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(2)
ส าหรั บ สมมติ ฐ านลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ป ระกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ขนาดครอบครัว และลักษณะที่พกั อาศัย ที่แตกต่างกันมี
การตัดสิ น ใจใช้บ ริ ก ารร้ านอาหารยกยอริ มคลองภาพรวมที่ ต่างกัน ด้านความสั ม พัน ธ์ ข องส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การและตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง พบว่า ด้านราคา ด้าน
ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพมี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองสมุทรสาคร
คำสำคัญ : การตัดสิ นใจใช้บริ การ ร้านอาหารยกยอริ มคลอง สมุทรสาคร
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ของ ดร. ธี ติมา ปิ ยะศิริศิลป์ อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้ให้คาปรึ กษา คาแนะนาและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็ น
ประโยชน์ ตลอดจนตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ จนทาให้งานวิจยั ฉบับนี้ เสร็ จสมบู รณ์
ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณอาจารย์เป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ประสิ ทธิ ประสาทความรู ้แก่ผวู ้ จิ ยั จนสามารถนาความรู ้
มาใช้ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว และเพื่อนๆ ทุกคน ผูซ้ ่ ึ งเป็ นทั้ง
แรงบันดาลใจคอยให้การสนับสนุนและส่ งเสริ มให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็ จได้อย่างสมบูรณ์
สุ ดท้ า ยนี้ ผู ้วิ จ ัย แจ้ง ว่ า ผลการวิ จ ัย ครั้ งนี้ จะเป็ นประโยชน์ แ ละเป็ นแนวทางส าหรั บ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารได้เป็ นอย่างดีสืบไป

จารุ ชา เหมไพบูลย์
พ.ศ. 2562

(5)

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย........................................................................................................................(1)
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ...................................................................................................................(3)
กิตติกรรมประกาศ........................................................................................................................(4)
สารบัญ…………………………………………………………………………………………..(5)
สารบัญตาราง……………………………………………………………………………….…...(7)
สารบัญภาพ..................................................................................................................................(11)
บทที่
1.
บทนา.............................................................................................................................12
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา...........................................................12
1.2 คาถามการวิจยั ..................................................................................................15
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจยั …………………………………………………….15
1.4 กรอบแนวคิดการวิจยั ………………………………………………………...16
1.5 สมมติฐานการวิจยั ............................................................................................17
1.6 ขอบเขตในการวิจยั …………………………………………………………...17
1.7 ตัวแปรที่ศึกษา..................................................................................................17
1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ..............................................................................................19
1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ……………………………………………………...20

(6)

สารบัญ (ต่ อ)
บทที่
2.
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง..............................................................................21
2.1 แนวคิดลักษณะประชากรศาสตร์ ..........................................................................21
2.2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค........................31
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนผสมการตลาดบริ การ
7P’s (Service Marketing)……………………………….………………………33
2.4 ประวัติร้านอาหารยกยอริ มคลอง..........................................................................40
2.5 งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง...........................................................................................43
3.

การกาหนดลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.................................................................47
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง……………………...………………………………47
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล...............................................................48
3.3 วิธีการดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล....................................................................48
3.4 วิธีสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล..................................................49
3.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล..................................50

4.

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล……………………………………………………………………52
4.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม................52
4.2 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง..........58
4.3 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง....62
4.4 ตอนที่ 4 วิเคราะห์การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัด
สมุทรสาคร จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยใช้สถิติ t-test............69

(7)

สารบัญ (ต่ อ)
บทที่
5.

สรุ ปผลการศึกษา อภิปราย และข้อเสนอแนะ…………………………………………..85
5.1 สรุ ปผล………………………………………………………………………...85
5.2 อภิปรายผล.........................................................................................................88
5.3 ข้อเสนอแนะ......................................................................................................90
บรรณานุกรม...................................................................................................................93
ภาคผนวก........................................................................................................................97
ภาคผนวก ก แบบสอบถามเพื่อการวิจยั ………………………………………………...98
ภาคผนวก ข ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม..............................................................105

ประวัติผวู ้ ิจยั ...............................................................................................................................107

(8)

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.1 แสดงค่าใช้จ่ายการบริ โภคอาหารนอกบ้านของคนไทยตั้งแต่ปี 2556 – 2560................12
4.1 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคที่เข้าใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามเพศ................................................................................52
4.2 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคที่เข้าใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามอายุ................................................................................53
4.3 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคที่เข้าใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามสถานภาพ.....................................................................53
4.4 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคที่เข้าใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามระดับการศึกษา.............................................................54
4.5 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคที่เข้าใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามอาชีพ............................................................................55
4.6 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคที่เข้าใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามราย................................................................................55
4.7 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคที่เข้าใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามขนาดคอบครัว..............................................................56
4.8 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคที่เข้าใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามลักษณะที่พกั อาศัย........................................................57
4.9 จานวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหาร
ยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร………………………………………………….58
4.10 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวม…………………………62
4.11 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร ด้านผลิตภัณฑ์……………………….63

(9)

สารบัญตาราง (ต่ อ)
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23

ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร ด้านราคา.............................................63
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย….….......64
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการส่ งเสริ มการตลาด...................65
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร ด้านบุคลากร.......................................66
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร ด้านกระบวนการให้บริ การ………….67
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร ด้านลักษณะทางกายภาพ……………68
การเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาครจาแนกตามเพศ…………………………………………………….69
การเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาครจาแนกตามอายุ…………………………………………………….70
การเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาครจาแนกตามสถานภาพ……………………………………………...72
การเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาครจาแนกตามระดับการศึกษา...............................................................73
การเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาครจาแนกตามอาชีพ...............................................................................75
การเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาครจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน…………………………………….77

