทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าเช่าพื้นท่ีในทาํเลศกัยภาพ และตน้ทุนค่าแรง ท่ีส่งผลให้
ผูป้ระกอบการร้านอาหารตอ้งตั้งราคาอาหารในระดบัสูง เพื่อใหค้รอบคลุมภาระตน้ทุนต่างๆ ท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
(ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2561) 
 ธุรกิจร้านอาหารในยุคท่ีพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบักระแสธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงจากการเติบโตของเมือง
และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ผูบ้ริโภคตอ้งใช้ชีวิตประจาํวนัท่ีเร่งรีบและมีการเช่ือมโยงผ่าน
เทคโนโลยีท่ีมากข้ึน ทาํให้พฤติกรรม การอุปโภคบริโภคของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไป เช่น การใช้
บริการ Food delivery เช่น Line Man, Food Panda, Uber Eats  และ Grab Food สําหรับ ลูกคา้ท่ีตอ้งการ
ความสะดวกสบายและความรวดเร็ว โดยไม่เสียเวลาในการรอคิว การใช้แอปพลิเคชัน่เพื่ออาํนวยความ
สะดวก เช่น การจองโต๊ะล่วงหน้าหรือการเกิดกลุ่มคนท่ีมีช่ือเสียงในโลกออนไลน์ เช่น เพจรีวิวอาหาร 
เพื่อสร้างเร่ืองราวและสร้างอารมณ์ร่วมของผูบ้ริโภคต่ออาหาร ให้สามารถดึงดูดใจลูกคา้ สร้างความ
ประทับใจ การจดจาํ และกระตุ้นการตัดสินใจของผูบ้ริโภค หรือ การสร้าง ช่องทางในการค้นหา
ร้านอาหาร เช่น Wongnai ดงันั้นผูป้ระกอบการตอ้งปรับตวัตามกระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
การปรับเมนูให้เหมาะสมกบัเทรนด์ของผูบ้ริโภค การสร้างความแตกต่าง เพื่อสร้าง ความสนใจให้กบั
ลูกคา้ รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการเขา้ถึงท่ีหลากหลายของลูกคา้ เช่น การโฆษณาผา่นส่ือ Social media 
ต่างๆ และการเพิ่มช่องทางการจดัส่งในรูปแบบของ Delivery food เช่น Line Man และ Grab Bike เป็นตน้  
 เทคโนโลยีและการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนทาํให้ร้านอาหารต่างๆมีการปรับตวัให้เป็นไปตามยุคสมยัและ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค สําหรับผูป้ระกอบการร้านยกยอริมคลองไดมี้การปรับกลยุทธ์ดว้ยการตรึง
ราคาอาหารควบคู่กบัการบริหารตน้ทุน เช่น การจาํกดัรายการอาหารเพื่อควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบ การลด
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จาํนวนพนกังานในช่วงเวลาท่ีมีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการจาํนวนนอ้ย เป็นตน้ มีบริการเขา้ถึงลูกคา้และรองรับ
ความสะดวกสบายของลูกคา้ดว้ยบริการส่งอาหาร โดยคิดค่าใชจ่้ายจากระยะทางท่ีส่งจริง และมีช่องทาง
ติดต่อส่ือสารกับลูกค้าทั้ งแบบออฟไลน์และออนไลน์โดยใช้ช่องทางเฟสบุ๊คและไลน์เป็นช่องทาง
ออนไลน์ ในการติดต่อกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการจองโตะ๊หรือสั่งอาหารล่วงหนา้ (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2562) 
 จากท่ีมาและความสําคญัของปัญหาขา้งตน้ ส่งผลให้ร้านยกยอริมคลองตอ้งปรับตวัให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคยคุปัจจุบนัรวมไปถึงการทาํโปรโมชัน่เพื่อดึงดูดลูกคา้ให้มาใชบ้ริการ สําหรับ
ร้านยกยอเป็นธุรกิจประเภทขายอาหารและบริการตั้งอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาคร เป็นร้านอาหารระดบักลาง 
ท่ีมีการออกแบบตกแต่ง เน้นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเอง ราคาอาหารอยู่ในระดับปานกลาง  
พนักงานบริการแบบเป็นกนัเองไม่มีพิธีรีตองแต่เน้นมารยาทท่ีดีของพนักงานท่ีปฏิบติัต่อลูกคา้ เป็น
ร้านอาหารท่ีมีรายการอาหารท่ีหลากหลายมากกว่าร้อยรายการ มีอาหารหลายสไตล์ อาทิ อาหารไทย 
อาหารจีน อาหารอีสาน อาหารทะเล เมนูขายดีของทางร้านก็มีหลายรายการ เช่น กะพงยกยอ เป็นเมนู
เฉพาะของทางร้านท่ีนาํปลากะพงทาํสองอย่างในจานเดียวกนั ด้านหน่ึงจะนาํไปทอดทานคู่กบันํ้ าจ้ิม
ซีฟู้ดส์และนํ้ าจ้ิมบ๊วย อีกดา้นหน่ึงจะนาํไปผดัพริกไทยดาํอร่อยถึงเคร่ือง เมนูแป๊ะซ่ะปลาช่อนนํ้ าแกงส้ม
แป๊ะซ่ะเป็นสูตรเฉพาะร้านเรา โดยร้านอาหารยกยอริมคลองมุ่งเนน้ขายอาหารท่ีสะอาดและสดใหม่ เป็น
ร้านอาหารสไตล์ครอบครัวและนั่งชิวริมนํ้ า บรรยากาศสบายๆ ตกแต่งสไตล์ธรรมชาติ ทางเดินเป็น
สะพานไม ้และ ตวัร้านเป็นไม ้มีอาหารและเคร่ืองด่ืมไวบ้ริการลูกคา้หลากหลาย ทั้งประเภทท่ีไม่มีแอ
ลกอฮอลล์   อาทิ นํ้ าอดัลม นํ้ าผลไมป่ั้น เป็นตน้ และ มีแอลกอฮอลล์ อาทิ เหลา้ป่ัน เบียร์ เหลา้ต่างๆ เป็น
ตน้ มีขนมหวานประเภทไอศครีมหลากหลายรสชาติ มีดนตรีสด   คาราโอเกะ  และ หอ้งสัมมนาไวบ้ริการ
ลูกคา้ท่ีมาเป็นหมู่คณะและตอ้งการความเป็นส่วนตวั สามารถรองรับลูกคา้ได้มากกว่า 300 คน มีโต๊ะ
ทั้งหมด 50 โต๊ะ รวมไปถึงความสะดวกสบายสําหรับท่ีจอดรถท่ีมีเพียงพอสาํหรับรองรับลูกคา้  ยกยอริม
คลองเป็นร้านอาหารส าหรับกลุ่มลูกคา้ครอบครัว  วยัรุ่น  และ  วยัท างานระดบักลางข้ึนไป โดยกลุ่มลูกคา้
หลกัของร้าน คือ กลุ่มลูกคา้ครอบครัว และ วยัท างาน ระดบักลางข้ึนไป และ กลุ่มลูกคา้รอง คือ กลุ่ม
วยัรุ่น จ าหน่ายอาหารนานาชนิดโดยเนน้อาหารไทยรสชาติเดิมๆเป็นหลกั มีไอศกรีม และ เคร่ืองด่ืม เป็น
การใหบ้ริการทั้งการรับประทานท่ีร้าน และ การซ้ือกลบับา้น รวมไปถึงการบริการจดัส่งใหท่ี้บา้น (ค่าส่ง
คิดตามระยะทางจริง)โดยทางร้านจะมีการทาํโปรโมชัน่ตามช่วงเทศกาลต่างๆ อาทิ วนัแม่ วนัพอ่  วนัลอย
กระทง เป็นตน้ และการทาํโปรโมชัน่ นอกจากจะเป็นการเพิ่มยอดขายในระยะสั้ น โดยการกระตุน้ให้
ลูกคา้ทาํการซ้ือเร็วข้ึน และซ้ือในปริมาณท่ีมากข้ึนแลว้ อาทิ เมนูปลาตวัแรกราคาปกติ ตวัท่ี 2 ลด ร้อยละ 
50 หรือ ทุกวนัศุกร์ลดค่าอาหารร้อยละ 10 เป็นตน้  
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 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงทาํให้ผูท้าํวิจยัสนใจศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อนาํผลการวจิยัท่ีไดจ้ากการศึกษาไปวางแผนและ
วางกลยุทธ์การดาํเนินงาน เพื่อให้รองรับและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ แข่งขนั
ในตลาดธุรกิจร้านอาหารท่ีมีการแข่งขนัสูงได ้จึงไดมี้การศึกษาพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและศึกษาคน้ควา้ต่อไป 

1.2 ค ำถำมกำรวจัิย 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองจงัหวดัสมุทรสาคร
มีลกัษณะอยา่งไร 
 2. พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองจงัหวดัสมุทรสาครเป็นอยา่งไร 
 3. ก า ร ตัด สิ น ใ จ ใ ช้ บ ริ ก า ร ร้ า น อ า ห า ร ย ก ย อ ริ ม ค ล อ ง จั ง ห วัด ส มุ ท ร ส า ค ร 
มีลกัษณะอยา่งไร 
 
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1. เพื่อสํารวจลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองจงัหวดั
สมุทรสาคร  
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองจงัหวดัสมุทรสาคร 
 3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองจงัหวดัสมุทรสาคร 
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1.4   กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 
 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองมีกรอบแนวคิด
ในการทาํวิจยัไดมี้กาํหนดตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงานวิจยัและ
เป็นแนวทางในการคน้หาคาํตอบ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐำนกำรว 

ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ 
1.  เพศ 

2.  อาย ุ  

3.  สถานภาพ     

4.   ระดบัการศึกษา  

5.  อาชีพ 

6.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

7.  ขนาดครอบครัว  

8   ลกัษณะท่ีพกัอาศยั 
 

พฤติกรรมกำรใช้บริกำรร้ำนอำหำร 
1.   ประเภทร้านอาหารหรือบริการท่ีเลือกใช ้

2.    เหตุผลเลือกใชบ้ริการ     

3.    ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจใชบ้ริการ     

4.    ผูร่้วมใชบ้ริการ    
5.    จาํนวนผูร่้วม ใชบ้ริการต่อคร้ัง  

6.    วนัท่ีใชบ้ริการ 

7.    เวลาท่ีใชบ้ริการ   
8.    ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ  

9.    ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

10.  จาํนวนเงินท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง 

11.  ปริมาณการสั่งบริการต่อคร้ัง 

12.  ส่ือท่ีทาํใหท้ราบขอ้มูลข่าวสาร 
 

กำรตัดสินใจเลือก 
ใช้บริกำรร้ำนอำหำร 

1.  ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2.  ดา้นราคา      

3.  ดา้นการจดัจาํหน่าย   

4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5.  ดา้นบุคคล 

6.  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

7.  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

H1 

H2 

ภาพท่ี 1.2  กรอบแนวคิดของการวจิยั 
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1.5   สมมติฐำนกำรวจัิย 
 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างมีผลต่อการตัดสินใจของผูท่ี้มาใช้บริการ
ร้านอาหารยกยอริมคลองแตกต่างกนั 
 2. การตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองสมุทรสาครด้านส่วนประสมทางการ 
ตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองสมุทรสาคร 
  
1.6   ขอบเขตในกำรวจัิย 
 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ครอบคลุมเฉพาะผูท่ี้มาใช้บริการร้านอาหารยกยอริม
คลองเท่านั้น 
 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
โดยใช้สูตรคาํนวณแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร โดยใช้สูตรกาํหนดขนาดตวัอย่างของ สูตร  
W.G.Cochran (1953) 
 
1.7   ตัวแปรทีศึ่กษำ 
 
 1.  ตัวแปรต้น (Independent Variable) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการ
ร้านอาหารยกยอริมคลองเท่านั้น 
 1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
  - เพศ 
  - อายุ 
  - สถานภาพ 
  - ระดบัการศึกษา 
  - อาชีพ 
  - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  - ขนาดครอบครัว 

 - ลกัษณะท่ีพกัอาศยั 
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1.2  พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
  - ประเภทร้านอาหารหรือบริการท่ีเลือกใช้ 
  - เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ 

  - ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจใชบ้ริการ 

  - ผูร่้วมใชบ้ริการ 

  - จาํนวนผูร่้วมใชบ้ริการต่อคร้ัง 

  - วนัท่ีใชบ้ริการ 

  -  เวลาท่ีใชบ้ริการ 

  - ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ 

  - ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

  - จาํนวนเงินท่ีใชบ้ริการต่อคั้ง 

  - ปริมาณการสั่งบริการต่อคร้ัง 

  - ส่ือท่ีทาํใหท้ราบขอ้มูลข่าวสาร 
  

2.  ตัวแปรตำม (Dependent Variable)  
2.1 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 

  - ดา้นผลิตภณัฑ์ 
  - ดา้นราคา 

  - ดา้นการจดัจาํหน่าย 

  - ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

  - ดา้นบุคคล 

  - ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

  - ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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1.8   นิยำมค ำศัพท์ 
  ผูว้ิจยัไดน้าํตวัแปรมากาํหนดคาํนิยามคาํคาํศพัท์เพื่อนาํไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ไดค้าํตอบ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 

ร้ำนอำหำร หมายถึง ร้านอาหารยกยอริมคลอง 
ปัจจัยด้ำนผลติภัณฑ์  หมายถึง อาหารและบริการท่ีร้านอาหารยกยอริมคลอง 
ปัจจัยด้ำนรำคำ  หมายถึง  ราคาสาํหรับอาหารและบริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  หมายถึง  สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารยกยอริมคลอง 
ปัจจัยด้ำนส่งเสริมกำรตลำด  หมายถึง  การใช้กลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูดให้

ผูใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
ปัจจัยด้ำนบุคคลหรือพนักงำน หมายถึง พนกังานท่ีให้บริการ  เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความ

พึงพอใจได ้ มีการมาซ้ือซํ้ า และมีการบอกต่ออีกดว้ย 
ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ ระเบียบวิธีการการปฏิบติังานใน

ด้านการบริการท่ีนาํเสนอให้กบัผูบ้ริโภค เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว  และทาํให้
ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจมากท่ีสุด 

ปัจจัยด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ  หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของร้านอาหารให้กับ
ผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาสุภาพอ่อนโยน  และการ
ใหบ้ริการท่ีรวดเร็วของร้านอาหารยกยอรมคลองและความสะอาดของร้าน 

กำรตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการคิด พิจารณา และการตดัสินใจใช้บริการของผูบ้ริโภค
ในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 

พฤติกรรมกำรใช้บริกำร หมายถึง พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
ผู้บริโภค หมายถึง ลูกคา้ท่ีมารับประทานอาหารท่ีร้านยกยอริมคลอง ทั้งมาใชบ้ริการในส่วน

ท่ีเป็นร้านอาหารและในส่วนของท่ีเป็นหอ้งรับรอง 
กำรบริกำร หมายถึง การสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ โดยมอบการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว

โดยบริการดว้ยท่าทีสุภาพ อ่อนนอ้มต่อลูกคา้ 
คุณภำพของอำหำร หมายถึง ลกัษณะในดา้นต่างๆ ของอาหารท่ีมีผล ต่อความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนด อาทิ อาหารสด สะอาด ความสุกของอาหาร 
รสชาติของอาหารท่ีตอ้งมีความเท่ียง ตกแต่งสวยงาม  
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กำรใส่ใจลูกค้ำ  หมายถึง การท่ีพนกังานสามารถดูแลเอาใจใส่ในการให้บริการอย่างตั้งใจ 
และพนกังานเขา้ใจปัญหาหรือความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งการไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว
และทนัท่วงที นอกจากน้ีการใส่ใจลูกคา้ ยงัหมายรวมถึง พนกังานมีการกล่าวคาํตอ้นรับและกล่าว
ขอบคุณลูกคา้ดว้ยถอ้ยคาํท่ีสุภาพ มีการขออนุญาตเสิร์ฟอาหาร มีการแนะนาํรายการอาหารใหม่ๆ มี
การเขา้มาช้ีแจงท่ีโต๊ะ ในช่วงท่ีตอ้งรออาหารเป็นเวลานาน รวมทั้งร้านอาหารยงัเปิดช่องทางให้ได้
ร้องเรียนหรือเสนอแนะ เพื่อพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการในคร้ังต่อไป 
 
1.9   ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
 

1. ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองเพื่อ
นาํมาใชท้าํการตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายของผูบ้ริโภค 

2. ได้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองเพื่อนําข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการกาํหนดรูปแบบทางการตลาด และ ตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค 

3. ได้ทราบถึงการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลอง เพื่อนํามาใช้ทาํ
การตลาดและออกแคมเปญหรือโปรโมชัน่ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายของผูบ้ริโภค 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
  งานวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาคร 
ผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามาประกอบการ
น าเสนอผลการวิจยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีไดก้  าหนด
ไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 6 ส่วน  

2.1  ส่วนท่ี  1  แนวคิดลกัษณะประชากรศาสตร์  
2.2  ส่วนท่ี  2  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
2.3  ส่วนท่ี  3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนผสมการตลาดบริการ  
                       7P’s (Service Marketing) 
2.4  ส่วนท่ี  4  ประวติัร้านอาหารยกยอริมคลอง 
2.5  ส่วนท่ี  5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1   ส่วนที ่1 แนวคิดลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2557) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความว่าการตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจาก
ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ เพศ  อายุ   สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน  ขนาดครอบครัว  ลกัษณะท่ีพกัอาศยั 

 เพศ  หมายถึง ตวัแปรทางท่ีเป็นส่วนในการแบ่งส่วนการตลาด ดงันั้นนกัการตลาดจึงตอ้ง
ศึกษาตวัแปรน้ีอยา่งรอบครอบ เพราะวา่ในยคุปัจจุบนันั้นตวัแปรทางดา้นเพศมีการ เปล่ียนแปลงใน
พฤติกรรมของการบริโภคไปจากเม่ือก่อน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตุจาก การท่ีผูห้ญิง
ออกไปท างานนอกบา้นมากข้ึนท าให้เวลาในการประกอบอาหารเองลดลง จึงทานอาหารนอกบา้น
เพื่อความสะดวกรวดเร็วเป็นตน้ (รัตติญา สิทธิศกัด์ิ, 2559) 
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 เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกนั และ พฤติกรรมเก่ียวกบัการส่ือสารก็ แตกต่างกนั
ด้วย ดงันั้น การส่ือสารจ าเป็นตอ้งทราบว่าจะท าการส่ือสารกบัเพศชายหรือหญิง เช่น เมนูหอย
นางรมเป็นเมนูบ ารุงยอดนิยมส าหรับเพศชาย เป็นตน้ (ชุติภา จนัทศร, 2560) 

 เพศ หมายถึง ตวัแปรในการแบ่งแยกความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพราะปัจจยัดา้น เพศส่งผล
ต่อพฤติกรรมในการบริโภค ท าให้ในการวางกลยุทธ์มีการน าลกัษณะความแตกต่างของเพศ มา
ประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑบ์างประเภท (วชิยา ทองลพัท,์ 2559) 

 งานวิจัยของ โกวิท ไกรศรินท์ (2555) ศึกษาส่วนประสมการตลาด  บริการท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในอ าเภอเมืองราชบุรี พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร ของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรีแตกต่างกนั ดงัน้ี ในดา้นผลิตภณัฑ์ ทั้ง 2 เพศให้ ความส าคญั
โดยรวมเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด โดยล าดบัแรกท่ีให้ความส าคญันั้นเพศชายใหค้วามส าคญักบัความ
สะอาดของอาหาร เพศหญิงให้ความส าคญักบัรสชาติอาหาร ในดา้นปัจจยัการส่งเสริม การตลาด 
เพศชายให้ความส าคัญโดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเพศหญิงนั้นให้ความส าคัญ 
โดยรวมเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความเห็นตรงกนัในล าดบัแรกคือการมีพนกังานแนะน าอาหาร
และ เคร่ืองด่ืม ในดา้นปัจจยัดา้นบุคลากรเพศชายใหค้วามส าคญัโดยรวมเฉล่ียอยู ่ในระดบัมาก โดย
ล าดบั แรกท่ีให้ความส าคญัคือพนักงานจะตอ้งสุภาพ ซ่ือสัตย์ บุคลิกภาพดี ส่วนเพศหญิงนั้นให้
ความส าคญั โดยรวมเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั แต่ในล าดบัแรกท่ีใหค้วามส าคญัคือความมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้ แจ่มใสของพนกังาน ในดา้นปัจจยัลกัษณะทางกายภาพ เพศชายให้ความส าคญั
โดยรวมเฉล่ีย อยู  ในระดบัมาก ส่วนเพศหญิงให้ความส าคญัโดยรวมเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดย
มีความเห็นตรงกนั ในล าดบัแรกคือความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์  ขณะท่ี ชวลั เอ่ียมสกุล
รัตน์ (2557) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลตอความพึงพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่จากกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
20-25 ปีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้ระหว่าง 5,000 – 
10,000 บาท พบวา่ ปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยอ์าหาร อนัดบัแรกคือ ดา้นสถานท่ี รองลงมา 
ไดแ้ก่ดา้น ราคา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจใช้
บริการแตกต่างกนั  
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 ดงันั้น ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในส่วนของเพศส าหรับร้านอาหารทั้งเพศชายและเพศ
หญิงใหค้วามส าคญักบัความสะอาดและอาหารท่ีอร่อยเป็นหลกั และ จากขา้งตน้ทั้งเพศชายและเพศ
หญิงตอ้งการการบริการท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส จากพนกังานดว้ยเช่นกนั ร้านอาหารควรมุ่งเนน้เร่ืองของ
รสชาติอาหารท่ีอร่อยสะอาด และ การบริการท่ีดีเพื่อความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายทั้งเพศ
หญิงและเพศชาย 

 อายุ หมายถึง อายุของกลุ่มของผูบ้ริโภคซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อการบริโภคสินคา้หรือใช้
บริการท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคจะมีความ
ตอ้งการอาหารและรสนิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามช่วงอายหุรือช่วงชีวิต เช่น การรับประทานอาหาร 
เม่ืออยู่ในช่วงวยัรุ่นจะนิยมรับประทานอาหารประเภท Fast food แต่เม่ือเข้าสู่วยัผูใ้หญ่ก็จะให้
ความส าคญักบัการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน นกัการตลาดจึงใช ้ประโยชน์จากดา้นอายุ
เพื่อเป็นตวัแปรทางดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัก าลงัหรือ
ความสามารถในการใชจ่้ายแตกต่างกนั เม่ือทางร้านอาหารท าโปรโมชัน่ จึงค านึงถึงกลุ่มลูกคา้ช่วง
อายุท่ีมีก าลังจ่ายเป็นหลัก กลุ่มลูกค้าหลักของร้านจึงเป็นกลุ่มลูกค้าครอบครัว และ วยัท างาน 
ระดบักลางข้ึนไป และ กลุ่มลูกคา้รอง คือ กลุ่มวยัรุ่น  (รัตติญา สิทธิศกัด์ิ, 2559) 

 อายุ (Age) การจะท าให้ผูท่ี้มีอายุแตกต่างกนัเปล่ียนพฤติกรรมนั้น มีความยากง่ายแตกต่าง
กนั ผูท่ี้มีอายุมาก ก็จะเปล่ียนแปลงไดย้ากกวา่ ซ่ึงการชกัจูงจิตใจหรือโนม้นา้วจิตใจของคนนั้น จะ
ยากข้ึนตาม อายุของคนท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้นในการท าโปรโมชัน่ตอ้งค านึงถึงอายุของผูบ้ริโภคดว้ย เช่น 
ผูท่ี้มีอายุมากจะชอบอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ ควรออกเมนูอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ เช่น เมนูปลาหรือผกั 
เป็นตน้ (พรทิพย ์วรกิจโภคาธร, 2559) 

 งานวิจยัของ กรกนก เพช็รตระกูล (2549) ศึกษาปัจจยัส่วนประสม การตลาดบริการท่ีมีผล
ต่อผูบ้ริโภคในการตัดสินใจเลือกร้านอาหารในจังหวดัสมุทรสาคร โดยทุกกลุ่ม ช่วงอายุให้
ความส าคญัโดยรวมเฉล่ียในระดบัมาก ในกลุ่มช่วงอายุ 41-50 ปีนั้นให้ความส าคญักบัทุกปัจจยัสูง
กวา่กลุ่มช่วงอายอ่ืุน เวน้ในดา้นของปัจจยัผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่มช่วงอายท่ีุต ่ากวา่ 20 ปีให ้ความส าคญักบั
ปัจจยัน้ีสูงกวา่ 
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 ดังนั้ น ปัจจัยด้านอายุส าหรับร้านอาหารควรให้ความส าคัญด้านการท าการตลาดให้
ตอบสนองกบัผูบ้ริโภคช่วงอายุท่ีเป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งร้านอาหารควรมีสถานท่ีท่ีอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ เช่น ท่ีจอดรถท่ีสะดวกสบายจอดไม่ไกลตวัร้านมากอาจมีท่ีจอดส าหรับไว้
บริการผูท่ี้มีอายมุากไม่ตอ้งเดินไกล เป็นตน้ 

 สถานภาพ คือ ต าแหน่งท่ีบุคคลได้รับจากการเป็นสมาชิกของสังคม  แบ่งออกเป็น
สถานภาพท่ีไดม้าโดยก าเนิด เช่น ลูก หลาน พ่อ แม่ คนไทย เป็นตน้ และสถานภาพทางสังคม เช่น 
ครู นกัเรียน แพทย ์ เป็นตน้ ซ่ึงทุกสถานภาพตอ้งการรับประทานอาหารเพื่อเติมพลงัในการท างาน
และด าเนินใชชี้วติประจ าวนั (ชุติภา จนัทศร, 2560) 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ภทัราวดี กุฎีศรี (2557) พบว่า ปัจจยัด้านสถานภาพ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ โดย
สถานภาพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นทางการตลาด ปัจจยัดา้นประเภท
และตราสินคา้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนั ขณะท่ี รัชนีวรรณ วฒันปริญญา (2556) 
ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจยั
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีสถานภาพโสด ช่วงอายุ 20 - 29 ปี ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนกังาน บริษทัเอกชน มีรายได ้15,001 – 20,000 บาท และเลือกรูปแบบการใช้
บริการ รับประทานท่ีร้านและซ้ือไปรับประทานท่ีบา้น ผูร่้วมใชบ้ริการร้านอาหาร คือ 2-3 คน โดย
วนัท่ีชอบมาใชบ้ริการคือ วนัหยุดเสาร์ – อาทิตย ์เวลา ท่ีเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร ช่วงเวลา 19.01 - 
22.00 น.ความถ่ีในการใชบ้ริการ คือ จ านวน 1 - 2 คร้ัง โดยมีจ านวน เงินต่อคร้ังท่ีรับประทานอาหาร 
น้อยกว่า 500 บาท /คร้ัง และส่ือท่ีท าให้ท่านทราบ ขอ้มูลข่าวสารของร้านอาหารคือป้ายหน้าร้าน
โดยมีเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ ร้านอาหาร คือ เดินทางสะดวกสบายและ ขณะท่ี ชวลั เอ่ียมสกุลรัตน์ 
(2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติ ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพหย่าร้าง ทั้ งน้ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อ ปัจจยัทางการตลาด ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ และ
ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของร้านอาหารนานาชาติภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และผลการ 
วิเคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัทางการตลาด ปัจจยัดา้นของคุณภาพการให้บริการ และ
ภาพ ลกัษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 ดงันนัจากขอ้มูลขา้งตน้ปัจจยัดา้นสถานภาพ ร้านอาหารควรค านึงถึงความสะดวกสะบาย
ของผูท่ี้มาใชบ้ริการ และ ให้ความส าคญัปัจจยัทางการตลาด ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ และ
ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของร้านอาหาร ร้านอาหารควรมีการท าโปรโมชัน่อย่างสม ่าเสมอ
และ รักษามาตรฐานรสชาติอาหารและการบริการใหอ้ยูใ้นระดบัดีมากเสมอ 

 ระดบัการศึกษา คือ ปัจจยัท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนั 
คนท่ีมีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอยา่งมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะเป็นผูมี้ความกวา้งขวางและ 
เขา้ใจสารไดดี้และคิดวิเคราะห์สารไดดี้กวา่ผูท่ี้การศึกษานอ้ย ส่งผลให้การตดัสินใจซ้ืออาหารหรือ
ใชบ้ริการ ผูมี้การศึกษามีการคิดก่อนตดัสินใจ เช่น อาหารมีประโยชน์ไหม คุม้ค่าคุม้ราคาไหม 

 การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีส าคญัต่อประสิทธิภาพของการส่ือสารของผูรั้บสาร โดยเช่ือว่า
การศึกษานั้นท าใหมี้พฤติกรรมแตกต่างกนัออกไป โดยผูท่ี้มีการศึกษาสูง จะมีความสนใจใน เร่ืองท่ี
มีเหตุผลสนบัสนุนทั้งน้ีเพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจซ้ือสินคา้ (ชุติภา จนัทศร, 2560) 
 ดนุรัตน์ ใจดี (2553) จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของประชาชนในการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ด้านการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ดา้นราคามีผลต่อการ
ตดัสินใจมากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส. ดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญา
ตรีและผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมี
ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ซ่ึงแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ ดา้น
กระบวนการให้บริการ จ าแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. ด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจมากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีซ่ึงแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ขณะท่ี กิตติภพ 
สงเคราะห์ (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเขา้ใชร้้านอาหารญ่ีปุ่น ของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัปทุงมธานี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีการให้ระดบั
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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 ดงันั้นจากขอ้มูลขา้งตน้ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในดา้นราคาและ
ส่วนประสมทางการตลาด ร้านอาหารควรกระตุน้ยอดขายดว้ยกลยุทธ์ดา้นราคาเพื่อจูงใจให้ลูกคา้
ตดัสินใจใชบ้ริการเร็วข้ึน และ ควรใหค้วามส าคญัดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีดี เป็นล าดบัขั้นตอน
และเป็นมาตราฐาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้สูงสุด 
 
 อาชีพ คือ ผูบ้ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีอยูใ่นอาชีพท่ีแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการในการ
ทานอาหารหรือใช้บริการแตกต่างกันออกไป ดังนั้ น จึงเป็นเหตุผลให้นักการตลาดสามารถ
ออกแบบโปรโมชั่นให้ตรงกบัความตอ้งการของบุคคลท่ีอยู่ในแต่ละสาขาอาชีพได้ ตวัอย่างเช่น 
โปรโมชั่นแอลกอฮอล์ พร้อมกับแกล้ม ส าหรับอาชีพผูใ้ช้แรงงานหรือพนักงานบริษทัทัว่ไปท่ี
ตอ้งการราคาท่ีพิเศษและพร้อมอาหารท าให้รู้สึกวา่คุม้ค่า ครบ และสามารถจ่ายได ้หรือ อาหารชุด
ส าหรับกลุ่มผูจ้ดัการท่ีพาลูกน้องมาหรือเจา้ของธุรกิจท่ีพาครอบครัว หรือ ลูกคา้มาเล้ียงสังสรรค์
เป็นตน้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2557) 
 
 อาชีพ (Occupation) ความแตกต่างของอาชีพจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการ
บริการท่ีแตกต่างกัน เช่น ผู ้บริหารระดับสูงเลือกรับประทานอาหารในร้านระดับ 5 ดาว  
ขณะท่ีพนกังานบริษทัเลือกรับประทานอาหารในร้านระดบัล่างถึงปานกลาง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์  
และ คณะ, 2546) 
 
 ชามานา เสริฐสนิท (2556) ได้ศึกษาปัจจยัการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ เลือกใช้บริการ
ร้านอาหารในอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่าปัจจยัด้านอาชีพท่ีแตกต่างกนัมี อิทธิพลต่อการ
เลือกใชบ้ริการร้านอาหารในอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง กบังานวิจยั
ของ รัชนีวรรณ วฒันปริญญา (2556) ท่ีศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของ ผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัด้านอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกใช้
บริการร้านอาหารของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน รวมถึงงานวิจัยของ  
วศินี พงศ์พฒันศกัด์ิ (2557) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกร้านอาหารญ่ีปุ่นของคนท างานใน
เขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปัจจยัด้านอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการเลือก
ร้านอาหาร ญ่ีปุ่นของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน ขณะท่ี 
ดนุรัตน์ ใจดี (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของประชาชนในการเลือกใช้บริการ
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ร้านอาหารในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ  าแนกตามอาชีพ พบวา่ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านบุคลากร  ด้านกระบวนการ
ให้บริการและด้านลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 
พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั ดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ี
มีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจและพนกังานเอกชน/ลูกจา้ง ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูบ้ริโภคอาชีพต่างกนัมีความตอ้งการในการทานอาหารหรือใช้บริการ
แตกต่างกนัและไม่ต่างกนั ผูป้ระกอบการร้านอาหารควรให้ความส าคญัดา้นกลยุทธ์ทางการตลาด 
ในดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นการใหบ้ริการ เพื่อสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคทุก
อาชีพ และ ควรให้ความส าคญักบัลกัษณะทางกายภาพ ตกแต่งร้านให้สวยงาม โดดเด่น ตกแต่ง
หน้าตาของอาหารให้สวยงาม และ อบรมมารยาทการแต่งกายพนกังาน เพื่อบริการลูกคา้ให้ลูกคา้
ประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ังต่อๆไป 
 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน คือ รายไดข้องผูบ้ริโภค (Income) ระดบัรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจ เลือกบริโภคอาหารของผูบ้ริโภค โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ ผูบ้ริโภคท่ีมี
รายไดม้ากจะ บริโภคอาหารมาก ถา้มีรายไดน้อ้ยก็จะบริโภคอาหารนอ้ย เช่น สมมติวา่เดิมนายหล่ิว
มีรายไดเ้ดือนละ 10,000 บาท และนายหล่ิวจะใชร้ายไดไ้ปในการบริโภคร้อยละ 70 เก็บออมร้อยละ 
30 เพราะฉะนั้น นายหล่ิวจะใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเป็นเงินเท่ากบั 7,000 บาท ต่อมาถา้นายหล่ิวมี
รายไดเ้พิ่มข้ึนเป็น เดือนละ 15,000 บาท และนายหล่ิวยงัคงรักษาระดบัการบริโภคในอตัราเดิม คือ 
บริโภคในอตัราร้อย ละ 70 ของรายไดท่ี้ไดรั้บ นายหล่ิวจะใช้จ่ายในการบริโภคเพิ่มข้ึนเป็น 7,500 
บาท ในทางกลบักนั ถา้ นายหล่ิวมีรายไดล้ดลงเหลือเพียงเดือนละ 5,000 บาท นายหล่ิวจะใชจ่้ายใน
การบริโภคเป็นเงิน 3,500 บาท (ร้อยละ 70 ของรายได)้ จะเห็นไดว้่า ระดบัรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีมีผล
โดยตรงต่อระดบัของ การบริโภค (วรัตติญา  สิทธิศกัด์ิ, 2559) 
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 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน คือ หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บเป็นการตอบแทนการ
ปฏิบติังาน  ถือเกณฑ์การจ่ายเหมาเป็นรายเดือนและถือเป็นรายไดป้ระจ า  โดยไม่ค  านึงถึงชัว่โมง
การท างานท่ีเปล่ียนแปลงเหมือนค่าจา้ง  กล่าวคือ ไม่ว่าผูป้ฏิบติังานจะท างานครบตามชั่วโมงท่ี
ก าหนดต่อวนัหรือไม่ก็ตาม เช่น เวลาปฏิบติังานตั้งแต่ 8.30-16.30 น. จ่ายค่าจา้งเหมาเป็นรายเดือน
ให ้ ดงัน้ีจึงเรียกวา่เงินเดือน (Kruidsari, 2559) 
 
 ณฤดี ศิรฐานนท์ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการรับประทาน  อาหารริมทางในย่านถนน 
เยาวราชของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ใน
ดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนันั้นมีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารริมทางใน ย่านถนนเยาวรา
ชของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัในด้านของม้ืออาหาร ช่วงวนัท่ีไป
รับประทาน ค่าใช่จ่าย ความถ่ี และ ในดา้นลกัษณะของการเลือกร้านท่ีจะรับประทาน ขณะท่ี ธญัญธิ์
ชา รักชาติ  (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนยก์ารคา้อยธุยาซิต้ีพาร์ค จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน  10,000 –  20,000  บาท มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่น 
ดา้นผลิตภณัฑ์ มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน  10,000  บาท และขณะท่ี ดนุรัตน์ 
ใจดี (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของประชาชนในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร
ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นราคา 
ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  5,000 – 10,000  บาท 
ดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่  25,000 
บาท และ พบวา่ ผูมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาท ดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการ
ตดัสินใจมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดฉ้ล่ียต่อเดือน  20,000 – 25,000  บาท  
 
 ดงันั้น ระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ เลือกบริโภคอาหารของ
ผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการร้านอาหารควรให้ความส าคญัดา้นส่วนผสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 
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 ขนาดครอบครัว  คือ ขนาดครอบครัวของผูบ้ริโภค เช่น ครอบครัวเด่ียว (Neuclear Family) 
จะประกอบดว้ยสมาชิกท่ีเป็นแกนหลกัของครอบครัว คือสามี - ภรรยา หรือ พ่อ แม่ ลูก สมาชิกมี
ความสัมพนัธ์และผูกพนัธ์กนัอยา่งแน่นแฟ้น จ านวนสมาชิกครอบครัวไม่มากค่าใชจ่้ายในการทาน
อาหารแต่ละคร้ังไม่มากนัก และ ครอบครัวขยาย (Extended Family) เป็นครอบครัวท่ีแตกแขนง
จ านวนสมาชิกออกไปจากแกนเดิมของครอบครัว คือนอกจากจะประกอบดว้ยวงศาคณาญาติท่ีอาศยั
ร่วมอยู่ด้วย ยงัอาจหมายถึงบุคคลอ่ืนท่ีมาสมทบในภายหลงัโดยนับรวมเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของ
ครอบครัวดว้ย จากจ านวนสมาชิกท่ีมาก ท าให้ค่าอาหารในการรับประทานอาหารนอกบา้นต่อคร้ัง
มากกวา่ครอบครัวเด่ียว (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2557) 

 นูรนาซีฮะห์ ยะโก๊ะ (2557) การจ าแนกขนาดของครอบครัวท าไดห้ลายแบบในท่ีน้ีกล่าวถึง 
ประเภทครอบครัวท่ีจ าแนกตามขนาดและรูปแบบ ซ่ึงแบ่งได ้4 ประเภท คือ 
 1. ครอบครัวเด่ียว ประกอบด้วยสมาชิกครอบครัวพื้นฐาน คือ พ่อ แม่ และลูกท่ียงัไม่ได้
แต่งงาน เป็นระบบครอบครัวสมยัใหม่ บางคร้ังอาจใหญ้าติท่ียงัไม่ไดแ้ต่งงานมาอยูร่่วมดว้ยชัว่คราว 
 2. ครอบครัวขยาย เป็นครอบครัวท่ีมีครอบครัวหลกัอยูห่น่ึงครอบครัวแลว้มีครอบครัวอ่ืน
เสริมเขา้มา เช่นครอบครัวเดิมมีพ่อ แม่ ลูก ภายหลงัลูกแต่งงานก็ยงัอาศยัอยู่ร่วมกนั เกิดมีจ านวน
หลายครอบครัวข้ึน แต่อ านาจการตดัสินใจอยูท่ี่หวัหนา้ครอบครัวหลกั 
 3. ครอบครัวประสม เป็นครอบครัวท่ีเกิดจากระบบครอบครัวหลายสามีหลายภรรยาแลว้มา
อยูร่วมกนั เช่นสามีมีภรรยาหลายคน ภรรยามีสามีหลายคน เกิดบุตรธิดาข้ึนมา 
 4. ครอบครัวขาดพ่อขาดแม่ เป็นครอบครัวท่ีขาดผูน้ า คือ พ่อบา้นหรือแม่บา้นปล่อยให้แม่
หรือพ่อเล้ียงลูกฝ่ายเดียว บางแห่งจึงเรียกวา่ครอบครัวภาระ และมกัจะหมายถึงครอบครัวท่ีขาดพ่อ 
ปล่อยใหลู้กอยูใ่นภาระของแม่ 
 
 อกนิษฐ์  เชยค าดี และ ชญาภทัร์  ก่ีอาริโย (2561) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารต่ิมซ า อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  พบว่า ขนาด
ครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารต่ิมซ า ในดา้นผลิตภณัฑ์ และ ดา้น
ราคา นอกนั้นไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ขณะท่ี ดนุรัตน์ ใจดี 
(2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของประชาชนในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารใน
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ  าแนกตามขนาดครอบครัว พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีขนาดครอบครัว  1 – 2  คน 
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ดา้นการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีขนาดครอบครัว 5 – 6 คน ซ่ึงแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 
 ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นขนาดครอบครัวของผูบ้ริโภค มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการร้านอาหารควรค านึงถึง การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและ
ส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และ ดา้นการจดัจ าหน่าย เพื่อตอบสนองกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคขนาดครอบครัวต่างๆ 

  ลักษณะท่ีพกัอาศัย  คือ ลักษณะท่ีพกัของผู ้บริโภคว่าเป็นแบบไหน เช่น บ้านตนเอง  
บา้นเช่า เป็นตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงถา้เป็นบา้นเชา้แสดงวา่ผูบ้ริโภคมีภาระค่าใช่จ่ายมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ี
อาศยัอยู่บา้นตนเองและผูท่ี้อาศยับา้นตนเองไม่มีภาระค่าเช่าท าให้แนวโน้มในการใช้จ่ายบริโภค
อาหารมากกวา่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2557) 

  ลกัษณะท่ีพกัอาศยั  หมายถึง บา้นหรือท่ีอยูอ่าศยั สถานท่ี ท่ีบุคคลในครอบครัวใชชี้วิตอยู่
ร่วมกนัเป็นส่วนใหญ่ ท่ีพกัอาศยันบัว่าเป็นปัจจยัส าคญัและจ าเป็นมากส าหรับการด ารงชีวิตของ
มนุษย์โดยทั่วไป และเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของผู ้อยู่อาศัย  
(ปรีชา วงศทิ์พย,์ 2556) 

 ดนุรัตน์ ใจดี (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของประชาชนในการเลือกใช้
บริการร้านอาหารในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ  าแนกตามลกัษณะท่ีพกัอาศยั พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีพกัอาศยั
เป็นบา้นของตนเอง ด้านการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจมากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะท่ีพกั
อาศยั เป็นบา้นเช่า/หอพกั/อพาร์ทเมน้ท์ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีพกัอาศยัเป็นบา้นของตนเอง ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจมากกวา่
ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะท่ีพกัอาศยัเป็นบา้นบิดา – มารดา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีพกัอาศยัเป็นบ้านของตนเอง ด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการ
ตดัสินใจมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะท่ีพกัอาศยั เป็นบา้นเช่า/หอพกั/อพาร์ทเมน้ท ์แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นลักษณะท่ีพกัอาศยัท่ีแตกต่างกันของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารควรให้ความส าคญั การใช้ส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
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ส่งเสริมการตลาด และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เพื่อตอบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมี
ลกัษณะท่ีพกัอาศยัต่างๆ ร้านอาหารควรมีช่องทางการจดัจ าหน่ายทั้งหนา้ร้านและทางออนไลน์ ควร
มีการตกแต่งร้านสวยงาม ปรับเปล่ียนการตกแต่งตามเทศกาลต่างๆเพื่อใหลู้กคา้เกิดความรู้สึกแปลก
ใหม่ ไม่รู้สึกเบ่ือ และ ควรจดัท าโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาด เพื่อจูงใจให้ลูกคา้ตดัสินใจมาใช้
บริการร้านอาหารเร็วข้ึน เช่น จูงใจดว้ยราคา จูงใจดว้ยรายการอาหารใหม่ๆ เป็นตน้ 