(10)

สารบัญตาราง (ต่ อ)
4.24
4.25
4.26

การเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาครจาแนกตามขนาดครอบครัว………………………………………..79
การเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาครจาแนกตามลักษณะที่พกั อาศัย……………………………………...81
การเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยภาพรวม....................83

(11)
สารบัญภาพ
1.2

กรอบแนวคิดของการวิจยั ...................................................................................16

12

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั สภาพทางสังคม เศรษฐกิ จ และ กระแสโลกาภิวตั น์ ส่ งผลให้การดําเนิ นชี วิตของ
มนุษย์ในปัจจุบนั เปลี่ยนแปลงไป เป็ นผลทําให้พฤติกรรมการรับประทานอาหารได้เปลี่ยนไปเช่นกัน
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคยุคปั จจุบนั ที่รีบเร่ ง ต้องการความสบายและความสะดวกรวดเร็ ว ในการดําเนิน
ชี วิตเพื่อให้การดําเนิ นชี วิตเป็ นไปในรู ปแบบที่ง่ายขึ้น ถือเป็ นโอกาสของผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
เพราะมนุ ษย์น้ นั ต้องทํางานแข่งขันกับเวลา จนเวลาไม่พอหรื อไม่มีเวลาในการประกอบอาหาร หรื อ
อาจด้วยเหตุผลอื่น ๆ เช่ น ต้องการรับประทานอาหารร่ วมกับครอบครัว ความต้องการรับประทาน
อาหารที่ให้ความรู ้ สึกแตกต่างจากเดิ ม ต้องการความแปลกใหม่ ต้องการอาหารที่มีรสชาติดี หรื อ
บรรยากาศที่ แ ปลกใหม่ ที่ ท าํ ให้ รู้ สึ ก ผ่อ นคลายหลัง จากใช้เ วลาไปกับการทํา งานหนัก เป็ นต้น
และด้วยวิถีชีวติ ที่เปลี่ยนไปจากเดิมจึงส่ งผลให้คนไทยส่ วนใหญ่นิยมเปลี่ยนมาทานอาหารนอกบ้าน
จากการเปรี ยบเที ยบค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการบริ โภคอาหารของครั วเรื อนทัว่ ประเทศ ปี 2556 - 2560
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติปี 2560 การบริ โภคอาหารนอกบ้านมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น โดยเพิม่ ขึ้นสู งสุ ด
ในปี 2560 คือร้อยละ 27.4 อาจเป็ นเพราะรู ปแบบการบริ โภคนอกบ้านมีความสะดวก ไม่เสี ยเวลาใน
การเตรี ย มวัต ถุ ดิ บ ต่ า งๆ นอกจากนั้น ปั จ จุ บ ัน รู ป แบบของร้ า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม มี ค วาม
หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น ส่ งผลให้การบริ โภคอาหารนอก
บ้านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น ดังแสดงในตารางค่าใช้จ่ายการบริ โภคอาหารนอกบ้านของคนไทยตั้ง แต่
ปี 2556-2560 ตารางที่ 1.1 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
ตารางที่ 1.1: แสดงค่าใช้จ่ายการบริ โภคอาหารนอกบ้านของคนไทยตั้งแต่ปี 2556 - 2560
ค่าใช้จ่ายการบริ โภคอาหารนอกบ้าน
ข้อมูลประจําปี
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
ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ. (2560).การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน พ.ศ. 2560.
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จากข้อมูลข้างต้นคนไทยส่ วนใหญ่นิยมเปลี่ยนมาทานอาหารนอกบ้านส่ งผลให้ธุรกิจร้านอาหารขยายตัว
สอดคล้องกับการสํารวจธุ รกิ จร้ านอาหารในประเทศไทยของศูนย์วิจยั กสิ กรไทย (2561) คาดว่า มูลค่า
ตลาดธุ รกิ จร้ านอาหารในปี 2561 น่ าจะอยู่ที่ 411,000-415,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4-5 จากปี 2560
โดยการขยายตัวดังกล่าว ส่ วนหนึ่ งน่ าจะเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าเช่ า
พื้นที่ ในทําเลศักยภาพ และต้นทุ นค่าแรง ที่ ส่งผลให้ผูป้ ระกอบการร้ า นอาหารต้องตั้ง ราคาอาหารใน
ระดับสู ง เพื่อให้ครอบคลุมภาระต้นทุนต่างๆ ที่เพิ่มสู งขึ้นมูลค่าตลาดธุ รกิ จร้านอาหารในประเทศไทยที่
สู งถึ งกว่า 4 แสนล้านบาทต่อปี ดึ งดู ดให้ผูป้ ระกอบการร้ านอาหารรายใหม่เข้าสู่ ตลาดธุ รกิ จร้ านอาหาร
อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้ นปี 2560 มีจาํ นวนผูป้ ระกอบการร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคลรวม 12,630 ราย