 สรุป ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค
เพราะผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ  อายุ   สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได้เฉล่ียต่อเดือน  ขนาด
ครอบครัว  ลักษณะท่ีพกัอาศัยแตกต่างกัน  จึงมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารและใช้บริการ
ร้านอาหาร แต่ทุกลกัษณะทางประชากรศาสตร์ลว้นตอ้งการรับประทานอาหารท่ีอร่อย สะอาด และ 
ต้องการรับการบริการท่ีมีคุณภาพทางร้านอาหารควรอบรมพนักงานและรักษามาตราฐานของ
รสชาติอาหารและบริการไว ้เพื่อบริการลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดความประทบัใจมากท่ีสุด 

2.2   ส่วนที ่2 แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภค 
 
 กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค สามารถพิจารณาตามขั้นตอนต่างๆ ไดเ้ป็น  
5 ขั้นตอน โดยเร่ิมจากเหตุการณ์ก่อนท่ีจะมีการซ้ือสินคา้จริงๆ จนถึงเหตุการณ์ภายหลงัจากการซ้ือ 
ซ่ึง สรุป ขั้นตอนท่ีส าคญัไดด้งัน้ี (Kotler & Keller, 2006 : 181)  
 1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Problem Recognition) พฤติกรรมการซ้ือมี จุดเร่ิมตน้จากการ
ท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีอาจไดรั้บจากการกระตุน้จากภายนอก เช่น ส่ือโฆษณารูปภาพอาหารท่ี
น่าทานโปรโมชั่นท่ีจูงใจผูบ้ริโภคให้มาใช้บริการร้านอาหาร เป็นต้น หรือ จากภายใน เช่น 
ความรู้สึกหิวของผูบ้ริโภคซ่ึงความตอ้งการขั้นพื้นฐาน เป็นตน้  
 2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) หลังจากผูบ้ริโภคเกิดความต้องการแล้ว การ
คน้หา เสาะหา ศึกษาขอ้มูลของร้านอาหารนั้นๆ เป็นขั้นตอนท่ีจะเกิดต่อมา แต่ทั้งน้ีกระบวนการหา 
ขอ้มูลในขั้นน้ีอาจไม่เกิดข้ึนในกรณีท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้นั้นๆ สูงมาก และสามารถซ้ือ 
หรือใช้บริการไดท้นัทีการเสาะหาขอ้มูลอาจไม่มีเพราะผูบ้ริโภคจะใช้บริการในทนัทีแต่ถา้หากมี
ความตอ้งการ ธรรมดาตามธรรมชาติและไม่อาจหาซ้ือได้ทนัทีการเสาะหาขอ้มูลก็จะเกิดข้ึนใน
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ  
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 3. การประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือ (Evaluation of Alternatives) เม่ือ ผูบ้ริโภคไดมี้
การเสาะหาข้อมูลแล้ว จากนั้นผูบ้ริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ นั่น
หมายถึง ผูบ้ริโภคตอ้งมีการตดัสินใจวา่จะเลือกทานอาหารใชบ้ริการร้านไหนดี ผูบ้ริโภคแต่ละคน 
ก็มีแนวทางการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ของการตดัสินใจ และทางเลือกท่ีมีอยู่ 
นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งรู้ถึงวิธีการต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการ 
ประเมินผลไม่ใช่ส่ิงท่ีง่ายและไม่ใช่กระบวนการเดียวท่ีใชก้บัผูบ้ริโภคทุกคน และไม่ใช่เป็นของผู ้
ซ้ือคน  ใดคนหน่ึงในทุกสถานการณ์ซ้ือ แนวความคิดพื้นฐานท่ีช่วยเหลือในกระบวนการ
ประเมินผลพฤติกรรม ผูบ้ริโภคมีหลายประการ คือ  
 3.1 คุณสมบติัผลิตภณัฑ์(Attributes) และประโยชน์ของสินคา้ท่ีไดรั้บ คือ การพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บและคุณสมบติัของสินคา้ว่า สามารถท าอะไรไดบ้า้ง หรือมีความสามารถ
เพียงใด เช่น ร้านอาหารมีความสะดวกสบายอะไรในการรองรับผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ มีท่ีจอดรถเพียงพอ 
มีท่ีชาร์ตแบตใหลู้กคา้ มีคาราโอเกะ มีทีว ีมีหอ้งน ้าท่ีสะอาด เป็นตน้ 
 3.2 ผูบ้ริโภคจะให้น ้าหนกัความส าคญัของคุณสมบติัผลิตภณัฑ(์Degree of Importance) คือ
การพิจารณาถึงความส าคัญของคุณสมบัติ(Attributes Importance) ของสินค้าเป็นหลักมากกว่า
พิจารณาถึงความโดดเด่นของสินคา้ ดงันั้น ความเช่ือถือ เก่ียวกบัตราสินคา้อาจเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ  
 3.3 ความเช่ือถือต่อตราสินคา้ (Brand Beliefs) คือ การพิจารณาถึงความ เช่ือถือต่อตราของ
สินคา้ หรือภาพลกัษณ์ของสินคา้ ท่ีผูบ้ริโภคไดเ้คยพบเห็นรับรู้จาก ประสบการณ์ในอดีต  
 3.4 ความพอใจ (Utility Function) คือ การประเมินว่ามีความพอใจต่อ สินค้าแต่ละตรา
สินคา้แค่ไหน ถา้น าคุณสมบติัของสินคา้เทียบกบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากคุณสมบติั ของแต่ละ
สินคา้แลว้ก็จะสามารถประเมินการเลือกซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน  
 3.5 กระบวนการประเมิน วธีิน้ีเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีน าเอาปัจจยัส าหรับการ ตดัสินใจ เช่น ความ
พอใจ ความเช่ือถือในตราสินคา้ คุณสมบติัของสินคา้มาพิจารณาเปรียบเทียบให้  คะแนนเพื่อหาผล
สรุปวา่ ตราสินคา้ใดไดรั้บคะแนนจากการประเมินมากท่ีสุดก่อนการตดัสินใจซ้ือ ต่อไป  
 4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจ ท าให้
ผูบ้ริโภคสามารถจดัล าดบัความส าคญัของการเลือกซ้ือได้แล้ว ในขั้นต่อไปคือ การพิจารณาถึง 
ทศันคติของผูอ่ื้นท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ (Attitudes of Others) และปัจจยัท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได ้
(Unexpected Situation) การท่ีผูบ้ริโภคสามารถประเมินและเลือกสินคา้หรือตราสินคา้ไดแ้ลว้ ไม่ได ้
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หมายความว่าจะเกิดการซ้ือไดเ้พราะปัจจยัทั้งสองอยา่งน้ีซ่ึงอาจท าให้เกิดความเส่ียงจากการเลือก 
บริโภคสินคา้นั้นๆ ไดอี้กดว้ย  
 5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) หลังจากมีการซ้ือแล้ว ผูบ้ริโภคจะ
ไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่พอใจก็ไดถ้า้พอใจ ผูบ้ริโภค
ไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆ ของสินคา้ ก็ท  าให้เกิดการซ้ือซ ้ าไดห้รืออาจมีการแนะน าให้เกิด ลูกคา้ราย
ใหม่ไดแ้ต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินคา้นั้นๆ ในคร้ังต่อไปและอาจส่งผลเสีย ต่อเน่ืองจาก
การบอกต่อ ท าใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้ไดน้อ้ยลงตามไปดว้ย 
 ดงันั้น กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจึงมีผลส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร
และใช้บริการร้านอาหาร ทางร้านตอ้งมีอาหารท่ีหลากหลาย มีการตกแต่งร้านท่ีสวยงามและมี
โปรโมชัน่ดี เม่ือลูกคา้ตดัสินใจเลือกซ้ือเลือกใชบ้ริการพนกังานดูแลลูกคา้อยา่งเต็มท่ี เพื่อให้ลูกคา้
เกิดความพึงพอใจ และ เคร่ืองมือวดัคุณภาพบริการ จากการศึกษาวิจยั พบว่า คุณภาพบริการนั้น
ข้ึนอยูก่บัความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงั และการรับรู้ ของผูรั้บบริการ เม่ือผูรั้บบริการมารับ
บริการนั้นจะเปรียบเทียบบริการท่ีตนไดรั้บจริงกบับริการท่ี คาดหวงัไว ้( Zeithaml, et al., 1990) 
 
2.3   ส่วนที ่3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนผสมการตลาด 7P’s (Marketing Mix) 
 
 ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด 7P’s แนวคิดปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 
7 ปัจจยั (หรือ 7P’s) เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานการตลาด แนวคิดน้ีช่วยให้องค์กร
สามารถบริหารจดัการเพื่อให้ เป้าหมายการตลาดประสบความส าเร็จ ซ่ึงองคก์รผสมผสานเคร่ืองมือ
เหล่าน้ีให้สามารถตอบสนอง ความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย 
ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) การส่งเสริม การตลาด (Promotion) บุคคล (People) กระบวนการให้บริการ (Process) และ
ลกัษณะทางกายภาพ(Physical Evidence)  

1.ผลิตภณัฑ ์(Product) ผลิตภณัฑ ์คือ ส่ิงใดก็ตามท่ีสามารถน าเสนอสู่ตลาดเพื่อใหเ้กิดความ 
สนใจ การซ้ือ การใช้หรือการบริโภค เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือต้องการของมนุษย ์โดย 
ผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย 1. สินคา้จบัตอ้งได ้เช่น อาหาร 2. การบริการ เช่น ร้านอาหาร 3. บุคคล เช่น 
พนักงานเสิร์ฟ 4. สถานท่ี เช่น ท่ีตั้งของร้านอาหาร (Kotler, 1993) ผลิตภณัฑ์มีเกณฑ์ระดับของ
ผลิตภณัฑ ์5 ล าดบั 
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 - ประโยชน์หลกั (Core Benefit) คือ การบริการขั้นพื้นฐาน หรือ ประโยชน์ท่ีลูกคา้ตอ้งการ
ไดรั้บจากการซ้ือสินคา้ เช่น ความอ่ิม ความอร่อย และ ความคุม้ค่า 
 - รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ (Generic Product) คือ ลกัษณะพื้นฐานของ ผลิตภณัฑ์ หรือลกัษณะ
ทางกายภาพท่ีผูบ้ริโภคสามารถสัมผสัและรับรู้ได ้เช่น ความสวยงามของร้านอาหารจากการตกแต่ง
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ความสวยงามของการแต่งกายพนักงานรวมไปถึงการบริการท่ีดีและใส่ใจและ
หนา้ตาของอาหารเมนูต่างๆท่ีตกแต่งอยา่งพิถีพิถนั 
 -  ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (Expected Product) คือ กลุ่มของคุณลกัษณะ หรือเง่ือนไขของสินคา้
ท่ีลูกคา้คาดหวงัและพึงพอใจเม่ือไดซ้ื้อสินคา้ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ความคาดหวงั ของลูกคา้ คือ
อร่อยสะอาดและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น Wifi ท่ีจอดรถ เป็นตน้ 
 - ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented Product) คือ การบริการหรือ  ผลประโยชน์เพิ่มเติมท่ี
นอกเหนือความตอ้งการพื้นฐานของผูบ้ริโภค โดยการท่ีบริษทัน าเสนอส่ิงท่ีตรง ใจลูกคา้มากกวา่
คู่แข่ง ยอ่มไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เช่น การใหส่้วนลดท่ีเพิ่มมากข้ึนส าหรับสมาชิกร้านอาหาร 
 -  ศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์(Potential Product) คือ การเปล่ียนแปลง และพฒันาศกัยภาพของ
ผลิตภณัฑ์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งปัจจุบนัและในอนาคต เช่น การ
พฒันาเมนูอาหารใหม่ๆใหเ้ป็นไปตามยคุสมยั แต่ทางร้านก็ยงัคงอาหารคลาสสิคเมนูเดิมไวอ้ยูด่ว้ย 
 ดงันั้น ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดในส่วนของผลิตภณัฑส์ าหรับร้านอาหารผลิตภณัฑ์
ท่ีเป็นหวัใจหลกั คือ อาหารท่ีอร่อยและบริการท่ีดีมีคุณภาพและการเลือกประเภทอาหารจะตอ้งโดน
ใจกลุ่มเป้าหมายหรือตรงกบัความตอ้งการ เช่น อาหารไทย ทะเล จีน ญ่ีปุ่น เป็นตน้ ควรพิจารณา
กลุ่มลูกคา้ว่าเป็นใคร ความนิยมอาหารประเภทไหน และควรพิจารณาคู่แข่งในบริเวณนั้นๆ ร่วม
ดว้ยวา่มีคู่แข่งมากหรือนอ้ย และ ส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีสุดส าหรับร้านอาหารคือ ความอร่อยและสดใหม่
ของอาหารจะเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าใหลู้กคา้กลบัมารับประทานท่ีร้านอีกในคร้ังต่อๆไป 

 2. ราคา (Price) ราคา คือ จ านวนของเงินท่ีถูกเรียกเก็บเพื่อเป็นค่าสินคา้ หรือบริการโดย 
ผูบ้ริโภคใช้เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์จากกาใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
ราคาเป็นส่วนประกอบ ทางการตลาดอย่างเดียวท่ีสามารถท าให้บริษัทเกิดรายได้ ในขณะท่ี
ส่วนประกอบอ่ืนๆท าให้เกิดตน้ทุน ดงันั้น ราคาจึงยงัคงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะเป็น
ตวัก าหนดส่วนแบ่งทางการตลาด และ ก าไรของบริษทั ร้านอาหารยกยอริมคลองตั้งราคาอาหารโดย
ยึ ด ต า ม คุณภ าพ ท่ี เ ห ม า ะส มกับ ร า ค า อ า ห า ร เ พื่ อ ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ลู ก ค้ า สู ง สุ ด  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ, 2552) 
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 ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่ง
คุณค่าของบริการกบัราคาของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ การก าหนด
ราคาการให้บริการต้องมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการ มีความชัดเจน และง่ายต่อการ
จ าแนกระดบัของการบริการ (หทยัรัตน์ ประชาวงศ,์ 2559) 
 ระดบัราคาของอาหารเป็นตวัก าหนดอ านาจ ซ้ือของเงินท่ีมีอยู่ในมือของผูบ้ริโภค นัน่คือ 
ถ้าอาหารสูงข้ึนจะท าให้อ านาจซ้ือของเงินลดลง ส่งผลให้ ผูบ้ริโภคบริโภคอาหารได้น้อยลง
เน่ืองจากเงินจ านวนเท่าเดิมซ้ือหาอาหารไดน้้อยลงในทางกลบักนั ถา้ราคาอาหารลดลงอ านาจซ้ือ
ของเงินจะเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ผูบ้ริโภคสามารถบริโภคอาหารไดม้ากข้ึนดว้ย (ณัฐวุฒิ รุ่งเสถียรภูธร, 
2558) 
 ดงันั้น การตั้งราคาเป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีตอ้งวิเคราะห์ราคาท่ีลูกคา้ยินดีจ่าย ในการตั้งราคา
อาหารควรค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกคา้ ระดบัสูง สามารถตั้งราคาสูงได้
และตอ้งค านึงถึงวตัถุดิบและคุณภาพของอาหารให้เหมาะสมกบัราคา ถา้กลุ่มเป้าหมาย เป็นลูกคา้
ระดบักลาง เช่น เจา้ของกิจการเล็กๆ พนกังานบริษทัระดบัผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการ การตั้งราคาอาจ
ข้ึนอยูก่บัท าเลและบรรยากาศ การตกแต่งร้านท่ีสวยงาม กลยทุธ์ราคาท่ีสามารถน ามาประยกุต์ใชก้บั
ธุรกิจร้านอาหารมีอยูห่ลากหลาย เช่น การตั้งราคาแบบชุดอาหาร การตั้งราคาแบบมีของแถม การตั้ง
ราคาขายแบบมีเง่ือนไข เป็นตน้ และราคาของอาหารจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัคุณภาพของ
อาหารและกลุ่มเป้าหมาย  
 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ช่องทางการจดัจ าหน่าย ประกอบดว้ยกลุ่มของบุคคล
หรือบริษทั มีส่วน เก่ียวขอ้งของการโอนกรรมสิทธ์ิในสินคา้ โดยเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ 
จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค หรือ ผูใ้ชท้างธุรกิจ (Etzel, Walker and Stanton, 2003) และช่องทางการจดั
จ าหน่ายของร้านอาหาร คือ หนา้ร้านยกยอริมคลอง โดยลูกคา้สมารถมาใชบ้ริการทานอาหารท่ีร้าน 
หรือ สั่งอาหารผา่นช่องทางต่างๆของทางร้านซ่ึง มีทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์  
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง ร้านอาหาร หรือ บุคคลท่ีท าหน้าท่ีหรือกิจกรรมน า
ผลิตภัณฑ์จากผู ้ผลิตไปยงัผู ้บริโภค เช่น พนักงานรับอาหารจากแม่ครัวมาเสิร์ฟให้แก่ลูกค้า  

(ธญัญธิ์ชา รักชาติ, 2559) 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับบรรยากาศหรือส่ิงแวดล้อมในการ

น าเสนอบริการให้กบัลูกคา้ โดยจะมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในดา้นคุณภาพและคุณประโยชน์ของ
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บริการท่ีผูใ้ห้บริการน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในเร่ืองของท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางใน
การน าเสนอบริการ (Channels) (รัตติญา สิทธิศกัด์ิ, 2559) 
 ดงันั้น ช่องทางการจดัจ าหน่ายส าหรับการท าธุรกิจร้านอาหารและบริการ เร่ืองการเลือก
ท าเลเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก ท าเลท่ีอยูติ่ดถนน เดินทางไดส้ะดวก  มีท่ีจอดรถ อยูใ่กลก้บัแหล่งชุมชนมี
คนสัญจรไปมาจ านวนมาก ใกลบ้า้นลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย และบรรยากาศการจดัร้านดีสังเกตุเห็นได้
ง่าย ยอ่มมีโอกาสท่ีจะเรียกลูกคา้ไดง่้ายกวา่ ช่องทางหนา้ร้าน เป็นการตอบสนองต่อลูกคา้ท่ีสะดวก
มาสั่งหน้าร้านและนัง่รับประทานอาหารท่ีหรือสั่งกลบับา้น และ เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ในยุคปัจจุบนั ร้านอาหารควรมีช่องทางจดัจ าหน่ายไม่ใช่แค่ท าเลและหน้าร้าน แต่ควรมี
บริการช่องทางออนไลน์เพิ่มเติมเพื่อรับค าสั่งซ้ือของลูกคา้ท่ีไม่สะดวกมาหนา้ร้านและส่งอาหารให้
ลูกคา้ดว้ย บริการส่งอาหารถึงท่ีจากทางร้าน โดยการขายผ่านการสั่งซ้ือลูกคา้สามารถสั่งจองโต๊ะ
หรือสั่งอาหารไดด้ว้ยการโทรสั่งหรือสั่งผา่นช่องทางออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุค๊ เป็นตน้ 
 4. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เป็นหน่ึงในส่วน
ประสมทางการตลาด โดย เป็นเคร่ืองมือส่ือสารระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย วตัถุประสงคเ์พื่อเตือนความ
ทรงจ า (Remind) เพื่อแจง้ ข่าวสาร (Inform) ให้รู้จกัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ ผลประโยชน์ของสินคา้ 
วิธีการใช้ เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความตอ้งการใช้สินคา้และเกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ การติดต่อส่ือสาร อาจใช้พนกังานขาย (Personal Selling) น าเสนอสินคา้ผ่านทางโทรศพัท์ 
หรือส่ือสารโดยตรงต่อตวั ผูบ้ริโภคเอง นอกจากน้ีมีการติดต่อส่ือสารประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ การ
โฆษณา (Advertising) การส่งเสริม การขาย (Sale promotion) การให้ข่าวหรือประชาสัมพันธ์  
(Public relation) ซ่ึงการใช้เคร่ืองมือ ส่ือสารการตลาดใดๆ นั้น จ  าเป็นตอ้งน ามาปฏิบติัให้ถูกต้อง 
โดยมีการบรูณาการโปรแกรมการตลาด  แบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing 
Communication: IMC) เ ข้ า ม า ช่ ว ย  ก ระ ตุ้น ให้  ลู กค้า ตัด สินใจ ซ้ื อ สินค้าบ ริก า ร เ ร็ ว ข้ึน  
(Etzel,Walker and Stanton, 2003) สินคา้หรือบริการร้านอาหารยกยอริมคลองจะมีการท ากิจกรรม
ทางการตลาดตามใช่วงเทศกาลต่างๆเสมอ และ ช่วงท่ีไม่ใช่เทศกาลทางร้านก็จะมีการท าโปรโมชัน่
ใชก้ลยทุธ์ดา้นราคาดึงดูดลูกคา้ 
 การโฆษณา เป็นการติดต่อส่ือสารแบบไม่ใช้บุคคล โดยผ่านส่ือ และผูอุ้ปถมัภ์รายการแต่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณากิจกรรม เช่น การซ้ือส่ือโฆษณาให้โปรโมชั่นร้านอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊ค เป็นต้น หรือ การขายโดยใช้บุคคลเป็นการติดต่อส่ือสารทางตรงแบบ
เผชิญหนา้ระหวา่งผูข้าย และ ลูกคา้ท่ีมีอ านาจซ้ือ หรือการขายตรง เป็นการติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทาง
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ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย เป็นวิธีการ ท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตงและสร้างให้เกิดการ
ตอบสนองในทนัทีทนัใดทุกเวลา และสถานท่ีท่ีการส่ือสารสามารถเขา้ถึงได ้ประกอบดว้ยการขาย
ทางโทรศพัท ์ส่ือออนไลน์ เป็นตน้ จูงใจให้กบัผูบ้ริโภคตอบกลบัเม่ือตอ้งการซ้ือ เช่น การจองเพื่อ
รับคูปองส่วนลดจากทางร้านอาหาร เป็นต้น ซ่ึงข้อมูลท่ีได้รับสามารถวัดและติดตามได้   
(ธญัญธิ์ชา รักชาติ, 2559) 
 การส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ โดยใชก้ารสนบัสนุน โฆษณา 
การขายโดยใชบุ้คคล และการให้ข่าว ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใชห้รือการซ้ือโดย
ลูกคา้ขั้นสุดทา้ยหรือคนกลางในช่องทาง อยา่งเช่น การลด แลก แจก แถม ส่วนลด ปริมาณ เป็นตน้ 
รวมไปถึง การให้ข่าว และการประชาสัมพนัธ์การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้หรือ
บริการแบบไม่ใช้บุคคลโดยองค์กรไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายจากการให้เสนอข่าวนั้น เช่น การน าข่าว
โปรโมชั่นอาหารไปกระจายตามกลุ่มต่างๆในกลุ่มเฟซบุ๊ค ส่วนการประชาสัมพนัธ์เป็นความ
พยายามท่ีได้จดัเตรียมไวข้ององค์กร หรือ ร้านอาหาร เพื่อ ชกัจูงลูกคา้ให้มีส่วนร่วมหรือมาร่วม
กิจกรรม เช่น ร้านอาหารมีการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนลูกคา้มาร่วมกิจกรรมลอยกระทงท่ีร้าน ผา่น
ช่องทางของทางร้าน เช่น  ผ่านการประกาศของดีเจบนเวที หรือ การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือวิทยุ
ของจงัหวดั เป็นตน้ (ธญัญธิ์ชา รักชาติ, 2559) 

การส่งเสริมการตลาดประกอบด้วยเคร่ืองมือส าคัญ คือ การโฆษณา   การขายโดยใช้
พนักงานขาย  การส่งเสริมการขาย  การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์  การตลาดทางตรง การ
ส่งเสริมการตลาดถือเป็นหน้าท่ีหน่ึงในการท าธุรกิจ เพราะเป็นการประสานงานของผูข้ายท่ีต้อง
พยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า โดยข้อมูลข่าวสาวนั้ นอาจจะเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ ์ราคาสินคา้ ช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือขอ้มูลดา้นอ่ืนๆได ้
 ดงันั้น การส่งเสริมการตลาดจึงเป็นกระบวนการทางดา้นการติดต่อส่ือสารทางการตลาดท่ี
ส าคญัระหว่างร้านอาหารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยการส่งเสริมการตลาดเป็นการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพื่อให้รับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ เช่น อยูใ่นช่วงลดราคาหรือจดั
โปรโมชัน่ หรืออาจเป็นการแนะน าสินคา้ใหม่ และ เป็นการส่ือสารเพื่อจูงใจช้ีจุดเด่นของสินคา้ให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ หรือตดัสินใจซ้ือ ตวัอยา่งเช่น ร้านอาหารน าเขา้เมนูอาหาร
พิเศษ จ าหน่ายเมนูน้ีในระยะเวลาท่ีจ ากดั เป็นตน้ ส าหรับธุรกิจร้านอาหาร ควรมีการท าโปรโมชัน่
สม ่าเสมอเพื่อกระตุน้ยอดขายและการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการเขา้มาใชบ้ริการร้านอาหาร 
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 5. บุคคล (People) บุคคลเป็นองค์ประกอบส าคญัในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะงานดา้น 
บริการท่ีตอ้งมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัทั้งผูใ้ห้และผูรั้บบริการ บุคลากรจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้ 
ลูกคา้รับรู้ถึงคุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจ และท าให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง บริษทั
ตอ้ง เตรียมกระบวนการเก่ียวกบับุคลากรตั้งแต่ การสรรหา การรับสมคัรพนกังาน การฝึกอบรม 
และกระตุน้พนกังาน โดยเฉพาะ พนกังานบริการท่ีมีส่วนตอ้งติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง ตวัอยา่งธุรกิจ
ท่ีให้ความส าคญักบัการบริการ  เช่น  ธุรกิจร้านอาหาร ดงันั้น บุคลากรเป็นสินทรัพยส์ าคญัท่ีสุดใน
องคก์าร การสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งลูกคา้และผูใ้ห้บริการ ยอ่มน าไปสู่การสร้างความพึงพอใจ
ใหแ้ก่ลูกคา้ และมีความส าคญัยิง่ต่อความส าเร็จของร้านอาหาร  
 ด้ าน บุคคล  (People) ห รือพนัก ง าน  (Employee) ซ่ึ ง ต้อ งอาศัย ก ารคัด เ ลื อก   การ
ฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็น
ความ สัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ของร้านอาหาร เจา้หนา้ท่ีตอ้งมี
ความสามารถ  มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ  มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถใน
การแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 
 ดงันั้น ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคคลเป็นหัวใจส าคญัอีกประการในธุรกิจ
ร้านอาหาร ควรมีการอบรมพนกังานในดา้นการบริการ การตอ้นรับใหดี้เพื่อสร้างความแตกต่างและ
ความประทบัใจให้กบัลูกคา้ การฝึกอบรมพนกังานท่ีให้บริการลูกคา้ พนกังานตอ้งมีทศันคติ และ 
ไหวพริบท่ีดี ตอบสนองความตอ้งการของผูลู้กคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงทีสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
ได ้สร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กบัลูกคา้ได ้เพราะนอกจากอาหารท่ีอร่อยและมีคุณภาพ ลูกคา้
คาดหวงักบัการบริการของพนกังานท่ีดีดว้ยเช่นกนัและการบริการท่ีดีจะท าให้ร้านอาหารของเราใน
สายตาของลูกคา้เป็นร้านท่ีดูดีมีมาตรฐานได ้
 6. กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นการสร้างสรรคแ์ละการส่งมอบส่วนประกอบของ
ผลิตภณัฑ์เมนูอาหารต่างๆโดยอาศยั กระบวนการท่ีวางแผน โดยกลยุทธ์ส าคญัส าหรับการบริการ
คือ เวลาและประสิทธิภาพในการบริการ หากมีการวางแผนกระบวนการท่ีดี การส่งมอบบริการก็จะ
มีประสิทธิภาพ รวดเร็วถูกตอ้งตรงเวลา และมีคุณภาพสม ่าเสมอ แต่หากการกระบวนการออกแบบ
การบริการท่ีไม่ดีพอ ส่งผลต่อการสร้าง ความไม่พอใจแก่ลูกคา้ อาจจะส่งผลต่อการใช้บริการคร้ัง
ต่อไปได ้กระบวนการท่ีดีตอ้งง่ายต่อการปฏิบติัการ เพื่อท่ีพนกังานจะไดไ้ม่เกิดความสับสน ท างาน
ได้อย่างถูกต้องและมีแบบแผนเดียวกัน และ  ท าให้มีประสิทธิภาพ   คุณภาพการบริการ คือ 
ประสบการณ์ทั้งหมดซ่ึงลูกคา้สามารถประเมินออกมาได ้ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งมากเพราะเป็นการ
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ทราบถึงส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ อยา่งแทจ้ริง ส่ิงท่ีลูกคา้มีความชอบ และส่ิงท่ีลูกคา้ช่ืนชมยนิดี เม่ือกล่าว
ในส่วนของการใหค้วาม เช่ือมัน่ต่อลูกคา้ เป็นลกัษณะท่ีผูใ้หบ้ริการมีทกัษะ ความรู้ความสามารถใน
การให้บริการ และ ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการด้วยความสุภาพ มีกิริยาท่าทางและ
มารยาทท่ีดีในการบริการ สามารถท่ีจะท าใหผู้รั้บบริการเกิดความไวว้างใจ และเกิดความมัน่ใจวา่จะ
ไดบ้ริการดีท่ีสุด  (ยวุดี มีพร และ ปัญญา ทวโีชค, 2553) 
 คุณภาพการให้บริการเป็นทศันคติท่ีผูรั้บบริการสะสม ขอ้มูลท่ีคาดหวงัไวว้่าจะไดรั้บจาก
บริการ โดยเม่ือพิจารณาในส่วนของการตอบสนองต่อ ผูรั้บบริการ คือลกัษณะของความยินดีท่ีจะ
ช่วยเหลือผูรั้บบริการ และพร้อมท่ีจะให้บริการไดใ้นทนัที เช่น พนกังานตอ้งหมัน่สังเกตว่าลูกคา้
ต้องการอะไร หรือ เม่ือลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ เป็นต้น ซ่ึงหากอยู่ในระดับท่ียอมรับได้
ผู ้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ และตัดสินใจท่ีจะใช้ บริการต่อไป 
(สมวงศ ์พงศส์ถาพร, 2550) 

  ดงันั้น กระบวนการให้บริการส าหรับกิจการร้านอาหารเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ
วิธีการและงานปฏิบติัในด้านการบริการ  ร้านอาหารควรมีล าดบัขั้นตอนกระบวนการให้บริการ
ลูกคา้ตั้งแต่เดินเขา้มาในร้าน สั่งอาหาร เสิร์ฟอาหาร  ช าระเงิน  จนถึงลูกคา้เดินออกจากร้าน ท่ี
น าเสนอให้กบัลูกคา้เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว  และ ท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความ
ประทบัใจ 

  7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ลกัษณะทางกายภาพนับเป็นองค์ประกอบ
ของธุรกิจบริการท่ีลูกคา้ สามารถมองเห็นและใชเ้ป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและตดัสินใจซ้ือบริการ 
ตวัอย่างเช่น ร้านอาหารท่ีตกแต่งสวยงาม ความสะอาดของร้านอาหารและเคร่ืองมือท่ีใช้ การแต่ง
กายของพนักงานท่ีเหมาะสม เคร่ืองหมายการคา้ ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นถึงรูปแบบและคุณภาพของ
ร้านอาหาร มีส่วนในการช่วยท าให้ลูกคา้ รู้สึกว่า บริการนั้นมีคุณภาพ มีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากการบริการเป็นส่ิงจบัตอ้งไม่ไดแ้ละประเมินไดย้าก ดงันั้นร้านอาหารควร
ตอ้งมีบริการท่ีดี สร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ และ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบในการตดัสินใจ
ใชบ้ริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ, 2552) 
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 ดงันั้น ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ส าหรับ
ธุรกิจร้านอาหาร เป็นการแสดงให้เห็นถึงลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอแก่ลูกคา้ให้เห็นเป็น
รูปธรรม สร้างคุณภาพโดยรวมทั้งด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่
ลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาด เรียบร้อย การเจรจาของพนักงานต่อลูกคา้ตอ้งสุภาพ
อ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วหรือผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ เป็นตน้ 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ประการนั้น เป็น
ส่วนส าคญัในการก าหนดกลยุทธ์การบริหารการตลาดของร้านอาหาร ร้านอาหารควรเลือกวิธีท่ี 
เหมาะสมว่าควรเป็นไปในทิศทางใด เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ พฤติกรรมของลูกค้า 
ลกัษณะของ ผลิตภณัฑแ์ละความสามารถของธุรกิจในการจดัท าและน าเสนอเพื่อเป็นสร้างศกัยภาพ
ทางธุรกิจร้านอาหารท่ีดี 
 
2.4   ส่วนที ่4 ประวตัิร้านอาหารยกยอริมคลอง  

 
ช่ือองคก์าร : ร้านอาหารยกยอริมคลอง 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจขององคก์ร 

 วิสัยทศัน์ร้านอาหารยกยอริมคลอง.คือ ส่งมอบความสุขแก่ลูกคา้ของเราดว้ยอาหารท่ีอร่อย

มีคุณภาพ และการบริการท่ีดีจากทางร้าน  ท่ามกลางประสบการณ์ท่ีประทบัใจและสร้างโอกาส

กา้วหนา้ใหก้บัพนกังาน  

 พนัธกิจร้านอาหารยกยอริมคลอง.คือ ส่งมอบสุขภาพท่ีดีและเติมเต็มความสุขให้กบัลูกคา้ 

ดว้ยอาหารท่ีมีคุณภาพ สด สะอาด และ ความอร่อย พร้อมให้บริการอนัเป็นเลิศในราคาท่ีเหมาะสม 

รับรู้ และ เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง เพื่อน ามาสร้างประสบการณ์
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ใหม่ให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้ งสร้างความเป็นเลิศและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและมีความสุขในการท างาน 

 ร้านอาหารยกยอริมคลองเร่ิมตน้เม่ือปี พ.ศ  2557  จากร้านอาหารสไตลค์รอบครัวท่ีเร่ิมแรก

เปิดเวลา 11.00 ถึง 22.00น. เน่ืองจากได้รับการตอนรับท่ีดีจากลูกค้าและลูกค้าต้องการด่ืมด ่ า

บรรยากาศผอ่นคลายต่อมาไดข้ยายเวลาในการเปิดใหบ้ริการเป็น 11.00 น. ถึง 24.00น.จากเดิมท่ีขาย

อาหารไทย จีน ทะเล อีสาน และเคร่ืองด่ืมทัว่ไป มีการเพิ่มเคร่ืองด่ืมในส่วนของน ้ าผลไมป่ั้น เหลา้

ป่ันเขา้ไป อาทิ บูลฮาไวน์ องุ่นป่ัน พั้นซ์ป่ัน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกคา้ จุดเด่นของร้านคืออาหารท่ี

สดและบรรยากาศสบายริมน ้าแบบสไตลธ์รรมชาติ ร้านยกยอริมคลองเปิดอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาคร 

ย่านนิคมสมุทรสาครซ่ึงเป็นแหล่งชุมชน และโรงงาน  ยกยอริมคลองเป็นร้านอาหารส าหรับกลุ่ม

ลูกคา้ครอบครัว  วยัรุ่น  และ  วยัท างานระดบักลางข้ึนไป โดยกลุ่มลูกคา้หลกัของร้าน คือ กลุ่ม

ลูกคา้ครอบครัว และ วยัท างาน ระดบักลางข้ึนไป และ กลุ่มลูกคา้รอง คือ กลุ่มวยัรุ่น จ าหน่ายอาหาร

นานาชนิด ไอศกรีม และ เคร่ืองด่ืม เป็นการให้บริการทั้งการรับประทานท่ีร้าน และ การซ้ือกลบั

บา้น รวมไปถึงการบริการจดัส่งใหท่ี้บา้น (ค่าส่งคิดตามระยะทางจริง)  

 ร้านอาหารยกยอริมคลองมีบริการรับจดังานเล้ียงสังสรรคต่์างๆ อาทิ งานแต่งงาน,งานเล้ียง

ฉลองงานแต่ง,งานรับปริญญาบณัฑิต,งานเล้ียงส่งต่างๆ,งานเล่ือนต าแหน่ง,งานเล้ียงเกษียณ,ฉลองปี

ใหม่,ฉลองโบนสั,งานวนัเกิด,เซอร์ไพร้วนัเกิดและอ่ืนๆ ทางร้านมีห้องสัมมนาไวร้องรับส าหรับ

ลูกคา้ท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวัและภายในห้องมีคาราโอเกะไวร้องรับพร้อม โดยจะมีชุดอาหาร

ให้ลูกคา้เลือกหลายเรทราคา นอกจากน้ีทางร้านมีบริการป้ายไวนิลให้กบัลูกคา้ (ทางร้านออกแบบ

เอง) บริการให้ลูกคา้ฟรีไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ ส าหรับเป็นแบล็คดอปเพื่อถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นความทรง

จ า และ บริการถ่ายภาพเก็บบรรยากาศใหลู้กคา้ท่ีมาจดังานเล้ียงต่างๆฟรี (ลูกคา้ตอ้งแจง้งานล่วงหนา้ 

3 วนัข้ึนไป เพื่อใหท้างร้านจดัเตรียมงาน) 
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 ร้านอาหารยกยอริมคลอง เป็นธุรกิจประเภทขายอาหารและบริการ เปิดให้บริการตั้งแต่  
11.00 น - 24.00 น  เป็นร้านอาหารท่ีมีเมนูอาหารท่ีหลากหลายมากกว่าร้อยรายการ มีอาหารหลาย
สไตล ์อาทิ อาหารไทย อาหารจีน อาหารอีสาน อาหารทะเล เมนูขายดีของทางร้านก็มีหลายรายการ 
เช่น กะพงยกยอ เป็นเมนูเฉพาะของทางร้านท่ีน าปลากะพงท าสองอยา่งในจานเดียวกนั ดา้นหน่ึงจะ
น าไปทอดทานคู่กบัน ้ าจ้ิมซีฟู้ดส์และน ้ าจ้ิมบ๊วย อีกดา้นหน่ึงจะน าไปผดัพริกไทยด าอร่อยถึงเคร่ือง 
เมนูแป๊ะซ่ะปลาช่อนน ้ าแกงส้มแป๊ะซ่ะเป็นสูตรเฉพาะร้านเรา โดยร้านอาหารยกยอริมคลองมุ่งเนน้
ขายอาหารท่ีสะอาดและสดใหม่ เป็นร้านอาหารสไตลค์รอบครัวและนัง่ผอ่นคลายริมน ้ า บรรยากาศ
สบายๆ ตกแต่งสไตล์ธรรมชาติ ทางเดินเป็นสะพานไม ้และ ร้านเป็นไม ้มีอาหารและเคร่ืองด่ืมไว้
บริการลูกคา้หลากหลาย ทั้งประเภทท่ีไม่มีแอลกอฮอลล์   อาทิ น ้ าอดัลม น ้ าผลไมป่ั้น เป็นตน้ และ 
มีแอลกอฮอลล์ อาทิ เหลา้ป่ัน เบียร์ เหลา้ต่างๆ เป็นตน้ มีขนมหวานประเภทไอศครีมหลากหลาย
รสชาติ มีดนตรีสด   คาราโอเกะ  และ ห้องสัมมนาไวบ้ริการลูกคา้ท่ีมาเป็นหมู่คณะและตอ้งการ
ความเป็นส่วนตวั รวมไปถึงความสะดวกสบายส าหรับท่ีจอดรถท่ีมีเพียงพอส าหรับรองรับลูกคา้ 
ร้านยกยอริมคลองสามารถรองรับลูกคา้ไดม้ากกวา่ 300 คน มีโตะ๊ทั้งหมด 50 โตะ๊  
 ปณิธาน ร้านอาหารยกยอริมคลอง เป็นร้านอาหารจากฝีมือคนไทย ท่ีเสิร์ฟอาหารจานร้อน
และรสชาติสไตล์ต้นต ารับไทย ด้วยราคาท่ีคุ้มค่าโดยมีความหลากหลายของเมนูให้ทุกคนได้
เลือกสรร ไม่ใช่เพียงเท่าน้ียกยอริมคลองยงัคดัสรรวตัถุดิบคุณภาพดีเพื่อมาท าอาหาร และรับประกนั
ในรสชาติท่ีอร่อยถูกใจผูบ้ริโภคท่ีไดแ้วะมาใชบ้ริการร้านยกยอริมคลอง 
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2.5   ส่วนที ่5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ณิชาภทัรา จนัทร์ดารา, ธ ารงค ์เมฆโหรา และปัญญา หมัน่เก็บ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารท่ีมีเคร่ืองหมาย “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” ในเขต 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  ก ลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดร้อยละ 50.80  
มีอายุ 21-30 ปีร้อยละ 35.80 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 32.00 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,001-20,000 บาทร้อยละ 43.80 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 35.80 ความถ่ีในการ
รับประทานอาหารใน ศูนยอ์าหาร 1-2 คร้ังต่อเดือนร้อยละ 45.80 ความรู้ดา้นสุขาภิบาลอาหารอยู่ใน
ระดบัมากมีทศันคติ  เชิงบวกต่อการใหบ้ริการร้านอาหารอยูใ่นระดบัมาก และการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารโดย รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการ ร้านอาหารอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ เพศหญิง อายุ 21-30 ปี 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001- 20,000 บาท ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารทศันคติด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร และดา้น ลกัษณะทางกายภาพ 
 กิจติมา ลุมภกัดี (2555)ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าลุ่มตวัอย่าง
เป็นเพศชายและหญิงในสัดส่วนท่ีเท่ากนัส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปีมีอาชีพ เป็นพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรีและมี
สถานภาพ โสด ให้ความส าคญักับปัจจยัด้านราคามีมาตรฐาน ท าเลท่ีตั้ งเดินทางไปมาสะดวก 
พนกังานคอยแนะน าบริการใหลู้กคา้ อาหารมีใหเ้ลือกหลากหลาย ความประทบัใจในการให้บริการ 
อยากกลบัมาใช้บริการอีกในครั้งต่อไป ความรู้สึกว่าร้านอาหารท่ีเลือกใช้บริการอยู่เป็นมืออาชีพ 
และการมีความสุขท่ีไดต้ดัสินใจเลือกใชร้้านอาหารร้านน้ีถูกตอ้งแลว้โดยผลการ ทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ทั้ง 6 ด้านมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกใช้
บริการร้านอาหารของผูบ้ริโภควยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันและ ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาด ทั้ง 4 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภค
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีปัจจยัอ่ืน ๆ ในดา้นภาพลกัษณ์  สินคา้ และดา้นความ
ไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภควยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร แต่ด้านความภกัดีต่อสินคา้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครอยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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รัตติญา สิทธิศกัด์ิ (2559) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเอสแอนดพ์ี 
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ปัจจยัด้านราคา และการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆ ปัจจยัด้านบุคคลและกระบวนการ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ 
ลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย รวมถึงปัจจยัดา้น 
ประชากรศาสตร์ในส่วนของอาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจ เลือกใชบ้ริการร้านเอสแอนด์พี โดยผูท่ี้มีอาชีพ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/นกัเรียน/นกัศึกษา 
และผูท่ี้มี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกว่า 60,000 บาท จะมีระดบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านเอส
แอนดพ์ี มากกวา่ผูบ้ริโภคในกลุ่มอ่ืนๆ 