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 9 จาก ณ สิ้ นปี 2559 และ สําหรับร้านอาหารระดับบน รวมไปถึงร้านอาหารระดับกลาง
อย่างร้านอาหารในห้างสรรพสิ นค้า และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ น่าจะยังคงมีผใู ้ ช้บริ การอย่างคึกคักในช่วง
วันหยุดสุ ดสั ป ดาห์ และ ศู นย์วิจยั กสิ ก รไทย คาดว่า มู ล ค่ า ตลาดธุ รกิ จร้ า นอาหารในปี 2561 จะอยู่ที่
411,000-415,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4-5 จากปี 2560 โดยการขยายตัวส่ วนหนึ่งน่าจะเป็ นผลมาจาก
การผลักดันของต้นทุ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าเช่ าพื้นที่ ในทําเลศักยภาพ และต้นทุ นค่าแรง ที่ ส่งผลให้
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารต้องตั้งราคาอาหารในระดับสู ง เพื่อให้ครอบคลุมภาระต้นทุนต่างๆ ที่เพิ่มสู งขึ้น
(ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2561)
ธุ รกิจร้านอาหารในยุคที่พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกับกระแสธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงจากการเติบโตของเมือง
และการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี ผูบ้ ริ โภคต้องใช้ชีวิตประจํา วันที่ เร่ ง รี บ และมี ก ารเชื่ อมโยงผ่า น
เทคโนโลยีที่มากขึ้น ทําให้พฤติกรรม การอุปโภคบริ โภคของคนในสังคมเปลี่ ยนแปลงไป เช่ น การใช้
บริ การ Food delivery เช่ น Line Man, Food Panda, Uber Eats และ Grab Food สําหรับ ลู กค้าที่ตอ้ งการ
ความสะดวกสบายและความรวดเร็ ว โดยไม่เสี ยเวลาในการรอคิว การใช้แอปพลิเคชัน่ เพื่ออํานวยความ
สะดวก เช่ น การจองโต๊ะล่วงหน้าหรื อการเกิ ดกลุ่มคนที่มีชื่อเสี ยงในโลกออนไลน์ เช่ น เพจรี วิวอาหาร
เพื่อสร้ างเรื่ องราวและสร้ างอารมณ์ ร่วมของผูบ้ ริ โภคต่ออาหาร ให้สามารถดึ งดู ดใจลู กค้า สร้ างความ
ประทับ ใจ การจดจํา และกระตุ ้น การตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ โ ภคหรื อ การสร้ า ง ช่ อ งทางในการค้น หา
ร้ านอาหาร เช่ น Wongnai ดังนั้นผูป้ ระกอบการต้องปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
การปรับเมนู ให้เหมาะสมกับเทรนด์ของผูบ้ ริ โภค การสร้ างความแตกต่าง เพื่อสร้ าง ความสนใจให้กบั
ลูกค้า รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงที่หลากหลายของลูกค้า เช่น การโฆษณาผ่านสื่ อ Social media
ต่างๆ และการเพิ่มช่องทางการจัดส่ งในรู ปแบบของ Delivery food เช่น Line Man และ Grab Bike เป็ นต้น
เทคโนโลยีและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นทําให้ร้านอาหารต่างๆมีการปรับตัวให้เป็ นไปตามยุคสมัยและ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค สําหรับผูป้ ระกอบการร้านยกยอริ มคลองได้มีการปรับกลยุทธ์ดว้ ยการตรึ ง
ราคาอาหารควบคู่กบั การบริ หารต้นทุน เช่น การจํากัดรายการอาหารเพื่อควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ การลด
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จํานวนพนักงานในช่วงเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริ การจํานวนน้อย เป็ นต้น มีบริ การเข้าถึงลูกค้าและรองรับ
ความสะดวกสบายของลูกค้าด้วยบริ การส่ งอาหาร โดยคิดค่าใช้จ่ายจากระยะทางที่ส่งจริ ง และมีช่องทาง
ติ ดต่ อสื่ อสารกับ ลู ก ค้า ทั้ง แบบออฟไลน์ และออนไลน์ โ ดยใช้ช่ องทางเฟสบุ๊ ค และไลน์ เ ป็ นช่ อ งทาง
ออนไลน์ ในการติดต่อกับลูกค้าที่ตอ้ งการจองโต๊ะหรื อสั่งอาหารล่วงหน้า (กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า, 2562)
จากที่มาและความสําคัญของปั ญหาข้างต้น ส่ งผลให้ร้านยกยอริ มคลองต้องปรับตัวให้เป็ นไปตาม
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคยุคปั จจุบนั รวมไปถึงการทําโปรโมชัน่ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริ การ สําหรับ
ร้านยกยอเป็ นธุ รกิจประเภทขายอาหารและบริ การตั้งอยูใ่ นจังหวัดสมุทรสาคร เป็ นร้านอาหารระดับกลาง
ที่ มี ก ารออกแบบตกแต่ ง เน้นบรรยากาศแบบสบายๆเป็ นกัน เอง ราคาอาหารอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
พนักงานบริ การแบบเป็ นกันเองไม่มีพิธี รีตองแต่เน้นมารยาทที่ ดีข องพนักงานที่ ปฏิ บ ตั ิ ต่อลู ก ค้า เป็ น
ร้ านอาหารที่มี รายการอาหารที่หลากหลายมากกว่าร้ อยรายการ มีอาหารหลายสไตล์ อาทิ อาหารไทย
อาหารจีน อาหารอีสาน อาหารทะเล เมนู ขายดี ของทางร้ านก็มีหลายรายการ เช่ น กะพงยกยอ เป็ นเมนู
เฉพาะของทางร้ านที่นาํ ปลากะพงทําสองอย่างในจานเดี ยวกัน ด้านหนึ่ งจะนําไปทอดทานคู่กบั นํ้าจิ้ม
ซี ฟู้ดส์ และนํ้าจิ้มบ๊วย อีกด้านหนึ่ งจะนําไปผัดพริ กไทยดําอร่ อยถึงเครื่ อง เมนู แป๊ ะซ่ ะปลาช่อนนํ้าแกงส้ม
แป๊ ะซ่ ะเป็ นสู ตรเฉพาะร้านเรา โดยร้านอาหารยกยอริ มคลองมุ่งเน้นขายอาหารที่สะอาดและสดใหม่ เป็ น
ร้ านอาหารสไตล์ค รอบครั วและนัง่ ชิ วริ มนํ้า บรรยากาศสบายๆ ตกแต่งสไตล์ธรรมชาติ ทางเดิ นเป็ น
สะพานไม้ และ ตัวร้านเป็ นไม้ มี อาหารและเครื่ องดื่ มไว้บริ การลู กค้าหลากหลาย ทั้งประเภทที่ไม่มีแอ
ลกอฮอลล์ อาทิ นํ้าอัดลม นํ้าผลไม้ป่ั น เป็ นต้น และ มีแอลกอฮอลล์ อาทิ เหล้าปั่ น เบียร์ เหล้าต่างๆ เป็ น
ต้น มีขนมหวานประเภทไอศครี มหลากหลายรสชาติ มีดนตรี สด คาราโอเกะ และ ห้องสัมมนาไว้บริ การ
ลู กค้าที่ มาเป็ นหมู่คณะและต้องการความเป็ นส่ วนตัว สามารถรองรั บลู กค้าได้มากกว่า 300 คน มี โต๊ะ
ทั้งหมด 50 โต๊ะ รวมไปถึงความสะดวกสบายสําหรับที่จอดรถที่มีเพียงพอสํา หรับรองรับลู กค้า ยกยอริ ม
คลองเป็ นร้านอาหารสาหรับกลุ่มลูกค้าครอบครัว วัยรุ่ น และ วัยทางานระดับกลางขึ้นไป โดยกลุ่มลูกค้า
หลักของร้าน คือ กลุ่มลู กค้าครอบครัว และ วัยทางาน ระดับกลางขึ้นไป และ กลุ่มลู กค้ารอง คือ กลุ่ม
วัยรุ่ น จาหน่ายอาหารนานาชนิ ดโดยเน้นอาหารไทยรสชาติเดิมๆเป็ นหลัก มีไอศกรี ม และ เครื่ องดื่ม เป็ น
การให้บริ การทั้งการรับประทานที่ร้าน และ การซื้ อกลับบ้าน รวมไปถึงการบริ การจัดส่ งให้ที่บา้ น (ค่าส่ ง
คิดตามระยะทางจริ ง)โดยทางร้านจะมีการทําโปรโมชัน่ ตามช่วงเทศกาลต่างๆ อาทิ วันแม่ วันพ่อ วันลอย
กระทง เป็ นต้น และการทําโปรโมชัน่ นอกจากจะเป็ นการเพิ่มยอดขายในระยะสั้น โดยการกระตุ น้ ให้
ลูกค้าทําการซื้ อเร็ วขึ้น และซื้ อในปริ มาณที่มากขึ้นแล้ว อาทิ เมนู ปลาตัวแรกราคาปกติ ตัวที่ 2 ลด ร้อยละ
50 หรื อ ทุกวันศุกร์ ลดค่าอาหารร้อยละ 10 เป็ นต้น
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทําให้ผูท้ าํ วิจยั สนใจศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนําผลการวิจยั ที่ได้จากการศึกษาไปวางแผนและ
วางกลยุทธ์การดําเนิ นงาน เพื่อให้รองรับและตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค และ แข่งขัน
ในตลาดธุ รกิ จร้ านอาหารที่มีการแข่งขันสู งได้ จึงได้มีการศึกษาพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมายและศึกษาค้นคว้าต่อไป
1.2 คำถำมกำรวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองจังหวัดสมุทรสาคร
มีลกั ษณะอย่างไร
2. พฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองจังหวัดสมุทรสาครเป็ นอย่างไร
3. ก า ร ตั ด 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 วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร
มีลกั ษณะอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อสํารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองจังหวัด
สมุทรสาคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองจังหวัดสมุทรสาคร
3. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองจังหวัดสมุทรสาคร
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1.4 กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองมีกรอบแนวคิด
ในการทําวิจยั ได้มีกาํ หนดตัวแปรต้น และตัวแปรตาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดําเนิ นงานวิจยั และ
เป็ นแนวทางในการค้นหาคําตอบ
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
7. ขนาดครอบครัว
8 ลักษณะที่พกั อาศัย