วรเทพ ค าแกว้แจ่ม (2552) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด บริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
การเลือกซ้ืออาหารจากแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ในเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่าปัจจยัในดา้นของ 
ราคามีผลต่อการซ้ือโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมาก ไดแ้ก่ 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ และราคาต่อหน่วยของ อาหารต ่า สอดคลอ้ง
กบั งานวิจยัของ ฐิตาภทัร รัตนนิธิพงศ ์(2554) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม การบริโภคอาหาร
จากร้านอาหารหาบเร่แผงลอยบนถนนสีลมของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างาน ผลการวิจยั พบวา่ ในดา้น
ของปัจจยัราคา กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากในทุกๆ เร่ือง คือ ความคุม้ค่าของราคา เม่ือเทียบกบั
คุณภาพ ความคุม้ของราคาเม่ือเทียบกบัรสชาติ ความคุม้ของราคาเม่ือเทียบกบัประเภทอาหาร และ
ความคุม้ของราคาเม่ือเทียบกบัปริมาณ ตามล าดบั ซ่ึงมีตรงกนักบังานวิจยัของ อุไรรัตน์ เจียรวโร
ภาส (2557) ท่ีศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในการบริโภคอาหารแผงลอยริมทาง ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับปัจจยัส่วนประสมทาง 
การตลาดบริการดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ราคาเหมาะสม 
กบัปริมาณ และมีป้ายแจง้ราคาอาหารชดัเจน ตามล าดบั   

รัชนีวรรณ วฒันปริญญา (2556) ศึกษาลกัษณะประชากรและพฤติกรรมในการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ 
บริการร้านอาหารผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงมีอายเุฉล่ียอยูใ่นช่วงอายุ
20-29 ปีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 
15,001–20,000 บาท และเลือกรูปแบบการใช้บริการรับประทานท่ีร้าน และซ้ือ ไปรับประทานท่ี
บ้านผูร่้วมใช้บริการร้านอาหารคือ 2-3 คนโดยวนัท่ีมกัใช้บริการมากท่ีสุดคือวนัเสาร์–อาทิตย์ 
เลือกใช้บริการร้านอาหารช่วงเวลา  19.01-22.00 น. ความถ่ีอยู่ท่ีจ  านวน 1 -2 ครั้งต่อสัปดาห์โดยมี
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จ านวนเงินต่อครั้งท่ี รับประทานอาหารนอ้ยกวา่ 500 บาท /คร้ังและส่ือท่ีท าให้ทราบขอ้มูลข่าวสาร
ของร้านอาหารคือป้ายหน้าร้าน โดยมี เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านอาหารคือเดินทางสะดวกสบาย 
ผลการทดสอบสุมมติฐานพบวา่ พฤติกรรมการใช ้บริการร้านอาหารในดา้นลกัษณะบริการจ านวนผู ้
มาใชบ้ริการวนั เวลาความถ่ีจ านวนเงิน ข่าวสารขอ้มูลเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านอาหาร 
 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นราคา จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ดา้นราคา การก าหนดเมนูอาหารควรมีการวางแผนดา้นรายการอาหารท่ีหลากหลาย รวมถึงเมนู ท่ีมี
ความช านาญเป็นพิเศษของทางร้าน ควรท าการศึกษาประเภทอาหารท่ีลูกคา้ชอบ และ หาราคาสินคา้
ท่ีเหมาะสมของร้านอาหารให้ตรงกบัความพึงพอใจของลูกคา้และร้านอาหารมีก าไรจากการขาย  
ควรท าการศึกษาหาวิธีการจะสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้เพื่อรักษาลูกคา้เก่าให้เป็นลูกคา้ประจ า
และเป็นผูโ้ฆษณาสินค้าให้อีกด้วย  และ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุเฉล่ียอยู่ 
ในช่วง อายุ 20-29 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังาน  บริษทัเอกชน มี
รายได้ 15,001 –20,000 บาท และเลือกรูปแบบการใช้บริการรับประทานท่ีร้านและซ้ือไป
รับประทานท่ีบา้น ผูร่้วมใชบ้ริการร้านอาหาร คือ 2-3 คน โดยวนัท่ีชอบมาใชบ้ริการคือวนัหยดุเสาร์ 
–อาทิตย ์เวลา ท่ีเลือกใช้บริการร้านอาหาร ช่วงเวลา 19.01 -22.00 น.ความถ่ีในการใช้บริการ คือ 
จ านวน 1 -2 คร้ัง โดยมีจ านวน เงินต่อคร้ังท่ีรับประทานอาหาร นอ้ยกวา่ 500 บาท /คร้ัง และส่ือท่ีท า
ให้ท่านทราบ ข้อมูลข่าวสารของร้านอาหารคือป้ายหน้าร้านโดยมีเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ
ร้านอาหาร คือ เดินทางสะดวกสบาย 
 ดาริกา ธนะสูตร และนิตนา ฐานิตธนกร (2556) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยักลยุทธ์ด้าน 
การตลาดและส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการด าเนินกิจการร้านเคก้ไขมนัต ่า 
พรีเม่ียมของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ31 - 35 ปีและส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนผลการ 
ทดสอบสมมติฐานพบว่า เร่ือง ปัจจยักลยุทธ์ดา้น การตลาดและส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความส า เ ร็จในการด า เ นิน กิจการร้านอาหารระดับพรี เ ม่ียมของผู ้ประกอบการในเขต
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ปัจจยักลยทุธ์ดา้น การตลาด ดา้นกระบวนการ คุณลกัษณะ
ของผลิตภณัฑร์าคา การส่งเสริมการตลาด สถานท่ีจดัจ าหน่าย และบุคลากร และปัจจยัดา้นส่ือสังคม
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ออนไลน์ส่วนกลยุทธ์ดา้นการตลาด ดา้นกายภาพและ การน าเสนอ ไม่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จใน
การด าเนินกิจการของผูป้ระกอบการร้านอาหารระดบัพรีเม่ียมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ธิติมา พดัลม และ กุลเชษฐ์ มงคล (2555) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
อาหารคลีนฟู้ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี อายุระหว่าง 26-35 มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ผลการวิจยัพบว่า ทางด้านประชากรศาสตร์มีการสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ ยศวิไลย ์สุธรรม (2553) ได ้ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน ใหญ่เป็นเพศหญิง ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
สถานภาพโสด อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของธนวรรณ สุทธิวงศ ์
(2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารผ่านส่ือพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอาย ุ26-30 ปี มีการศึกษาระดบัการศึกษาปริญญาตรี และ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ พิชยา
รักษ ์มณีเลอเลิศ (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผ่าน
ระบบออนไลน์พบวา่ ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ ระหวา่ง 26-
30 ปีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสอดคลอ้งกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
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บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร
ยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาครโดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3  วธีิการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4  วธีิสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.1   ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ ผูใ้ช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดั
สมุทรสาคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของผูใ้ช้บริการ
ร้านอาหารยกยอริมคลอง ดงันั้นผูว้จิยัจึงใชว้ธีิการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวณ
แบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตรก าหนดขนาดตวัอย่างของ สูตร  W.G.Cochran (1953) 
ดงัน้ี 
 
                       n = P (1 - P) Z2 
                                    e2 

 
 n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม  
 Z แทน ความมัน่ใจท่ีผูว้จิยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 e แทน สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
 ผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มตวัอยา่งเป็น 50% จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการความเช่ือมัน่ 95 % และ
ยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะค านวณไดคื้อ P = .50  
(50%)   Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%) 
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 n = (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2 
 n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025 
 n = 384.16 หรือ 384 ตวัอยา่ง  
แต่เพื่อความแม่นย  าของขอ้มูลในการเก็บตวัอยา่ง ผูว้จิยัจึงเก็บตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง 
 
3.2    เคร่ืองมือในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 
 ส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้จิยั
ไดส้ร้างข้ึนเพื่อเป็นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาครโดย
ไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  โดย
มีลกัษณะค าถามปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ,อายุ ,สถานภาพ,ระดบัการศึกษา,อาชีพ,รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ,
ขนาดครอบครัวและลกัษณะท่ีพกัอาศยัโดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดเ้พียงข้อ
เดียว 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง  
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
 ส่วนท่ี 4 ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
 
3.3    วธีิสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 
 ผูว้จิยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 การสร้างแบบสอบถาม  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารยก
ยอริมคลองในจังหวดัสมุทรสาคร แล้วน ามาก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2.  น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาตามขอ้ 1.  มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ และพิจารณา
เน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 3.  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อปรับปรุง แกไ้ข  
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  4.  ท  าการปรับปรุงแกไ้ขและน าเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง
หน่ึง เพื่อใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาอนุมติัก่อนแจก Pre-test  

  5.  น าแบบสอบถามไปหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า  
( -Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, 1984) จากการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability)  
(พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543) ของแบบสอบถามจ านวน  40 ชุด 
 6.  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองใชแ้ละแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เป็น
คร้ังสุดทา้ย  เพื่อตรวจสอบและให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัท าฉบบัสมบูรณ์  ส าหรับน าไปใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
 7. แจกแบบสอบถามไปยงัตวัอยา่ง 
 
3.4    วธีิด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร
ยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาครโดยแบ่งการวิจยัตามท่ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้เอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสังเคราะห์และน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม  และน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถาม  มีวธีิด าเนินการดงัน้ี 
 1.  ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 2.  ประสานงานกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อน าเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล   
 3.   ผูว้ิจ ัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างในการตอบข้อค าถามตาม
เคร่ืองมือแต่ละชุดใหส้มบูรณ์  แลว้น าผลการตอบไปจดักระท าและวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 4.   เก็บแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  Sampling) 
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3.5    วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
 3.5.1.  แบบสอบถำมในส่วนที ่1 ส่วนที ่2 และ ส่วนที3่ 
 การวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในเขตสมุทรสาครเม่ือ
ได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว จะมีการน าข้อมูลท่ีได้ไปประมวลผลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ, อาย,ุ สถานภาพการปฏิบติัหนา้ท่ี, 
การศึกษา, อาชีพ รายได ้ลกัษณะท่ีพกัอาศยั 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง  
 3. ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
 
วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง  โดยการก าหนด
ระดับคะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนนระดับการตัดสินใจ 5 ระดับ  อภินันท์ จันตะนี (2547)   
ท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 

ระดบัคะแนน 5   หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด 
ระดบัคะแนน 4   หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจมาก 
ระดบัคะแนน 3   หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2   หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจนอ้ย 
ระดบัคะแนน 1   หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 
 

 การแปลความหมายจากคะแนนเฉล่ีย ใชห้ลกัเกณฑก์ารแบ่ง เป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจนอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจมาก   
   ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด 
 
 



 
51 

 

3.5.2.   ใช้สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

 - ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
 - ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2541:40) 

   เม่ือ  X   แทน ค่าเฉล่ีย 
    X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
  2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ซ่ึงใช้เคร่ืองมือส าหรับการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
   - การวิเคราะห์ Independent Sample T-Test และ One-way ANOVA เป็นการ
วิเคราะห์เพื่อทดสอบวา่การตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาครมี
ความแตกต่างตามปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์หรือไม่  
  - การวิ เคราะ ห์ ปัจจัย  (Factor Analysis) เ ป็นการวิ เคร าะ ห์ เพื่ อจัดก ลุ่ม  
ตวัแปรในแต่ละปัจจยั  
  -  การวิ เคราะห์การถดถอย (Regression) เป็นการวิ เคราะห์เพื่อศึกษาถึง 
ความสัมพัน ธ์ระหว่า ง ปัจจัย ท่ี เ กิดจากการจัดก ลุ่มตัวแปรหรือการวิ เคราะ ห์ ปัจจัย  
(Factor Analysis) กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจังหวัด
สมุทรสาคร 
 3.5.3. สถิติทีใ่ช้หำคุณภำพของแบบสอบถำม 
 หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ( -Coefficient) 
ของครอนบคั (Crondach) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543:126) 
  เม่ือ    แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
   n  แทน ค่าจ านวนของแบบค าถาม 
   

2
is   แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 

    
2
ts   แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ง

ฉบบั  
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บทที ่4 
ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

 งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดั
สมุทรสาคร ซ่ึงในบทท่ี 4 ผู ้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล  จากกลุ่มตัวอย่างมาท าการประมวลผล  
และวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวตัถุประสงค์ของงานวิจัย โดย  แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 
ส่วนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
 4.1   ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  

4.2   ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง  
 4.3   ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
 4.4   ส่วนท่ี 4 วิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจังหวัด                    
                      สมุทรสาครจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ โดยใชส้ถิติ t-test 
  
4.1   ส่วนที ่1 ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางที่  4.1  จ  านวนและร้อยละของผู ้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองใน 
                       จงัหวดัสมุทรสาคร จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

219 
181 

54.80 
45.30 

รวม 400 100.00 
  
  จากตารางท่ี 4.1 จ  าแนกตามเพศ พบวา่ ผูท่ี้เขา้ใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง
ในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.80 และเพศ
หญิง จ านวน  181  คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 
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ตารางที่  4 .2  จ  านวนและร้อยละของผู ้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองใน  
                       จงัหวดัสมุทรสาคร จ าแนกตามอายุ 
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 
20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 

50 ปี ข้ึนไป 

37 
109 
117 
88 
49 

9.30 
27.30 
29.30 
22.00 
12.30 

รวม 400 100.00 
  
  จากตารางท่ี 4.2 จ  าแนกตามอายุ พบวา่ ผูท่ี้เขา้ใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง
ในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยส่วนใหญ่ มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 
และรองลงมา อายุระหว่าง 20-40 ปี จ  านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ  27.30 อายุระหว่าง 41-50 
จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 อายุ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30 และอายุ
ต ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 
 
ตารางที่  4.3 จ  านวนและร้อยละของผู ้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองใน  
                       จงัหวดัสมุทรสาคร จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 
สมรส 

หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

123 
198 
79 

30.80 
49.50 
19.80 

รวม 400 100.0 
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  จากตารางท่ี 4.3 จ  าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ผูท่ี้เขา้ใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริม
คลองในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 
และรองลงมา สถานภาพโสด จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 และสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่จ  านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 
 
ตารางที่  4.4 จ  านวนและร้อยละของผู ้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองใน  
                       จงัหวดัสมุทรสาคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาหรือต ่ากวา่ 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
อนุปริญญา/ปวส 

ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

7 
31 
62 

107 
164 
29 

1.80 
7.80 

15.50 
26.80 
41.00 
7.30 

รวม 400 100.00 
  
  จากตารางท่ี 4.4 จ  าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ผูท่ี้เขา้ใชบ้ริการร้านอาหารยก
ยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาครโดยส่วนใหญ่ เป็นระดบัปริญญาตรี จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.00 และรองลงมาเป็นระดบัอนุปริญญา/ปวส จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จ านวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 สูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 และประถมศึกษา
หรือต ่ากวา่ จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 
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ตารางที่  4.5 จ  านวนและร้อยละของผู ้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองใน  
                       จงัหวดัสมุทรสาคร จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน / นกัศึกษา 
รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
ท างานบริษทัเอกชน/รับจา้ง 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

37 
77 

127 
159 

9.30 
19.30 
31.80 
39.80 

รวม 400 100.00 
  
  จากตารางท่ี 4.5 จ  าแนกตามอาชีพ พบว่า  ผูท่ี้เขา้ใช้บริการร้านอาหารยกยอริม
คลองในจงัหวดัสมุทรสาครโดยส่วนใหญ่เป็นประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อย
ละ 39.80 และรองลงมาเป็นท างานบริษทัเอกชน/รับจ้าง จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20  
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30  และนักเรียน / นักศึกษา  
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 
 
ตารางที่  4.6 จ  านวนและร้อยละของผู ้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองใน 
                       จงัหวดัสมุทรสาคร จ าแนกตามรายได ้
 

รายได ้ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่  15,000  บาท 
15,001  –  25,000 บาท 
25,001 –  35,000  บาท 
35,001  –  45,000 บาท 
45,001  บาท ข้ึนไป 

37 
65 
195 
83 
20 

9.30 
16.30 
48.80 
20.80 
5.00 

รวม 400 100.00 
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  จากตารางท่ี 4.6 จ  าแนกตามรายได้ พบว่า ผูท่ี้เขา้ใช้บริการร้านอาหารยกยอริม
คลองในจังหวดัสมุทรสาครโดยส่วนใหญ่ มีรายได้ 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 195 คน  
คิดเป็นร้อยละ 48.80 และรองลงมา มีรายได้ 35,001  –   45 ,000 บาท จ านวน 83  คน  
คิดเป็นร้อยละ 20.80 รายได้ 15,001  –  25,000  บาท จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30  
รายไดต้ ่ากว่า  15,000  บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 และรายได ้45,001  บาท ข้ึนไป   
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ  5.00 
 
ตารางที่   4.7 จ  านวนและร้อยละของผู ้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองใน 
                       จงัหวดัสมุทรสาคร จ าแนกตามขนาดครอบครัว 
 

ขนาดครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
จ านวน 1 คน 
จ านวน 2 คน 
จ านวน 3 คน 
จ านวน 4 คน 

จ านวน 5 คนข้ึนไป 

52 
108 
98 
56 
86 

13.00 
27.00 
24.50 
14.00 
21.50 

รวม 400 100.00 
   
 จากตารางท่ี 4.7 จ าแนกตามขนาดครอบครัว พบวา่  ผูท่ี้เขา้ใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริม
คลองในจังหวดัสมุทรสาครโดยส่วนใหญ่มีขนาดครอบครัว จ านวน 2 คน จ านวน 108 คน  
คิด เ ป็นร้อยละ 27 .00  และรองลงมามีขนาดครอบครัว  จ านวน 3  คน จ านวน 98  คน  
คิดเป็นร้อยละ 24.50 มีขนาดครอบครัว จ านวน 4 คน จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 มีขนาด
ครอบครัว จ านวน 5 คนข้ึนไป จ านวน  86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50  และมีขนาดครอบครัว  
จ านวน 1 คน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 
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ตารางที่  4.8  จ  านวนและร้อยละของผู ้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองใน  
                       จงัหวดัสมุทรสาคร จ าแนกตามลกัษณะท่ีพกัอาศยั 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

บา้นตนเอง 
บา้นบิดา-มารดา 

บา้นเชา้/หอพกั/อพาร์ทเมน้ท์ 

168 
143 
89 

41.30 
35.10 
21.90 

รวม 400 100.00 
  

  จากตารางท่ี 4.8 จ  าแนกตามลกัษณะท่ีพกัอาศยั พบวา่  ผูท่ี้เขา้ใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริม
คลองในจังหวดัสมุทรสาครโดยส่วนใหญ่มีลักษณะท่ีพักอาศัยบ้านตนเอง จ านวน 168 คน  
คิดเป็นร้อยละ 41.30 และรองลงมามีลักษณะท่ีพักอาศัยบ้านบิดา-มารดา จ านวน 143 คน  
คิดเป็นร้อยละ 35.10 และบา้นเชา้/หอพกั/อพาร์ทเมน้ทจ์  านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 21.90   
 
  จากตารางท่ี 4.1 - 4.8 จ านวนและร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท มีขนาดครอบครัว จ านวน 3 คน และอาศยัอยูท่ี่
บา้นของตนเอง 
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4.2   ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
 

          ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจังหวัดสมุทรสาคร 
 โดยใชส้ถิติ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ดงัแสดงตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที่ 4.9 จ านวนและร้อยละของข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
                      ในจงัหวดัสมุทรสาคร 

 
พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง จ านวน (n=400) ร้อยละ 

1.ท่านชอบรับประทานอาหารประเภทใดมากท่ีสุด  
           อาหารพ้ืนบา้น (ปักษใ์ต)้     
           อาหารไทย (ภาคกลาง)     
           อาหารอีสาน        
           อาหารทะเล     
           อาหารตะวนัตก    
           อาหารเพ่ือสุขภาพ  

 
58 

117 
87 
99 
18 
21 

 
14.50 
29.30 
21.80 
24.80 
4.50 
5.30 

2.ท่านใชบ้ริการร้านอาหารดว้ยเหตุผลใด  
           รับประทานอาหาร     
           เล้ียงฉลอง/สงัสรรค ์   
           พบปะลูกคา้/เจรจาธุรกิจ    
           พบปะเพ่ือนฝงู/ครอบครัว  
           เพ่ือความบนัเทิง/ผอ่นคลาย   
           หอ้งสมัมนา 

 
102 
56 
41 

118 
68 
15 

 
25.50 
14.00 
10.30 
29.50 
17.00 
3.80 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง จ านวน (n=400) ร้อยละ 
3. ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารกบัท่าน 

  ตดัสินใจเอง  
  สมาชิกครอบครัว    

        เพ่ือน     
        คนรัก 

 
57 
82 

153 
108 

 
14.30 
20.50 
38.30 
27.00 

4. โดยส่วนมากท่านใชบ้ริการร้านอาหารกบัผูใ้ด 
        ไปเพียงล าพงั 
        สมาชิกครอบครัว    

เพ่ือน     
คนรัก 

 
12 

108 
173 
107 

 
3.00 

27.00 
43.30 
26.80 

5. โดยส่วนมากผูร่้วมโต๊ะร่วมรับประทานอาหารท่ีร้านอาหารกบัท่าน
ก่ีคน 
         1-2 คน    
         3-5 คน   
        6-8 คน     
         มากกวา่ 8 คน 

 
 
47 
180 
90 
83 

 
 

11.20 
45.00 
22.50 
20.80 

6. โดยส่วนมากท่านใชบ้ริการร้านอาหารวนัใด 
        วนัจนัทร์-วนัศุกร์     
         วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์   
        วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์    
          แลว้แต่สะดวก 

 
97 
131 
58 
114 

 
24.30 
32.80 
14.50 
28.50 

7. โดยส่วนมากท่านใชบ้ริการร้านอาหารเวลาใด 
         11.00  น. - 14.00  น.     
          14.01  น. - 16.00  น.      
          16.01  น. - 18.00  น.     
          18.01  น. - 21.00  น.   
          21.01  น. - 24.00  น.   