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

H1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พฤติกรรมกำรใช้ บริกำรร้ ำนอำหำร
1. ประเภทร้านอาหารหรื อบริ การที่เลือกใช้
2. เหตุผลเลือกใช้บริ การ
H2
3. ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้บริ การ
4. ผูร้ ่ วมใช้บริ การ
5. จํานวนผูร้ ่ วม ใช้บริ การต่อครั้ง
6. วันที่ใช้บริ การ
7. เวลาที่ใช้บริ การ
8. ระยะเวลาที่ใช้บริ การ
9. ความถี่ในการใช้บริ การ
10. จํานวนเงินที่ใช้บริ การต่อครั้ง
11. ปริ มาณการสั่งบริ การต่อครั้ง
12. สื่ อที่ทาํ ให้ทราบข้อมูลข่าวสาร
สมมติฐำนกำรว
ภาพที่ 1.2 กรอบแนวคิดของการวิจยั

กำรตัดสิ นใจเลือก
ใช้ บริกำรร้ ำนอำหำร
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านการจัดจําหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคคล
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
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1.5 สมมติฐำนกำรวิจัย
1. ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจของผูท้ ี่ ม าใช้บ ริ ก าร
ร้านอาหารยกยอริ มคลองแตกต่างกัน
2. การตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านอาหารยกยอริ มคลองสมุ ทรสาครด้านส่ วนประสมทางการ
ตลาดบริ การมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองสมุทรสาคร
1.6 ขอบเขตในกำรวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุมเฉพาะผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ ม
คลองเท่านั้น
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สู ตรคํา นวณแบบไม่ ท ราบจํา นวนประชากร โดยใช้สู ตรกํา หนดขนาดตัวอย่า งของ สู ตร
W.G.Cochran (1953)
1.7 ตัวแปรทีศ่ ึกษำ
1. ตั ว แปรต้ น (Independent Variable) ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผูใ้ ช้บ ริ ก าร
ร้านอาหารยกยอริ มคลองเท่านั้น
1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ขนาดครอบครัว
- ลักษณะที่พกั อาศัย
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1.2 พฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
- ประเภทร้านอาหารหรื อบริ การที่เลือกใช้
- เหตุผลที่เลือกใช้บริ การ
- ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้บริ การ
- ผูร้ ่ วมใช้บริ การ
- จํานวนผูร้ ่ วมใช้บริ การต่อครั้ง
- วันที่ใช้บริ การ
- เวลาที่ใช้บริ การ
- ระยะเวลาที่ใช้บริ การ
- ความถี่ในการใช้บริ การ
- จํานวนเงินที่ใช้บริ การต่อคั้ง
- ปริ มาณการสั่งบริ การต่อครั้ง
- สื่ อที่ทาํ ให้ทราบข้อมูลข่าวสาร
2. ตัวแปรตำม (Dependent Variable)
2.1 การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านการจัดจําหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
- ด้านบุคคล
- ด้านกระบวนการให้บริ การ
- ด้านลักษณะทางกายภาพ
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1.8 นิยำมคำศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ตัวแปรมากําหนดคํานิ ยามคําคําศัพท์เพื่อนําไปสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาํ ตอบ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ของผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
ร้ ำนอำหำร หมายถึง ร้านอาหารยกยอริ มคลอง
ปัจจัยด้ ำนผลิตภัณฑ์ หมายถึง อาหารและบริ การที่ร้านอาหารยกยอริ มคลอง
ปัจจัยด้ ำนรำคำ หมายถึง ราคาสําหรับอาหารและบริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
ปั จจัยด้ ำนช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย หมายถึ ง สถานที่ที่ผูบ้ ริ โภคสามารถเลื อกใช้บริ การ
ร้านอาหารยกยอริ มคลอง
ปั จจัยด้ ำนส่ งเสริ มกำรตลำด หมายถึ ง การใช้กลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม เพื่อดึ งดู ดให้
ผูใ้ ช้บริ การมาใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
ปั จจัยด้ ำนบุคคลหรื อพนักงำน หมายถึง พนักงานที่ให้บริ การ เพื่อให้ผูใ้ ช้บริ การเกิดความ
พึงพอใจได้ มีการมาซื้ อซํ้า และมีการบอกต่ออีกด้วย
ปั จจัยด้ ำนกระบวนกำร หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ ระเบียบวิธีการการปฏิบตั ิงานใน
ด้านการบริ การที่ นาํ เสนอให้กบั ผูบ้ ริ โภค เพื่อมอบการให้บริ การอย่างถู กต้องรวดเร็ ว และทําให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความประทับใจมากที่สุด
ปั จ จั ย ด้ ำ นลัก ษณะทำงกำยภำพ หมายถึ ง ลัก ษณะทางกายภาพของร้ า นอาหารให้ ก ับ
ผูบ้ ริ โภคในด้านต่างๆ เช่ น ด้านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้ อย การเจรจาสุ ภาพอ่อนโยน และการ
ให้บริ การที่รวดเร็ วของร้านอาหารยกยอรมคลองและความสะอาดของร้าน
กำรตัดสิ นใจ หมายถึง กระบวนการคิด พิจารณา และการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค
ในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
พฤติกรรมกำรใช้ บริกำร หมายถึง พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
ผู้บริโภค หมายถึง ลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ร้านยกยอริ มคลอง ทั้งมาใช้บริ การในส่ วน
ที่เป็ นร้านอาหารและในส่ วนของที่เป็ นห้องรับรอง
กำรบริกำร หมายถึง การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยมอบการบริ การที่สะดวก รวดเร็ ว
โดยบริ การด้วยท่าทีสุภาพ อ่อนน้อมต่อลูกค้า
คุณภำพของอำหำร หมายถึง ลักษณะในด้านต่างๆ ของอาหารที่มีผล ต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค และสอดคล้องกับมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด อาทิ อาหารสด สะอาด ความสุ กของอาหาร
รสชาติของอาหารที่ตอ้ งมีความเที่ยง ตกแต่งสวยงาม
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กำรใส่ ใจลูกค้ ำ หมายถึ ง การที่พนักงานสามารถดู แลเอาใจใส่ ในการให้บริ การอย่างตั้งใจ
และพนักงานเข้าใจปั ญหาหรื อความต้องการของลูกค้าที่ตอ้ งการได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
และทันท่วงที นอกจากนี้ การใส่ ใจลูกค้า ยังหมายรวมถึ ง พนักงานมีการกล่าวคําต้อนรับและกล่าว
ขอบคุณลูกค้าด้วยถ้อยคําที่สุภาพ มีการขออนุญาตเสิ ร์ฟอาหาร มีการแนะนํารายการอาหารใหม่ๆ มี
การเข้ามาชี้ แจงที่โต๊ะ ในช่วงที่ตอ้ งรออาหารเป็ นเวลานาน รวมทั้งร้านอาหารยังเปิ ดช่ องทางให้ได้
ร้องเรี ยนหรื อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริ การในครั้งต่อไป
1.9 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย
1. ทราบถึ ง ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ ก ารร้ านอาหารยกยอริ มคลองเพื่ อ
นํามาใช้ทาํ การตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของผูบ้ ริ โภค
2. ได้ท ราบถึ ง พฤติ ก รรมการใช้บริ ก ารร้ านอาหารยกยอริ มคลองเพื่ อนํา ข้อมู ล ที่ ไ ด้จ าก
การศึกษาไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดรู ปแบบทางการตลาด และ ตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค
3. ได้ท ราบถึ ง การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารยกยอริ ม คลองเพื่ อ นํา มาใช้ท าํ
การตลาดและออกแคมเปญหรื อโปรโมชัน่ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของผูบ้ ริ โภค
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร
ผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาค้นคว้า แนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อนามาประกอบการ
นาเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ที่ได้กาหนด
ไว้ โดยแบ่งหัวข้อออกเป็ น 6 ส่ วน
2.1 ส่ วนที่ 1 แนวคิดลักษณะประชากรศาสตร์
2.2 ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
2.3 ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนผสมการตลาดบริ การ
7P’s (Service Marketing)
2.4 ส่ วนที่ 4 ประวัติร้านอาหารยกยอริ มคลอง
2.5 ส่ วนที่ 5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ส่ วนที่ 1 แนวคิดลักษณะประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2557) ได้ให้คาจากัดความว่าการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อได้รับอิทธิ พลจาก
ลักษณะส่ วนบุคคลด้านต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ขนาดครอบครัว ลักษณะที่พกั อาศัย
เพศ หมายถึง ตัวแปรทางที่เป็ นส่ วนในการแบ่งส่ วนการตลาด ดังนั้นนักการตลาดจึงต้อง
ศึกษาตัวแปรนี้ อย่างรอบครอบ เพราะว่าในยุคปั จจุบนั นั้นตัวแปรทางด้านเพศมีการ เปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมของการบริ โภคไปจากเมื่อก่อน การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุจาก การที่ผูห้ ญิง
ออกไปทางานนอกบ้านมากขึ้นทาให้เวลาในการประกอบอาหารเองลดลง จึงทานอาหารนอกบ้าน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ วเป็ นต้น (รัตติญา สิ ทธิ ศกั ดิ์, 2559)
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เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน และ พฤติกรรมเกี่ยวกับการสื่ อสารก็ แตกต่างกัน
ด้วย ดังนั้น การสื่ อสารจาเป็ นต้องทราบว่าจะทาการสื่ อสารกับ เพศชายหรื อหญิ ง เช่ น เมนู หอย
นางรมเป็ นเมนูบารุ งยอดนิยมสาหรับเพศชาย เป็ นต้น (ชุติภา จันทศร, 2560)
เพศ หมายถึง ตัวแปรในการแบ่งแยกความต้องการของผูบ้ ริ โภคเพราะปั จจัยด้าน เพศส่ งผล
ต่อพฤติ กรรมในการบริ โภค ทาให้ในการวางกลยุทธ์มีการนาลักษณะความแตกต่างของเพศ มา
ประยุกต์ใช้กบั ผลิตภัณฑ์บางประเภท (วิชยา ทองลัพท์, 2559)
งานวิจ ัย ของ โกวิท ไกรศริ น ท์ (2555) ศึ ก ษาส่ ว นประสมการตลาด บริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ
ผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การร้ านอาหารในอาเภอเมืองราชบุรี พบว่า ปั จจัยด้านเพศ ที่แตกต่างกัน