 
62 
33 
41 
136 
128 

 
15.50 
8.30 
10.30 
34.00 
32.00 



 
60 

 

 
ตารางที ่4.9 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง จ านวน (n=400) ร้อยละ 
8. โดยส่วนมาก ท่านใชเ้วลาในการรับประทานอาหารนานเท่าใด 
          ต ่ากวา่  1 ชัว่โมง    
          1 – 2  ชัว่โมง   
           3 – 4  ชัว่โมง     
           มากกวา่ 4 ชัว่โมง  

 
124 
127 
102 
47 

 
31.00 
31.80 
25.50 
11.80 

9.  ความถ่ีในการรับประทานอาหารนอกบ้านโดยเฉล่ียประมาณ 
     ก่ีคร้ังต่อเดือน 
            ไม่แน่นอน     
           1 - 2   คร้ัง/เดือน   
            3 - 4   คร้ัง/เดือน    
            มากกวา่ 4 คร้ัง/เดือน 

 
 

123 
164 
69 
44 

 
 

30.80 
41.00 
17.30 
11.00 

1 0 . โ ด ย เ ฉ ล่ี ย ค่ า จ่ า ย เ งิ น ค่ าอ าห าร ต่ อค ร้ั ง เ ป็นจ า นวน เ งิน 
       ประมาณเท่าไหร่ 
            นอ้ยกวา่  500  บาท    
            500 - 1,000  บาท   
            1,001 - 1,500  บาท    
            1,501 - 2,000  บาท   
           มากกวา่  2,000  บาท   

 
 

38 
93 
103 
129 
37 

 
 

9.50 
23.3 
25.80 
32.30 
9.30 

11. โดยส่วนมากท่านสั่งอาหารคร้ังละก่ีอยา่ง 
1-2 อยา่ง      
3-5 อยา่ง   

 6-8 อยา่ง     
              มากกวา่ 8 อยา่ง 

 
75 

107 
126 
92 

 
18.80 
26.80 
31.50 
23.00 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง จ านวน (n=400) ร้อยละ 
12. แหล่งข้อ มูล ท่ี มี อิท ธิพลต่อท่านมากท่ี สุด  ก่อนตัด สินใจ 
      ไปยงัร้านอาหารเพ่ือเลือกใชบ้ริการ 

จากประสบการณ์เดิม   
จากส่ือออนไลน ์เช่น Facebook,Line 
แผน่พบั/ส่ือ/โฆษณา     
จากการแนะน าของผูอ่ื้น 

 
 

172 
81 
35 

112 

 
 

43.00 
20.30 
8.80 

28.00 

 
  จากตารางท่ี 4.9 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริม
คลองในจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ ประเภทอาหารท่ีชอบมากท่ีสุด คือ อาหารไทย (ภาคกลาง) เหตุผลท่ีใช้
บริการร้านอาหาร คือ พบปะเพื่อนฝงูและครอบครัว ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร 
คือ เพื่อน โดยส่วนมากใชบ้ริการร้านอาหารกบัเพื่อน  ผูร่้วมโตะ๊ร่วมรับประทานอาหารมี 6-8 คน ส่วนมาก
วนัท่ีใชบ้ริการร้านอาหาร คือ วนัเสาร์-อาทิตย ์ ใชบ้ริการร้านอาหารเวลา 18.01-21.00 น.   โดยส่วนมากใช้
เวลาในการรับประทานอาหาร คือ 1-2 ชั่วโมง ความถ่ีในการรับประทานอาหารนอกบ้าน   คือ  
1-2 คร้ัง/เดือน  โดยเฉล่ียค่าจ่ายเงินค่าอาหารต่อคร้ังเป็นจ านวนเงินประมาณ  1,501-2,000  บาท ส่วนมาก
สั่งอาหารคร้ังละ 6-8 อย่าง แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดก่อนตดัสินใจไปยงัร้านอาหารเพื่อเลือกใช้
บริการ คือ จากประสบการณ์เดิม 
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4.3   ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจังหวดัสมุทรสาคร 
           วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจังหวัด
สมุทรสาคร โดยใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที่  4.10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร 
                          ยกยอริมคลองในจังหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวม 
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลอง  �̅� S.D. ระดบัความส าคญั 
1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2.ดา้นราคา 
3.ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5.ดา้นบุคลากร 
6.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

4.67 
4.17 
4.12 
4.55 
4.33 
3.98 
4.55 

0.56 
0.74 
0.77 
0.69 
0.74 
0.78 
0.66 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
รวม 4.33 0.70 มาก 

   
  จากตารางท่ี 4.10  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวมผลการประเมินมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัมาก �̅� = 4.33 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 3 ขอ้ คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์�̅� = 4.67 ดา้นส่งเสริมการตลาด �̅� = 4.55 และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ �̅� = 4.55 อยูใ่นระดบัการตดัสินใจมาก 4 ขอ้ คือ ดา้นบุคลากร �̅� = 4.33 ดา้นราคา �̅� = 4.17 ดา้น
ช่องทางจดัจ าหน่าย �̅� = 4.12 และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ �̅� = 3.89  
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ตารางที่  4 .11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร 
                          ยกยอริมคลองในจังหวดัสมุทรสาคร ด้านผลติภัณฑ์ 
 

ด้านผลติภัณฑ์ �̅�  S.D. ระดบัความส าคญั 
1.   รสชาติอาหาร 
2.   อาหารสดใหม่ สะอาด 
3.   มีรายการอาหารหลากหลายเมนูใหเ้ลือก 
4.   มีการจดัตกแต่งจานอาหารท่ีสวยงาม 
5.   มีอาหารจานเด็ด/อาหารแนะน า 

4.84 
4.73 
4.75 
4.62 
4.45 

0.42 
0.53 
0.52 
0.61 
0.73 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 

รวม 4.67 0.56 มากท่ีสุด 
   
  จากตารางท่ี 4.11  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาคร ด้านผลิตภณัฑ์ ผลการประเมินในภาพรวมมีผลต่อการ
ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด �̅� = 4.67 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร 
ยกยอริมคลอง อยู่ในระดบัตดัสินใจมากท่ีสุด 4 ขอ้ คือ รสชาติอาหาร �̅� = 4.84 มีรายการอาหารหลากหลาย
เมนูให้เลือก �̅� = 4.75 อาหารสดใหม่ สะอาด �̅� = 4.73 และมีการจดัตกแต่งจานท่ีสวยงาม �̅� = 4.62 มีผลต่อ
การตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก คือ มีอาหารจานเด็ด/อาหารแนะน า �̅� = 4.45 

 
ตารางที่  4 .12 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร  
                          ยกยอริมคลองในจังหวดัสมุทรสาคร ด้านราคา  
 

ด้านราคา �̅�  S.D. ระดบัความส าคญั 
1.   อาหารมีราคายอ่มเยาวก์วา่ท่ีอ่ืน  
2.   รายการอาหารมีการแสดงป้ายราคาก ากบัชดัเจน 

3.   ราคาอาหารถูกตอ้งตรงตามป้ายราคา 
4.   มีบริการช าระค่าอาหารดว้ยบตัรเครดิต 

5.   ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพอาหาร 

3.82 
4.54 
4.39 
3.46 
4.67 

0.82 
0.66 
0.60 
1.03 
0.61 

มาก 
มากท่ีสุด 
มาก 

ปานกลาง 
มากท่ีสุด 

รวม 4.17 0.74 มาก 
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  จากตารางท่ี 4.12  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาคร ดา้นราคา ผลการประเมินในภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจอยู่
ในระดับมาก �̅� = 4.17 เ ม่ือพิ จารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  การตัดสินใจเ ลือกใช้บ ริการร้านอาหาร 
ยกยอริมคลอง อยูใ่นระดบัตดัสินใจมากท่ีสุด 2 ขอ้ คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพอาหาร �̅� = 4.67 และรายการ
อาหารมีการแสดงป้ายราคาก ากบัชดัเจน �̅� = 4.54 มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 2 ขอ้ คือ ราคาอาหาร
ถูกตอ้งตามป้ายราคา �̅� = 4.39 และอาหารมีราคาย่อมเยากว่าท่ีอ่ืน �̅� = 3.82 มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง คือ มีการช าระค่าอาหารดว้ยบตัรเครดิต �̅� = 3.46 

 
 
ตารางที่  4 .13 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร 
                          ยกยอริมคลองในจังหวดัสมุทรสาคร ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  �̅� S.D. ระดบัความส าคญั 
1. ท าเลท่ีตั้งของร้านอาหารสะดวกต่อการเดินทาง 
2. มีท่ีจอดรถบริการเพียงพอ 

3. ป้ายช่ือร้านอาหารเป็นจุดเด่น สังเกตุไดง่้าย 

4. ระยะเวลาการเปิดและปิดร้านอาหาร 

5. สามารถติดต่อไดส้ะดวก อาทิ มีเบอร์โทรชดัเจน 

4.66 
4.06 
4.44 
3.46 
4.02 

0.67 
0.65 
0.84 
1.03 
0.68 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

รวม 4.12 0.77 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.13  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาคร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผลการประเมินในภาพรวมมีผล
ต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก �̅� = 4.12 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารยกยอริมคลอง อยูใ่นระดบัตดัสินใจมากท่ีสุด คือ ท าเลท่ีตั้งของร้านอาหารสะดวกต่อการเดินทาง 
�̅� = 4.66 มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ คือ ป้ายช่ือร้านอาหารเป็นจุดเด่น สังเกตไดง่้าย �̅� = 4.44 
มีท่ีจอดรถบริการเพียงพอ �̅� = 4.06 และสามารถติดต่อไดส้ะดวก อาทิ มีเบอร์โทรชดัเจน �̅� = 4.02 และมีผล
ต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ระยะเวลาการเปิดและปิดร้านอาหาร �̅� = 3.46 
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ตารางที่  4 .14  ค่า เฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร  
                          ยกยอริมคลองในจังหวดัสมุทรสาคร ด้านการส่งเสริมการตลาด  

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด �̅�   S.D. ระดบัความส าคญั 

1. ส่ือโฆษณาทางออนไลน์/แผน่พบั/ป้ายไวนิล 

2. การลดราคาอาหารตามเทศกาลต่างๆ 

3. มีกิจกรรม แลก แจก ของสมนาคุณและรางวลั 

4. มีจุดบริการชิมฟรี ส าหรับอาหารแนะน า 
5. มีการสมคัรสมาชิก เพื่อสะสมยอดใชบ้ริการ 

4.65 
4.85 
4.80 
3.97 
4.29 

1.05 
1.01 
1.15 
0.90 
1.06 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

รวม 4.55 0.69 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 4.14  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาคร ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลการประเมินในภาพรวมมีผลต่อ
การตดัสินใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด �̅� = 4.55  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารยกยอริมคลอง อยู่ในระดับตดัสินใจมากท่ีสุด 3 ข้อ คือ การลดราคาอาหารตามเทศกาลต่างๆ 
 �̅� = 4.85 มีกิจกรรม แลก แจก ของสมนาคุณและรางวลั �̅� = 4.80 และการใช้ส่ือโฆษณาทางออนไลน์/แผ่น
พบั/ป้ายไวนิล �̅� = 4.65 มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 2 ขอ้ คือ มีการสมคัรสมาชิก เพื่อสะสมยอดใช้
บริการ �̅� = 4.29 และมีจุดบริการชิมฟรีส าหรับอาหารแนะน า �̅� = 3.97 
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ตารางที่  4 .15  ค่า เฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร 
                          ยกยอริมคลองในจังหวดัสมุทรสาคร ด้านบุคลากร 
 

ด้านบุคลากร  �̅� S.D. ระดบัความส าคญั 
1. พนกังานรอบรู้เร่ืองรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

2. พนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

3. พนกังานมีกริยา มารยาท สุภาพ เรียบร้อย 

4. พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

5. พนกังานบริการเป็นกนัเองและบริการรวดเร็ว 

4.51 
4.45 
4.60 
4.17 
3.95 

0.66 
0.78 
0.66 
0.91 
0.69 

มากท่ีสุด 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

รวม 4.33 0.74 มาก 
   
  จากตารางท่ี 4.15  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาคร ดา้นบุคลากร ผลการประเมินในภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจ
อยูใ่นระดบัมาก �̅� = 4.33 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
อยู่ ในระดับตัด สินใจมาก ท่ี สุด  2  ข้อ  คือ  พนักงานมีก ริยา  มารยาท  สุภ าพ  เ รียบ ร้อย  �̅� = 4.60 
พนักงานรอบรู้เร่ืองรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม  �̅� = 4.51 มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก 3 ขอ้ คือ 
พนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ �̅� = 4.45 พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ �̅� = 4.17 และ
พนกังานบริการเป็นกนัเองและบริการรวดเร็ว �̅� = 3.95 
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ตารางที่  4 .16  ค่า เฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร 
                          ยกยอริมคลองในจังหวดัสมุทรสาคร ด้านกระบวนการให้บริการ 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ  �̅� S.D. ระดบัความส าคญั 
26. การบริการจดัส่งอาหารถึงบา้น 

27. บริการคล่องแคล่ว รวดเร็วและถูกตอ้ง 
28. มีบริการรับจองโตะ๊ล่วงหนา้ 

29. มีบริการตกแต่งร้านส าหรับวนัพิเศษของลูกคา้ 
30. บิลเก็บเงินมีการแสดงรายการอาหารและราคา    
      อาหารใหเ้ห็นชดัเจน 

3.73 
4.41 
4.04 
3.58 
4.17 

 

0.79 
0.77 
0.77 
0.70 
0.86 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
รวม 3.98 0.78 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.16  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาคร ดา้นกระบวนการให้บริการ ผลการประเมินในภาพรวมมีผล
ต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก �̅� = 3.98 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารยกยอริมคลอง อยู่ในระดบัตดัสินใจมาก คือ บริการคล่องแคล่ว รวดเร็วและถูกต้อง �̅� = 4.41 
บิลเก็บเงินมีการแสดงรายการอาหารและราคาอาหารให้เห็นชัดเจน �̅� = 4.17 มีบริการรับจองโต๊ะล่วงหน้า  
�̅� = 4.04 มีการบ ริการจัด ส่ งอาหารถึงบ้าน  �̅� = 3.73 และมีบ ริการตกแต่ง ร้ านส าห รับวันพิ เ ศษ 
ของลูกคา้  �̅� = 3.58 
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ตารางที่  4 .17  ค่า เฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร 
                          ยกยอริมคลองในจังหวดัสมุทรสาคร ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ  �̅� S.D. ระดบัความส าคญั 
31. ภาพลกัษณ์และความมีช่ือเสียงของร้านอาหาร 

32. สถานท่ีมีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ 

33. มีแสงสวา่งเพียงพอและอากาศเยน็สบาย 

34. ภายในร้านอาหารกวา้งขวางมีท่ีนัง่เพียงพอ  

35. การจดัตกแต่งร้านมีสไตลแ์ละสวยงาม  

36. มีท่ีจอดรถไวบ้ริการความสะดวกสบาย 

4.68 
4.77 
4.48 
4.38 
4.34  
4.65 

0.59 
0.54 
0.69 
0.81 
0.74 
0.59 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
รวม 4.55 0.66 มากท่ีสุด 

*Sig. < 0.05 
 

  จากตารางท่ี 4.17  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาคร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผลการประเมินในภาพรวมมีผลต่อ
การตดัสินใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด �̅� = 4.55  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารยกยอริมคลอง อยู่ในระดับตดัสินใจมากท่ีสุด 3 ข้อ คือ สถานท่ีมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ 
�̅� = 4.77 ภาพลกัษณ์และความมีช่ือเสียงของร้านอาหาร �̅� = 4.68 และมีท่ีจอดรถไวบ้ริการความสะดวกสบาย 
�̅� = 4.65 มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก 3 ขอ้ คือ  มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศเยน็สบาย �̅� = 4.48
ภายในร้านอาหารกวา้งขวางมีท่ีนัง่เพียงพอ �̅� = 4.38 และการจดัตกแต่งร้านมีสไตลแ์ละสวยงาม �̅� = 4.34 
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4.4   ส่วนที่  4  วิ เคราะห์การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลอง ในจังหวัดสมุทรสาคร 
  วิเคราะห์การตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาครจ าแนกตาม
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และ ทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ  t - test และ f - test ดงัตารางท่ี 4.18 

  สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใช ้
บิการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาครต่างกนั 

  โดยมีสมมติฐานทางสถิติเพื่อการทดสอบ ดงัน้ี 
  สมมติฐาน H0 :  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนัไม่มีผลท าให้การตดัสินใจของประชาชน 

                                                 ในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาครต่างกนั 
                   H1 :  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนัมีผลท าให้การตดัสินใจของประชาชนใน 

                                                 การเลือกใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาครต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจังหวัดสมุทรสาคร 
                    จ าแนกตามเพศ 
 

การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
ชาย (n=228) หญงิ (n=172) 

t Sig. 
 �̅� S.D.  �̅� S.D. 

1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2.ดา้นราคา 
3.ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5.ดา้นบุคลากร 
6.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

4.68 
4.24 
4.15 
4.58 
4.28 
3.93 
4.60 

0.29 
0.39 
0.54 
0.33 
0.33 
0.39 
0.25 

4.67 
4.07 
4.08 
4.51 
4.40 
4.04 
4.48 

0.38 
0.38 
0.43 
0.41 
0.40 
0.25 
0.35 

0.282 
4.723 
1.434 
1.822 
-3.190 
-3.227 
3.860 

0.778 
0.000* 
0.152 
0.004* 
0.002* 
0.001* 
0.000* 

รวม 4.36 0.20 4.32 0.21 1.666 0.096 
 *ระดบันยัส าคญั .05 
 
    



 
70 

 

   จากตารางท่ี 4.18 จากการทดสอบสมมติฐาน จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ T-test 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียโดยตวัแปรตน้ (Independent Variables) ท่ีมีค  าตอบ 2 กลุ่ม คือ 
เพศชายและเพศหญิง การตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาครโดยภาพรวม 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ค่าสถิติท่ีค  านวณ (t) เท่ากบั 1.666 ค่า Sig. เท่ากบั  0.096 มากกวา่ค่าระดบันยัส าคญั
ทางสถิติระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้แสดงว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ 
ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาครในภาพรวมไม่
ต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 
 ตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจังหวัด 
                          สมุทรสาคร จ าแนกตามอายุ 

 

การตัดสินใจใช้บริการ 
ร้านอาหารยกยอริมคลอง 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.334 
39.125 
45.459 

4 
395 
399 

1.584 
0.099 

15.988 
 
 

0.000* 
 
 

2.ดา้นราคา 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 
รวม 

7.810 
55.940 
63.750 

4 
395 
399 

1.952 
0.142 

13.786 0.000* 
 
 

3.ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม
รวม 

29.457 
69.520 
98.978 

4 
395 
399 

7.364 
0.176 

41.842 0.000* 
 
 

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.313 
51.727 
57.040 

4 
395 
399 

1.328 
0.131 

10.142 0.000* 
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 ตารางที ่4.19  (ต่อ) 
 

การตัดสินใจใช้บริการ 
ร้านอาหารยกยอริมคลอง 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

5.ดา้นบุคลากร 
 

 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

20.845 
35.319 
56.164 

4 
395 
399 

5.211 
0.089 

5.283 0.007* 
 
 

6.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.496 
40.761 
47.258 

4 
395 
399 

1.624 
0.103 

 

15.738 0.000* 
 
 

7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.150 
34.571 
38.720 

4 
365 
399 

1.037 
0.088 

11.854 0.000* 
 
 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.068 
13.904 
17.972 

4 
365 
399 

1.017 
0.035 

28.891 0.000* 
 
 

      *ระดบันยัส าคญั .05 
  จากตารางท่ี 4.19 ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง

ในจงัหวดัสมุทรสาคร จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ F-test ( One Way Analysis ) เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียโดยตวัแปรต้น (Independent Variables) ท่ีมีค  าตอบมากกว่า 2 กลุ่ม พบว่า 
โดยรวมแตกต่างกัน ค่าสถิติท่ีค  านวณ (f) เท่ากับ 28.891 ค่า Sig. เท่ากับ  0.000  น้อยกว่าค่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  
อายท่ีุแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาครในภาพรวมท่ี
ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นบุคลากร ค่าสถิติท่ีค  านวณ (f) เท่ากบั 5.283  ค่า Sig. เท่ากบั  
0.007 มากกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงวา่ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดั
สมุทรสาครดา้นบุคลากรไม่ต่างกนั 
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ตารางที่ 4.20 การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจังหวัด                       
                         สมุทรสาคร จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การตัดสินใจใช้บริการ 
ร้านอาหารยกยอริมคลอง 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.062 
40.397 
45.459 

2 
397 
399 

2.531 
0.102 

 

24.871 0.000* 
 
 

2.ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.989 
61.761 
63.750 

2 
397 
399 

0.994 
0.156 

5.329 0.005* 

3.ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม
รวม 

23.510 
75.468 
98.978 

2 
397 
399 

11.755 
0.190 

 

61.837 0.001* 
 
 

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.121 
52.918 
57.040 

2 
397 
399 

2.061 
0.133 

15.459 0.000* 
 
 

5.ดา้นบุคลากร 
 

 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

23.369 
32.795 
56.164 

2 
397 
399 

11.684 
0.083 

141.444 0.000* 
 
 

6.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.812 
43.446 
47.258 

2 
397 
399 

1.906 
0.109 

17.417 0.000* 
 
 