ส่ ง ผลต่ อปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อการเลื อกใช้บ ริ ก ารร้ านอาหาร ของ
ผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน ดังนี้ ในด้านผลิตภัณฑ์ ทั้ง 2 เพศให้ ความสาคัญ
โดยรวมเฉลี่ยในระดับมากที่สุด โดยลาดับแรกที่ให้ความสาคัญนั้นเพศชายให้ความสาคัญกับความ
สะอาดของอาหาร เพศหญิงให้ความสาคัญกับรสชาติอาหาร ในด้านปั จจัยการส่ งเสริ ม การตลาด
เพศชายให้ ค วามส าคัญ โดยรวมเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ส่ ว นเพศหญิ ง นั้น ให้ ค วามส าคัญ
โดยรวมเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความเห็นตรงกันในลาดับแรกคือการมีพนักงานแนะนาอาหาร
และ เครื่ องดื่ม ในด้านปั จจัยด้านบุคลากรเพศชายให้ความสาคัญโดยรวมเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก โดย
ลาดับ แรกที่ให้ความสาคัญคือพนักงานจะต้องสุ ภาพ ซื่ อสัตย์ บุ คลิ กภาพดี ส่ วนเพศหญิ งนั้นให้
ความสาคัญ โดยรวมเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน แต่ในลาดับแรกที่ให้ความสาคัญคือความมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ยิม้ แย้ม แจ่มใสของพนักงาน ในด้านปั จจัยลักษณะทางกายภาพ เพศชายให้ความสาคัญ
โดยรวมเฉลี่ย อยูในระดับมาก ส่ วนเพศหญิงให้ความสาคัญโดยรวมเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดย
มีความเห็ นตรงกัน ในลาดับแรกคือความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ ขณะที่ ชวัล เอี่ยมสกุล
รัตน์ (2557) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลตอความพึงพอใจในการบริ โภคอาหารนานาชาติของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
20-25 ปี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มี อาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มี รายได้ระหว่าง 5,000 –
10,000 บาท พบว่า ปั จจัยในการตัดสิ นใจใช้บริ การศูนย์อาหาร อันดับแรกคือ ด้านสถานที่ รองลงมา
ได้แก่ดา้ น ราคา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกัน มีปัจจัยการตัดสิ นใจใช้
บริ การแตกต่างกัน
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ดังนั้น ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในส่ วนของเพศสาหรับร้านอาหารทั้งเพศชายและเพศ
หญิงให้ความสาคัญกับความสะอาดและอาหารที่อร่ อยเป็ นหลัก และ จากข้างต้นทั้งเพศชายและเพศ
หญิงต้องการการบริ การที่ดี ยิม้ แย้มแจ่มใส จากพนักงานด้วยเช่นกัน ร้านอาหารควรมุ่งเน้นเรื่ องของ
รสชาติอาหารที่อร่ อยสะอาด และ การบริ การที่ดีเพื่อความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายทั้งเพศ
หญิงและเพศชาย
อายุ หมายถึ ง อายุของกลุ่ มของผูบ้ ริ โภคซึ่ งมี ความสัมพันธ์ ต่อการบริ โภคสิ นค้าหรื อ ใช้
บริ การที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน ผูบ้ ริ โภคจะมีความ
ต้องการอาหารและรสนิ ยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุหรื อช่วงชี วิต เช่น การรับประทานอาหาร
เมื่ ออยู่ใ นช่ วงวัย รุ่ นจะนิ ย มรั บ ประทานอาหารประเภท Fast food แต่ เมื่ อเข้า สู่ วยั ผูใ้ หญ่ ก็ จะให้
ความสาคัญกับการรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพมากขึ้น นักการตลาดจึงใช้ ประโยชน์จากด้านอายุ
เพื่อเป็ นตัวแปรทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน ช่ วงอายุที่แตกต่างกันกาลังหรื อ
ความสามารถในการใช้จ่ายแตกต่างกัน เมื่อทางร้านอาหารทาโปรโมชัน่ จึงคานึ งถึงกลุ่มลูกค้าช่วง
อายุที่ มี ก าลัง จ่ า ยเป็ นหลัก กลุ่ ม ลู ก ค้า หลัก ของร้ า นจึ ง เป็ นกลุ่ ม ลู ก ค้า ครอบครั ว และ วัย ท างาน
ระดับกลางขึ้นไป และ กลุ่มลูกค้ารอง คือ กลุ่มวัยรุ่ น (รัตติญา สิ ทธิ ศกั ดิ์, 2559)
อายุ (Age) การจะทาให้ผทู ้ ี่มีอายุแตกต่างกันเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น มีความยากง่ายแตกต่าง
กัน ผูท้ ี่มีอายุมาก ก็จะเปลี่ยนแปลงได้ยากกว่า ซึ่ งการชักจูงจิตใจหรื อโน้มน้าวจิตใจของคนนั้น จะ
ยากขึ้นตาม อายุของคนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นในการทาโปรโมชัน่ ต้องคานึ งถึงอายุของผูบ้ ริ โภคด้วย เช่น
ผูท้ ี่มีอายุมากจะชอบอาหารที่ดีต่อสุ ขภาพ ควรออกเมนู อาหารที่ดีต่อสุ ขภาพ เช่น เมนู ปลาหรื อผัก
เป็ นต้น (พรทิพย์ วรกิจโภคาธร, 2559)
งานวิจยั ของ กรกนก เพ็ชรตระกูล (2549) ศึกษาปั จจัยส่ วนประสม การตลาดบริ การที่มีผล
ต่ อ ผู บ้ ริ โ ภคในการตัด สิ น ใจเลื อ กร้ า นอาหารในจัง หวัด สมุ ท รสาคร โดยทุ ก กลุ่ ม ช่ ว งอายุ ใ ห้
ความสาคัญโดยรวมเฉลี่ยในระดับมาก ในกลุ่มช่วงอายุ 41-50 ปี นั้นให้ความสาคัญกับทุกปั จจัยสู ง
กว่ากลุ่มช่วงอายุอื่น เว้นในด้านของปั จจัยผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มช่วงอายุที่ต่ากว่า 20 ปี ให้ ความสาคัญกับ
ปั จจัยนี้สูงกว่า