7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.375 
33.346 
38.720 

2 
397 
399 

2.687 
0.084 

31.993 0.000* 
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การตัดสินใจใช้บริการ 
ร้านอาหารยกยอริมคลอง 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.375 
33.346 
38.720 

2 
397 
399 

2.687 
0.084 

31.993 0.000* 
 
 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.940 
11.032 
17.972 

2 
397 
399 

3.470 
0.028 

124.872 0.000* 
 

      *ระดบันยัส าคญั .05 
 จากตารางท่ี  4.20 ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองใน

จงัหวดัสมุทรสาคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใช้สถิติ F-test ( One Way Analysis ) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียโดยตวัแปรตน้ (Independent Variables) ท่ีมีค  าตอบมากกวา่ 2 กลุ่ม พบวา่ 
โดยรวมแตกต่างกนั ค่าสถิติท่ีค  านวณ (f) เท่ากบั 48.057 ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 นอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญั
ทางสถิติระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกันมีการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาครใน
ภาพรวมท่ีต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจังหวัด                       

                           สมุทรสาคร จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

 

การตัดสินใจใช้บริการ 
ร้านอาหารยกยอริมคลอง 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่มรวม 
รวม 

10.653 
34.806 
45.459 

4 
395 
399 

2.663 
0.088 

30.225 
 

0.000* 
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ตารางที ่4.21  (ต่อ) 

        *ระดบันยัส าคญั .05 
 

การตัดสินใจใช้บริการ 
ร้านอาหารยกยอริมคลอง 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

2. ดา้นราคา 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.504 
59.246 
63.750 

4 
395 
399 

1.126 
0.150 

 

7.507 
 
 

0.000* 
 
 

3.ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

39.134 
59.844 
98.977 

4 
395 
399 

9.783 
0.152 

64.576 0.000* 
 
 

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.816 
55.224 
57.040 

4 
395 
399 

0.454 
0.140 

3.247 0.012 
 
 

5.ดา้นบุคลากร 
 

 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

25.271 
30.893 
56.164 

4 
395 
399 

6.318 
0.078 

80.779 0.000* 
 
 

6.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.005 
44.253 
47.258 

4 
395 
399 

0.751 
0.112 

6.704 0.000* 
 
 

7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.049 
34.671 
38.720 

4 
395 
399 

1.012 
0.088 

11.533 0.000* 
 
 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.883 
12.089 
17.972 

4 
395 
399 

1.471 
0.031 

48.057 0.000* 
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 จากตารางท่ี  4.21 ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองใน
จงัหวดัสมุทรสาคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใชส้ถิติ F-test ( One Way Analysis ) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียโดยตวัแปรตน้ (Independent Variables) ท่ีมีค  าตอบมากกวา่ 2 กลุ่ม พบวา่ 
โดยรวมแตกต่างกัน ค่าสถิติท่ีค  านวณ (f) เท่ากับ 48.057 ค่า Sig. เท่ากับ 0.000  น้อยกว่าค่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาคร
ในภาพรวมท่ีต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าสถิติท่ีค  านวณ (f) เท่ากบั 
3.247  ค่า Sig. เท่ากบั  0.012 มากกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้แสดงวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการ
ร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาครดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่ต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจังหวัด                       

                           สมุทรสาคร จ าแนกตามอาชีพ 
 

 

การตัดสินใจใช้บริการ 
ร้านอาหารยกยอริมคลอง 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่มรวม 
รวม 

9.756 
35.703 
45.459 

3 
396 
399 

3.252 
0.090 

36.069 0.000* 
 
 

2. ดา้นราคา 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

13.055 
50.695 
63.750 

3 
396 
399 

4.352 
0.128 

33.994 0.000* 
 
 

3.ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

17.493 
81.454 
98.977 

3 
396 
399 

5.831 
0.208 

28.338 0.000* 
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ตารางที ่4.22  (ต่อ) 

*ระดบันยัส าคญั .05 
 จากตารางท่ี  4.21 ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองใน

จงัหวดัสมุทรสาคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติ F-test ( One Way Analysis ) เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียโดยตวัแปรต้น (Independent Variables) ท่ีมีค  าตอบมากกว่า 2 กลุ่ม พบว่า 
โดยรวมแตกต่างกัน ค่าสถิติท่ีค  านวณ (f) เท่ากับ 76.220 ค่า Sig. เท่ากับ 0.000  น้อยกว่าค่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาครในภาพรวม
ท่ีต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าสถิติท่ีค  านวณ (f) เท่ากบั 3.735  ค่า 

การตัดสินใจใช้บริการ 
ร้านอาหารยกยอริมคลอง 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.570 
55.470 
57.040 

3 
396 
399 

0.523 
0.140 

3.735 0.011* 
 
 

5.ดา้นบุคลากร 
 

 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

32.317 
23.847 
56.164 

3 
396 
399 

10.77
2 

0.060 

178.88
5 

0.000* 
 
 

6.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

10.521 
36.737 
47.258 

3 
396 
399 

3.507 
0.093 

37.802 0.000* 

7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

9.297 
29.424 
38.720 

3 
396 
399 

3.099 
0.074 

41.708 0.000* 
 
 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.579 
11.393 
17.972 

3 
396 
399 

2.193 
0.029 

76.220 0.000* 
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Sig. เท่ากบั  0.011 มากกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงวา่
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริม
คลองในจงัหวดัสมุทรสาครดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่ต่างกนั 

 
ตารางที่  4.23 การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจังหวัด                       

                           สมุทรสาคร จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 

 
 

การตัดสินใจใช้บริการ 
ร้านอาหารยกยอริมคลอง 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่มรวม 
รวม 

5.574 
39.885 
45.459 

4 
395 
399 

1.394 
0.101 

13.801 0.000* 
 
 

2. ดา้นราคา 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

7.696 
56.054 
63.750 

4 
395 
399 

1.924 
0.142 

 

13.557 
 
 

0.000* 
 
 

3.ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

41.446 
57.532 
98.978 

4 
395 
399 

10.361 
0.146 

 

71.140 
 
 

0.000* 
 
 

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.251 
52.779 
57.040 

4 
395 
399 

1.063 
0.134 

 

7.951 
 
 

0.000* 
 
 

5.ดา้นบุคลากร 
 

 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

32.385 
23.779 
56.164 

4 
395 
399 

8.096 
0.060 

 

134.491 
 
 

0.000* 
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ตารางที ่4.23  (ต่อ) 

*ระดบันยัส าคญั .05 
 จากตารางท่ี  4.21 ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดั

สมุทรสาคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใช้สถิติ F-test ( One Way Analysis ) เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียโดยตวัแปรตน้ (Independent Variables) ท่ีมีค  าตอบมากกวา่ 2 กลุ่ม พบวา่ โดยรวม
แตกต่างกนั ค่าสถิติท่ีค  านวณ (f) เท่ากบั 36.703 ค่า Sig. เท่ากบั 0.000  นอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาครในภาพรวมท่ีต่างกนั 

 
 
 
 
 
 

การตัดสินใจใช้บริการ 
ร้านอาหารยกยอริมคลอง 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

6.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

15.206 
32.052 
47.258 

4 
395 
399 

3.801 
0.081 

 

46.848 
 
 

0.000* 

7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.421 
34.300 
38.720 

4 
395 
399 

1.105 
0.087 

12.727 0.000* 
 
 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.870 
13.102 
17.972 

4 
395 
399 

1.217 
0.033 

36.703 0.000* 
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  ตารางที่  4.24 การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจังหวัด                       
                               สมุทรสาคร จ าแนกตามขนาดครอบครัว 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตัดสินใจใช้บริการ 
ร้านอาหารยกยอริมคลอง 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่มรวม 
รวม 

7.174 
38.285 
45.459 

3 
396 
399 

2.391 
0.097 

 

24.734 
 
 

0.000* 
 
 

2. ดา้นราคา 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

11.845 
51.905 
63.750 

3 
396 
399 

3.948 
0.131 

 

30.124 
 
 

0.000* 
 
 

3.ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

20.363 
78.614 
98.977 

3 
396 
399 

6.788 
0.199 

 

34.191 
 
 

0.000* 
 
 

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.709 
53.330 
57.040 

3 
396 
399 

1.236 
0.135 

 

9.181 
 
 

0.000* 
 
 

5.ดา้นบุคลากร 
 

 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

19.506 
36.658 
56.14 

3 
396 
399 

1.900 
0.105 

70.238 0.000* 
 
 



 
80 

 

 
ตารางที ่4.24  (ต่อ) 

*ระดบันยัส าคญั .05 
 จากตารางท่ี  4.21 ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองใน

จงัหวดัสมุทรสาคร จ าแนกตามขนาดครอบครัว โดยใชส้ถิติ F-test ( One Way Analysis ) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียโดยตวัแปรตน้ (Independent Variables) ท่ีมีค  าตอบมากกวา่ 2 กลุ่ม พบวา่ 
โดยรวมแตกต่างกัน ค่าสถิติท่ีค  านวณ (f) เท่ากับ 40.159 ค่า Sig. เท่ากับ 0.000  น้อยกว่าค่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
ขนาดครอบครัวท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาคร
ในภาพรวมท่ีต่างกนั  

 
 
 
 
 

การตัดสินใจใช้บริการ 
ร้านอาหารยกยอริมคลอง 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

6.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.700 
41.558 
47.258 

3 
396 
399 

1.900 
0.105 

 

18.104 
 
 

0.000* 

7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.493 
32.227 
38.720 

3 
396 
399 

2.164 
0.081 

26.597 0.000* 
 
 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.192 
13.780 
17.972 

3 
396 
399 

1.397 
0.035 

40.159 0.000* 
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  ตารางที่  4.25 การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจังหวัด                       
                               สมุทรสาคร จ าแนกตามลกัษณะทีพ่กัอาศัย 

 

การตัดสินใจใช้บริการ 
ร้านอาหารยกยอริมคลอง 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่มรวม 
รวม 

5.992 
39.467 
45.459 

2 
397 
399 

2.996 
0.99 

 

30.136 
 
 

0.000* 
 
 

2. ดา้นราคา 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.266 
60.484 
63.750 

2 
397 
399 

1.633 
0.152 

 

10.719 
 

0.000* 
 
 

3.ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.550 
93.428 
98.978 

2 
397 
399 

2.775 
0.235 

 

11.791 0.000* 
 
 

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.308 
56.732 
57.040 

2 
397 
399 

0.154 
0.143 

 

1.077 0.001* 
 
 

5.ดา้นบุคลากร 
 

 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

23.627 
32.537 
56.164 

2 
397 
399 

11.814 
0.082 

 

144.145 0.000* 
 
 

6.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.210 
44.047 
47.258 

2 
397 
399 

1.605 
0.111 

 

14.468 0.000* 

7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.001 
37.719 
38.720 

2 
397 
399 

0.501 
0.095 

5.269 0.06 
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ตารางที ่4.25  (ต่อ) 

*ระดบันยัส าคญั .05 
 จากตารางท่ี  4.25 ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดั

สมุทรสาคร จ าแนกตามลกัษณะท่ีพกัอาศยัโดยใช้สถิติ F-test ( One Way Analysis ) เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียโดยตวัแปรตน้ (Independent Variables) ท่ีมีค  าตอบมากกวา่ 2 กลุ่ม พบวา่ โดยรวม
แตกต่างกนั ค่าสถิติท่ีค  านวณ (f) เท่ากบั 15.027 ค่า Sig. เท่ากบั 0.000  นอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ตามลกัษณะท่ีพกั
อาศยัแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาครในภาพรวมท่ี
ต่างกนัเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ค่าสถิติท่ีค  านวณ (f) เท่ากบั 5.269  ค่า Sig. 
เท่ากบั  0.06 มากกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงวา่ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ลกัษณะท่ีพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริม
คลองในจงัหวดัสมุทรสาครดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่ต่างกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

การตัดสินใจใช้บริการ 
ร้านอาหารยกยอริมคลอง 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.265 
16.707 
17.972 

2 
397 
399 

0.632 
0.042 

15.027 0.000* 
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  ตารางที่  4 .26  การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลอง จังหวัด                       
                               สมุทรสาคร จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ โดยภาพรวม 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ ค่า Sig. < 0.05, หมายเหตุ :  ยอมรับสมมติฐาน  ปฏิเสธสมมติฐาน 
 

 จากตารางท่ี  4.26  ผลการสรุปเปรียบเทียบการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองใน
จงัหวดัสมุทรสาคร จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์โดยภาพรวม พบวา่ เพศ อายุ สถานภาพ  ระดบั
การศึกษาอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ขนาดครอบครัว และลกัษณะท่ีพกัอาศยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
  เพศ พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา  ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ด้านบุคลากรด้านกระบวนการให้บ ริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ  และด้านรวม แตกแต่งกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การตัดสินใจใช้บริการ 
ร้านอาหารยกยอริมคลอง 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบั

การศึกษา 
อาชีพ 

รายได้ 
เฉลีย่ต่อ
เดือน 

ขนาด
ครอบครัว 

ลกัษณะ 
ที่พกัอาศัย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์         

2. ดา้นราคา         

3.ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย         

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด         

5.ดา้นบุคลากร         

6.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ         

7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ        X 

รวม         
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  อายุ พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา  ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ด้ านกระบวนก า ร ให้บ ริ ก า ร  ด้ านลักษณะทา งก า ยภ าพ  และด้ า น รวม  แตกแ ต่ ง กันอย่ า ง มี 
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  สถานภาพ พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ  และด้านรวม แตกแต่งกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  ระดับการศึกษา พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  ด้านบุคลากร  
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ  และด้านรวม แตกแต่งกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  อาชีพ พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นรวม แตกแต่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นรวม แตกแต่งกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  ขนาดครอบครัว พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา  ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นรวม แตกแต่งกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  ลกัษณะท่ีพกัอาศยั พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นรวม แตกแต่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง การตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองจงัหวดัสมุทรสาคร  
มีวตัถุประสงค ์3 ประการ ไดแ้ก่ เพื่อส ารวจลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหาร
ยกยอริมคลองจงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารยอยอริมคลอง
จงัหวดัสมุทรสาคร และเพื่อศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง จากวตัถุประสงค์
ดงักล่าวผูว้จิยัไดท้  าการส ารวจเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองสมุทรสาคร โดยใช้
แบบสอบถามในลักษณะปลายเปิดและปลายปิด การเก็บตัวอย่างใช้วิธีแบบเจาะจง จ านวน  
400 ตัวอย่าง จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาจดัระบบ เพื่อน าไปวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม SPSS 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 
สรุปผล 

 ผลการวิจัยเร่ืองการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองจังหวดัสมุทรสาคร   
สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

  1.  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองใน
จงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 - 40 ปี มีสถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว  มีรายได้เฉ ล่ียต่อเดือน   
25,001 - 35,000  บาท มีขนาดครอบครัว จ านวน 3 คน และอาศยัอยูท่ี่บา้นของตนเอง 
  2. พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารของผูใ้ช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองใน
จงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ ประเภทอาหารท่ีชอบมากท่ีสุด คือ อาหารไทย (ภาคกลาง) เหตุผลท่ีใชบ้ริการ
ร้านอาหาร คือ พบปะเพื่อนฝงูและครอบครัว ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร คือ 
เพื่อน โดยส่วนมากใชบ้ริการร้านอาหารกบัเพื่อน  ผูร่้วมโตะ๊ร่วมรับประทานอาหารมี 6-8 คน ส่วนมาก
วนัท่ีใชบ้ริการร้านอาหาร คือ วนัเสาร์-อาทิตย ์ ใชบ้ริการร้านอาหารเวลา 18.01-21.00 น.   โดยส่วนมาก
ใช้เวลาในการรับประทานอาหาร คือ 1-2 ชัว่โมง ความถ่ีในการรับประทานอาหารนอกบา้น  คือ 1-2 
คร้ัง/เดือน  โดยเฉล่ียค่าจ่ายเงินค่าอาหารต่อคร้ังเป็นจ านวนเงินประมาณ  1,501-2,000  บาท ส่วนมากสั่ง
อาหารคร้ังละ 6-8 อย่าง แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดก่อนตดัสินใจไปยงัร้านอาหารเพื่อเลือกใช้
บริการ คือ จากประสบการณ์เดิม 
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  3. การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวมผล
การประเมินมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบั คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นส่งเสริมการตลาด 
และด้านลกัษณะทางกายภาพ รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย และด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ ตามล าดบั ดงัน้ี 
  3.1 ดา้นผลิตภณัฑ์  มีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด โดยพบว่า  รสชาติอาหาร มีรายการอาหาร
หลากหลายเมนูให้เลือก อาหารสดใหม่ สะอาด และมีการจดัตกแต่งจานท่ีสวยงาม มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสูด 
รองลงมา  คือ มีอาหารจานเด็ด/อาหารแนะน า  
  3.2 ดา้นราคา  มีผลต่อการตดัสินใจมาก โดยพบวา่  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพอาหาร รายการ
อาหารมีการแสดงป้ายราคาก ากบัชดัเจน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสูด รองลงมา  คือ ราคาอาหารถูกตอ้งตามป้ายราคา 
อาหารมีราคายอ่มเยากวา่ท่ีอ่ืน มีการช าระค่าอาหารดว้ยบตัรเครดิต ตามล าดบั 
  3.3 ดา้นการจดัจ าหน่าย  มีผลต่อการตดัสินใจมาก โดยพบวา่  ท าเลท่ีตั้งของร้านอาหารสะดวก
ต่อการเดินทาง มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสูด รองลงมา  คือ ป้ายช่ือร้านอาหารเป็นจุดเด่น มีท่ีจอดรถบริการเพียงพอ
สามารถติดต่อไดส้ะดวก อาทิ มีเบอร์โทรชดัเจน ระยะเวลาการเปิดและปิดร้านอาหาร ตามล าดบั 

  3.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด โดยพบว่า  การลดราคาอาหาร
ตามเทศกาลต่างๆการลดราคาอาหารตามเทศกาลต่างๆ กิจกรรม แลก แจก ของสมนาคุณและรางวลั การใช้
ส่ือโฆษณาทางออนไลน์/แผน่พบั/ป้ายไวนิล  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสูด รองลงมา  คือ คือ มีการสมคัรสมาชิก เพื่อ
สะสมยอดใชบ้ริการและมีจุดบริการชิมฟรีส าหรับอาหารแนะน า ตามล าดบั 

 3.5 ดา้นบุคลากร มีผลต่อการตดัสินใจมาก โดยพบวา่  พนกังานมีกริยา มารยาท สุภาพ เรียบร้อย 
พนกังานรอบรู้เร่ืองรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม  รองลงมา  คือ พนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการพนกังาน
มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ พนกังานบริการเป็นกนัเองและบริการรวดเร็ว ตามล าดบั 

  3.6 ดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจมาก โดยบริการคล่องแคล่ว รวดเร็วและ
ถูกตอ้ง บิลเก็บเงินมีการแสดงรายการอาหารและราคาอาหารให้เห็นชดัเจน มีบริการรับจองโต๊ะล่วงหน้า  
มีบริการตกแต่งร้านส าหรับวนัพิเศษของลูกคา้  ตามล าดบั 
  3.7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  มีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด โดยพบวา่  สถานท่ีมีความสะอาด
ถูกสุขลกัษณะ  ภาพลกัษณ์และความมีช่ือเสียงของร้านอาหารและมีท่ีจอดรถไวบ้ริการความสะดวกสบาย
รองลงมา  คือ มีแสงสวา่งเพียงพอและอากาศเยน็สบาย ภายในร้านอาหารกวา้งขวางมีท่ีนัง่เพียงพอและการ
จดัตกแต่งร้านมีสไตลแ์ละสวยงาม ตามล าดบั 
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  4.ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองสมุทรสาคร จ าแนกตาม
ประชากรศาสตร์ โดยการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ t-test และ F-test ท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ 
  4.1 เพศ พบวา่ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
  4.2 อายุ พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
  4.3 สถานภาพ พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
  4.4 ระดบัการศึกษา พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
  4.5 อาชีพ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
  4.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
  4.7 ขนาดครอบครัว พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
  4.8 ท่ีพกัอาศยั พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ส าหรับการตั้งสมมติฐานในงานวิจยัเร่ือง การตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง
สมุทรสาคร โดยมีสมมติฐาน คือ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจของผู ้
ท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองแตกต่างกนั พบวา่ ตรงตามสมมติฐาน และการตดัสินใจใช้
บริการร้านอาหารยกยอริมคลองสมุทรสาครดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองสมุทรสาคร พบวา่ ตรงตามสมมติฐาน 
 
 อภิปรายผล 
 จากผลสรุปขา้งตน้ สามารถน าไปใชอ้ภิปรายผลดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองสมุทรสาคร พบว่า ประเภทอาหารท่ี
เลือก คือ อาหารไทย (ภาคกลาง) เหตุผลท่ีใชบ้ริการร้านอาหาร คือ พบปะเพื่อนฝงูและครอบครัว ซ่ึง
สอดคลองกบังานวิจยัของ สุจิตราภรณ์ วงษ์ศรีแกว้ (2549) ไดศึ้กษาความพึงพอใจและพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านอาหารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเลย พบวา่ เหตุผลในการมาคือ พบปะเพื่อน
ฝูงและครอบครัว ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร คือ เพื่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุรชัย ไชยนิตย ์(2546) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบา้นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผู ้มีส่วนในการชักชวนไป
รับประทานอาหารนอกบา้นมากท่ีสุด คือ เพื่อน โดยส่วนมากใชบ้ริการร้านอาหารกบัเพื่อน  ผูร่้วม
โต๊ะร่วมรับประทานอาหารมี 6-8 คน ส่วนมากวนัท่ีใช้บริการร้านอาหาร คือ วนัเสาร์-อาทิตย ์ ใช้
บริการร้านอาหารเวลา 18.01-21.00 น.   โดยส่วนมากใช้เวลาในการรับประทานอาหาร คือ 1-2 
ชั่วโมงซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ จุฑามาศ สิทธิรัตนสุนทร (2557) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารทะเลในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ ระยะเวลาในการใชบ้ริการ  1-2  ชัว่โมง ความถ่ีในการรับประทานอาหาร
นอกบา้น  คือ 1-2 คร้ัง/เดือน  โดยเฉล่ียค่าจ่ายเงินค่าอาหารต่อคร้ังเป็นจ านวนเงินประมาณ  1,501-
2,000  บาท ส่วนมากสั่งอาหารคร้ังละ 6-8 อยา่ง แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดก่อนตดัสินใจไปยงั
ร้านอาหารเพื่อเลือกใชบ้ริการ คือ จากประสบการณ์เดิม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดนุรัตน์ ใจดี
(2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของประชาชนในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารใน
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่ แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลก่อนตดัสินใจไปยงัร้านอาหารเพื่อเลือกใชบ้ริการ 
คือ จากประสบการณ์เดิม 
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 2. การตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองจงัหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวมผลการ
ประเมินมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ คือ ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ รองลงมา คือ ด้านช่องทางจดัจ าหน่ายและด้านกระบวนการ
ให้บริการ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เยาวรัตน์ ศุภสาร (2552) ไดศึ้กษาการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่ พบวา่ ปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร โดยภาพรวม มีผลต่อการตดัสินใจอยู่
ในระดบัมากและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดนุรัตน์ ใจดี(2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของประชาชนในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร โดยภาพรวม มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บณัฑิตา ฟองนวล (2546) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัการตลาดท่ี
มีอิทถิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร  
จงัหวดัพิจิตร พบว่า ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารมากท่ีสุด คือ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์
 3. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองจงัหวดัสมุทรสาคร 
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ขนาดครอบครัวและลกัษณะท่ีพกัอาศยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุจิตราภรณ์ วงษศ์รีแกว้ (2549) ไดศึ้กษาความพึงพอใจและพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านอาหารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเลย พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ขนาดครอบครัวและลกัษณะท่ีพกัอาศยั แตกต่างกนั มี
ระดบัความพึงพอใจทุกดา้นต่างกนั 
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 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษา การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองสมุทรสาคร ผู ้วิจ ัยมี
ขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการร้านอาหารและขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
 
 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย ส าหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 
 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ขนาดครอบครัวและลักษณะท่ีพกัอาศยั ท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการร้านอาหารยกยอริมคลองสมุทรสาคร ต่างกนั โดยการท่ีจะท ากลยทุธ์การตลาดผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารจะตอ้งท าความเขา้ใจกลุ่มเป้าหมายของตลาดท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีต่างกนั 
เพื่อจะตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายหรือผูบ้ริโภค ซ่ึงก็จะสามารถท าใหร้้านอาหารเพิ่ม
ยอดขายไดดี้กวา่เดิม 

 
2. ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

   2.1 ผลิตภณัฑ์ พบว่าระดบัการตดัสินใจเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดย
รสชาติอาหาร มีรายการอาหารหลากหลายเมนูให้เลือก อาหารสดใหม่ สะอาด และมีการจดัตกแต่ง
จานท่ีสวยงาม มีระดบัการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผูบ้ริโภคนั้นมองวา่การท่ีร้านอาหารรสชาติ
อาหาร มีรายการอาหารหลากหลายเมนูให้เลือก อาหารสดใหม่ สะอาด และมีการจดัตกแต่งจานท่ี
สวยงามมีส่วนส าคญัมากในการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลอง ท าให้ผูบ้ริโภคพึง
พอใจท่ีใชบ้ริการ ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ นั้นมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัท่ีมาก คือ มีอาหาร
จานเด็ด/อาหารแนะน า ซ่ึงมีความส าคญัเช่นกนัในการตดัสินใจใชบ้ริการ ผูข้ายจึงจะตอ้งน าเสนอ
ดา้นผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้นใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้และเขา้ใจง่ายใหม้ากท่ีสุด 

   2.2 ราคา พบว่าระดับการตัดสินใจเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยราคา
เหมาะสมกับคุณภาพอาหารและรายการอาหารมีการแสดงป้ายราคาก ากับชัดเจน มีระดับการ
ตดัสินใจในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงผูบ้ริโภคนั้นมองว่าการท่ีร้านอาหารมีราคาอาหารเหมาะสมกับ
คุณภาพท่ีลูกคา้ได้รับ และ มีป้ายราคาอาหารแสดงให้ลูกคา้เห็นชัดเจนมีส่วนส าคญัมากในการ
ตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง ท าใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจท่ีใชบ้ริการ ส่วนดา้นราคาอ่ืน ๆ 
นั้นมีระดับการตดัสินใจอยู่ในระดับท่ีมาก ราคาอาหารถูกต้องตามป้ายราคา และอาหารมีราคา
ยอ่มเยากวา่ท่ีอ่ืน ซ่ึงมีความส าคญัเช่นกนัในการตดัสินใจใชบ้ริการ ผูข้ายจึงจะตอ้งน าเสนอดา้นราคา
ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้นใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้และเขา้ใจง่ายใหม้ากท่ีสุด 
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   2.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ระดบัการตดัสินใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลอง อยู่ในระดบั
ตดัสินใจมากท่ีสุด คือ ท าเลท่ีตั้งของร้านอาหารสะดวกต่อการเดินทาง มีส่วนส าคญัมากท่ีสุดในการ
ตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง ในการท าธุรกิจร้านอาหารผูป้ระกอบการควรเลือกท าเล
ท่ีตั้ งท่ีสามารถเข้าถึงผูบ้ริโภคได้ง่าย มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมากมี 3 ข้อ คือ ป้ายช่ือ
ร้านอาหารเป็นจุดเด่น สังเกตไดง่้าย และมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ระยะเวลา
การเปิดและปิดร้านอาหาร 

 
   2.4 ส่งเสริมการตลาด พบวา่ระดบัการตดัสินใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลอง อยู่ในระดบั
ตดัสินใจมากท่ีสุด 3 ขอ้ คือ การลดราคาอาหารตามเทศกาลต่างๆ มีกิจกรรม แลก แจก ของสมนาคุณ
และรางวลั และการใช้ส่ือโฆษณาทางออนไลน์/แผ่นพบั/ป้ายไวนิล การให้ส่วนลดและของแถม 
โฆษณาสินคา้ตามส่ือต่าง ๆ มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการมากท่ีสุด ผูป้ระกอบการควรมีกิจกรรม
ลด แลก แจก แถม สม ่าเสมอเพื่อกระตุน้การใชบ้ริการของผูบ้ริโภค มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบั
มาก 2 ขอ้ คือ มีการสมคัรสมาชิก เพื่อสะสมยอดใช้บริการและมีจุดบริการชิมฟรีส าหรับอาหาร
แนะน า 
   2.5 บุคลากร พบวา่ระดบัการตดัสินใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก พิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง อยูใ่นระดบัตดัสินใจมากท่ีสุด 2 
ขอ้ คือ พนกังานมีกริยา มารยาท สุภาพ เรียบร้อย พนกังานรอบรู้เร่ืองรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ผูป้ระกอบการควรอบรมพนกังานสม ่าเสมอเร่ืองอาหาร และ การบริการ เพื่อบริการลูกคา้ให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุด มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ คือ พนักงานเพียงพอต่อการ
ให้บริการ พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ พนกังานบริการเป็นกนัเองและบริการ
รวดเร็ว  
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   2.6 กระบวนการให้บริการ พบวา่ระดบัการตดัสินใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลอง อยู่ในระดับ
ตดัสินใจมาก คือ บริการคล่องแคล่ว รวดเร็วและถูกตอ้ง บิลเก็บเงินมีการแสดงรายการอาหารและ
ราคาอาหารให้เห็นชัดเจน มีบริการรับจองโต๊ะล่วงหน้า  มีการบริการจดัส่งอาหารถึงบา้น มีการ
บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน  และมีบริการตกแต่งร้านส าหรับวันพิ เศษของลูกค้า   ดังนั้ น 
ผูป้ระกอบการร้านอาหารควรบริการคล่องแคล่ว รวดเร็ว เพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่และแสดงบิลท่ี
ถูกตอ้งชัดเจนเพื่อแสดงความจริงใจต่อลูกคา้ และด้านกระบวนการให้บริการอ่ืนๆ เพื่อให้ลูกคา้
ประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า 
   2.7 ลกัษณะทางกายภาพ พบว่าระดบัการตดัสินใจเฉล่ียอยู่ในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลอง อยู่ในระดบั
ตดัสินใจมากท่ีสุด 3 ขอ้ คือ สถานท่ีมีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ ภาพลกัษณ์และความมีช่ือเสียงของ
ร้านอาหาร และมีท่ีจอดรถไวบ้ริการความสะดวกสบาย มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ 
คือ  มีแสงสวา่งเพียงพอและอากาศเยน็สบาย ภายในร้านอาหารกวา้งขวางมีท่ีนัง่เพียงพอ และการจดั
ตกแต่งร้านมีสไตล์และสวยงาม ดงันั้น ผูป้ระกอบการร้านอาหารควรดูแลเร่ืองความสะอาดของ
ร้านอาหาร และตกแต่งร้านใหส้วยงามอยูเ่สมอ เพื่อใหลู้กคา้ประทบัใจ บอกต่อและกลบัมาใชบ้ริการ
ร้านอาหารซ ้ าอีกในคร้ังต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับท าการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
 1.ผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงผูท่ี้มาใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองใน
จงัหวดัสมุทรสาครเท่านั้น ดงันั้นควรจะศึกษาเพิ่มเติมร้านอาหารในจงัหวดัอ่ืนดว้ย  
  
 2.ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองผา่นผูม้าใชบ้ริการ
ร้านอาหารท่ีร้านเท่านั้น ซ่ึงเป็นการใช้บริการทางช่องทางออฟไลน์เพียงอย่างเดียว ดงันั้นควรจะ
ท าการศึกษาแบบเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบ้ริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อท่ีไดจ้ะเห็นขอ้
แตกต่างและน ามาปรับปรุงใหเ้ขา้ใจถึงพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารไดดี้ยิง่ข้ึนไป 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 

เร่ือง การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจังหวดัสมุทรสาคร 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อประกอบการคน้ควา้อิสระ (Independent Study) ของ การศึกษา
ในระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัสยามโดยมี วตัถุประสงคใ์นการท าแบบสอบถามเพื่อเป็นการเก็บ
ขอ้มูลและความคิดเห็นของผูบ้ริโภค เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการศึกษาและการท างานวิจยัในหัวขอ้ 
“การตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลองในจงัหวดัสมุทรสาคร” ผูว้ิจยัใคร่ขอความร่วมมือ
จาก ท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงมากท่ีสุด เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ทาง
การศึกษา โดยในส่วนข้อมูลบุคคลท่ีได้รับจากการท าแบบสอบถาม ทางผูว้ิจยัจะเก็บรักษาเป็น
ความลบัอยา่งเคร่งครัด และไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ขอขอบพระคุณในความ 
ร่วมมือมา ณ ท่ีน้ี 
 แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยมี
ลกัษณะค าถามปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ,อายุ ,สถานภาพ,ระดบัการศึกษา,อาชีพ,รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ,
ขนาดครอบครัวและลกัษณะท่ีพกัอาศยัโดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง  
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
 ส่วนท่ี 4 ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการใชบ้ริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
 
 
                                                                                                              จารุชา เหมไพบูลย ์
                                                                                          นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
                                                                                                              มหาวทิยาลยัสยาม 
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ส่วนที ่1   แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง □  หนา้ค าตอบท่ีท่านเลือกหรือเติมขอ้ความใน 
                ช่องวา่งท่ีสอดคลอ้งกบัตวัท่านมากท่ีสุด 
1. เพศ            

 □ 1.ชาย     □ 2.หญิง 
2. อาย ุ           
 □ 1. ต ่ากวา่ 20 ปี    □ 2. 20 - 30 ปี 
 □ 3. 31 – 40 ปี     □ 4. 41 - 50 ปี 
 □ 5. 50 ปี ข้ึนไป 
3.สถานภาพ 
 □ 1.โสด     □ 2.สมรส  
 □ 3. หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่
4. ระดบัการศึกษา 
 □ 1.  ประถมศึกษาหรือต ่ากวา่   □ 2. มธัยมตอนตน้ 
 □ 3.  มธัยมตอนปลาย/ปวช.   □ 4. อนุปริญญา/ปวส. 
 □ 5. ปริญญาตรี     □ 6. สูงกวา่ปริญญาตรี 
5. อาชีพ 
 □ 1. นกัเรียน / นกัศึกษา    □ 2. รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
 □ 3. ท างานบริษทัเอกชน/รับจา้ง   □ 4. ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
 □ 5. ไม่ประกอบอาชีพ  
6. ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 □ 1. ต ่ากวา่  15,000  บาท   □ 2. 15,001  –  25,000 บาท 
 □ 3. 25,001 –  35,000  บาท   □ 4. 35,001  –  45,000 บาท 

□ 5. 45,001  บาท ข้ึนไป 
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7. ขนาดครอบครัว (รวมทั้งผูต้อบแบบสอบถาม) 
 □ 1. จ านวน 1 คน    □ 2. จ านวน 2 คน  
 □ 3. จ  านวน 3 คน    □ 4. จ  านวน 4 คน 

□ 5. จ  านวน 5 คนข้ึนไป 
8. ลกัษณะท่ีพกัอาศยั 
 □ 1. บา้นตนเอง     □ 2. บา้นบิดา-มารดา  
 □ 3. บา้นเช่า/หอพกั/อพาร์ทเมน้ท ์  □ 4. บา้นญาติ 
ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง □ หน้าค าตอบทีท่่านเลือกหรือเติมข้อความใน
ช่องว่างตามความเป็นจริง 
9. ท่านชอบรับประทานอาหารประเภทใดมากทีสุ่ด 
 □ 1. อาหารพื้นบา้น (ปักษใ์ต)้   □ 2. อาหารไทย (ภาคกลาง)    
 □ 3. อาหารอีสาน     □ 4. อาหารเหนือ  
 □ 5. อาหารทะเล   □ 6. อาหารญ่ีปุ่น   
 □ 7. อาหารตะวนัตก   □ 8. อาหารเพื่อสุขภาพ  
10. ท่านใช้บริการร้านอาหารด้วยเหตุผลใด  
 □ 1. รับประทานอาหาร    □ 2. เล้ียงฉลอง/สังสรรค ์   
 □ 3. พบปะลูกคา้/เจรจาธุรกิจ    □ 4. พบปะเพื่อนฝงู/ครอบครัว  
 □ 5. เพื่อความบนัเทิง/ผอ่นคลาย  □ 6. หอ้งสัมมนา 
 
11.ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารกับท่าน 
 □ 1. ตดัสินใจเอง   □ 2. สมาชิกครอบครัว    
 □ 3. เพื่อน    □ 4. คนรัก  
12. โดยส่วนมากท่านใช้บริการร้านอาหารกบัผู้ใด 
 □ 1. ไปเพียงล าพงั   □ 2. สมาชิกครอบครัว    
 □ 3. เพื่อน    □ 4. คนรัก   
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13. โดยส่วนมากผู้ร่วมโต๊ะร่วมรับประทานอาหารที่ร้านอาหารกบัท่านกีค่น 
 □ 1. 1-2 คน    □ 2. 3-5 คน   
 □ 3. 6-8 คน    □ 4. มากกวา่ 8 คน   
14. โดยส่วนมากท่านใช้บริการร้านอาหารวันใด 
 □ 1. วนัจนัทร์-วนัศุกร์    □ 2. วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์   
 □ 3. วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์   □ 4. แลว้แต่สะดวก  
15. โดยส่วนมากท่านใช้บริการร้านอาหารเวลาใด 
 □ 1. 11.00 น. - 14.00 น.    □ 2. 14.01 น. - 16.00 น.      
 □ 3. 16.01 น. - 18.00 น.    □ 4. 18.01 น. - 21.00 น.   
 □ 5. 21.01 น. - 24.00 น.   
16. โดยส่วนมาก ท่านใช้เวลาในการรับประทานอาหารนานเท่าใด 
 □ 1. ต ่ากวา่ 1 ชัว่โมง   □ 2. 1–2 ชัว่โมง   
 □ 3. 3–4 ชัว่โมง    □ 4. มากกวา่ 4 ชัว่โมง  
17. ความถี่ในการรับประทานอาหารนอกบ้านโดยเฉลีย่ประมาณกีค่ร้ังต่อเดือน 
 □ 1. ไม่แน่นอน    □ 2. 1–2 คร้ัง/เดือน   
 □ 3. 3–4 คร้ัง/เดือน   □ 4. มากกวา่ 4 คร้ัง/เดือน 
18. โดยเฉลีย่ค่าจ่ายเงินค่าอาหารต่อคร้ังเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าไหร่ 
 □ 1. นอ้ยกวา่ 500 บาท   □ 2. 500-1,000 บาท   
 □ 3. 1,001-1,500 บาท   □ 4. 1,501-2,000 บาท   
 □ 5. มากกวา่ 2,000 บาท    
19. โดยส่วนมากท่านส่ังอาหารคร้ังละกีอ่ย่าง 
 □ 1. 1-2 อยา่ง     □ 2. 3-5 อยา่ง   
 □ 3. 6-8 อยา่ง    □ 4. มากกวา่ 8 อยา่ง  
20. แหล่งข้อมูลที่มีอทิธิพลต่อท่านมากทีสุ่ด ก่อนตัดสินใจไปยงัร้านอาหารเพ่ือเลือกใช้บริการ  
 □ 1. จากประสบการณ์เดิม  □ 2. จากส่ือออนไลน์ เช่น Facebook,Line  
 □ 3. แผน่พบั/ส่ือ/โฆษณา    □ 4. จากการแนะน าของผูอ่ื้น 
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
ค าช้ีแจง:  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดบัความพึงพอใจของท่านเพียงค าตอบเดียว 

ระดบัคะแนน 5   หมายถึง  ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
ระดบัคะแนน 4   หมายถึง  ระดบัความส าคญัมาก 
ระดบัคะแนน 3   หมายถึง  ระดบัความส าคญัปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2   หมายถึง  ระดบัความส าคญันอ้ย 
ระดบัคะแนน 1   หมายถึง  ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
ระดับความส าคัญ 

มากทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีสุ่ด 

1 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

1.  รสชาติอาหาร      

2.   อาหารสดใหม่ สะอาด       

3.   มีรายการอาหารหลากหลายเมนูใหเ้ลือก      

4.   มีการจดัตกแต่งจานอาหารท่ีสวยงาม      

5.   มีอาหารจานเด็ด/อาหารแนะน า      

ด้านราคา 

6.   อาหารมีราคายอ่มเยาวก์วา่ท่ีอ่ืน       

7.   รายการอาหารมีการแสดงป้ายราคาก ากบัชดัเจน      

8.   ราคาอาหารถูกตอ้งตรงตามป้ายราคา      

9.   มีบริการช าระค่าอาหารดว้ยบตัรเครดิต      

10. ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพอาหาร 
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การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
ระดับความส าคัญ 

มากทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีสุ่ด 

1 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

11. ท าเลท่ีตั้งของร้านอาหารสะดวกต่อการเดินทาง      

12. มีท่ีจอดรถบริการเพียงพอ      

13. ป้ายช่ือร้านอาหารเป็นจุดเด่น สังเกตุไดง่้าย      

14. ระยะเวลาการเปิดและปิดร้านอาหาร      

15. สามารถติดต่อไดส้ะดวก อาทิ มีเบอร์โทรชดัเจน      

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

16. ส่ือโฆษณาทางออนไลน์/แผน่พบั/ป้ายไวนิล      

17. การลดราคาอาหารตามเทศกาลต่างๆ      

18. มีกิจกรรม แลก แจก ของสมนาคุณและรางวลั      

19. มีจุดบริการชิมฟรี ส าหรับอาหารแนะน า      

20. มีการสมคัรสมาชิก เพื่อสะสมยอดใชบ้ริการ      

ด้านบุคลากร 

21. พนกังานรอบรู้เร่ืองรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม      

22. พนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการ      

23. พนกังานมีกริยา มารยาท สุภาพ เรียบร้อย      

24. พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ      

25. พนกังานบริการเป็นกนัเองและบริการรวดเร็ว      

ด้านกระบวนการให้บริการ 

26. การบริการจดัส่งอาหารถึงบา้น      

27. บริการคล่องแคล่ว รวดเร็ว และ ถูกตอ้ง      

28. มีบริการรับจองโตะ๊ล่วงหนา้      

29. มีบริการตกแต่งร้านส าหรับวนัพิเศษของลูกคา้      

30. บิลเก็บเงินมีการแสดงรายการอาหารและราคา    
      อาหารใหเ้ห็นชดัเจน 
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การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
ระดับความส าคัญ 

มากทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีสุ่ด 

1 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ       

31. ภาพลกัษณ์และความมีช่ือเสียงของร้านอาหาร      

32. สถานท่ีมีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ      

33. มีแสงสวา่งเพียงพอและอากาศเยน็สบาย      

34. ภายในร้านอาหารกวา้งขวางมีท่ีนัง่เพียงพอ      

35. การจดัตกแต่งร้านมีสไตลแ์ละสวยงาม      

36. มีท่ีจอดรถไวบ้ริการความสะดวกสบาย      

 
ส่วนที ่4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการใช้บริการร้านอาหารยกยอริมคลอง 
ค าช้ีแจง: ขอให้ตอบตามความเป็นจริงในความคิดเห็นของท่าน ในการใช้บริการร้านอาหาร 
                 ยกยอริมคลอง โดยเหตุผลใด 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.816 56 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

นางสาว จารุชา เหมไพบูลย์ 
 

ระดับการศึกษา 
 
จบการศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยั สยาม : บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการการตลาด 
จบการศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยั สยาม : นิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา  

 
การท างาน 
  
1. ร้านอาหารยกยอริมคลอง 
2. บริษทั ธอร์เวล จ ากดั 
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