24

ดัง นั้น ปั จ จัย ด้า นอายุ ส าหรั บ ร้ า นอาหารควรให้ ค วามส าคัญ ด้า นการท าการตลาดให้
ตอบสนองกับผูบ้ ริ โภคช่ วงอายุที่เป็ นลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายรวมทั้งร้ านอาหารควรมีสถานที่ที่อานวย
ความสะดวกให้แก่ลูกค้า เช่น ที่จอดรถที่สะดวกสบายจอดไม่ไกลตัวร้านมากอาจมีที่จอดสาหรับไว้
บริ การผูท้ ี่มีอายุมากไม่ตอ้ งเดินไกล เป็ นต้น
สถานภาพ คื อ ต าแหน่ ง ที่ บุ ค คลได้รั บ จากการเป็ นสมาชิ ก ของสั ง คม แบ่ ง ออกเป็ น
สถานภาพที่ได้มาโดยกาเนิ ด เช่น ลูก หลาน พ่อ แม่ คนไทย เป็ นต้น และสถานภาพทางสังคม เช่น
ครู นักเรี ยน แพทย์ เป็ นต้น ซึ่ งทุกสถานภาพต้องการรับประทานอาหารเพื่อเติมพลังในการทางาน
และดาเนินใช้ชีวติ ประจาวัน (ชุติภา จันทศร, 2560)
การศึ ก ษาปั จจัยที่ มีผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ภัท ราวดี กุ ฎีศ รี (2557) พบว่า ปั จจัย ด้า นสถานภาพ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการซื้ อ โดย
สถานภาพที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านทางการตลาด ปั จจัยด้านประเภท
และตราสิ นค้า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด แตกต่างกัน ขณะที่ รัชนีวรรณ วัฒนปริ ญญา (2556)
ศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครผลการวิจยั
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นหญิง มีสถานภาพโสด ช่วงอายุ 20 - 29 ปี ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี อาชี พพนักงาน บริ ษทั เอกชน มีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท และเลือกรู ปแบบการใช้
บริ การ รับประทานที่ร้านและซื้ อไปรับประทานที่บา้ น ผูร้ ่ วมใช้บริ การร้านอาหาร คือ 2-3 คน โดย
วันที่ชอบมาใช้บริ การคือ วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ที่เลือกใช้บริ การร้านอาหาร ช่วงเวลา 19.01 22.00 น.ความถี่ในการใช้บริ การ คือ จานวน 1 - 2 ครั้ง โดยมีจานวน เงินต่อครั้งที่รับประทานอาหาร
น้อยกว่า 500 บาท /ครั้ง และสื่ อที่ทาให้ท่านทราบ ข้อมูลข่าวสารของร้ านอาหารคือป้ ายหน้าร้ าน
โดยมีเหตุผลที่เลือกใช้บริ การ ร้านอาหาร คือ เดินทางสะดวกสบายและ ขณะที่ ชวัล เอี่ยมสกุลรัตน์
(2557) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริ โภคอาหารนานาชาติ ของประชากรใน
กรุ ง เทพมหานคร ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง สถานภาพหย่า ร้ า ง ทั้ง นี้ ผู ต้ อบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็ นต่อ ปั จจัยทางการตลาด ปั จจัยด้านคุ ณภาพการให้บริ การ และ
ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของร้านอาหารนานาชาติภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุ ปได้ว่า ปั จจัยทางการตลาด ปั จจัยด้านของคุ ณภาพการให้บริ การ และ
ภาพ ลักษณ์ ตราสิ นค้าส่ ง ผลต่ อความพึง พอใจในการบริ โภคอาหารนานาชาติ ข องประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ดังนันจากข้อมูลข้างต้นปั จจัยด้านสถานภาพ ร้านอาหารควรคานึงถึงความสะดวกสะบาย
ของผูท้ ี่มาใช้บริ การ และ ให้ความสาคัญ ปั จจัยทางการตลาด ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การ และ
ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของร้านอาหาร ร้านอาหารควรมีก ารทาโปรโมชัน่ อย่างสม่ าเสมอ
และ รักษามาตรฐานรสชาติอาหารและการบริ การให้อยูใ้ นระดับดีมากเสมอ
ระดับการศึกษา คือ ปั จจัยที่ทาให้คนมีความคิด ค่านิ ยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน
คนที่มีการศึกษาสู งจะได้เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผูร้ ับสารที่ดีเพราะเป็ นผูม้ ีความกว้างขวางและ
เข้าใจสารได้ดีและคิดวิเคราะห์สารได้ดีกว่าผูท้ ี่การศึกษาน้อย ส่ งผลให้การตัดสิ นใจซื้ ออาหารหรื อ
ใช้บริ การ ผูม้ ีการศึกษามีการคิดก่อนตัดสิ นใจ เช่น อาหารมีประโยชน์ไหม คุม้ ค่าคุม้ ราคาไหม
การศึ กษาเป็ นตัวแปรที่ สาคัญต่ อประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อสารของผูร้ ั บสาร โดยเชื่ อว่า
การศึกษานั้นทาให้มีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป โดยผูท้ ี่มีการศึกษาสู ง จะมีความสนใจใน เรื่ องที่
มีเหตุผลสนับสนุนทั้งนี้เพื่อนามาประกอบการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า (ชุติภา จันทศร, 2560)
ดนุ รัตน์ ใจดี (2553) จากการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของประชาชนในการ
เลื อกใช้บริ การร้ านอาหารในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ด้านการส่ งเสริ มการตลาด จาแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีระดับการศึ กษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ด้านราคามีผลต่ อการ
ตัดสิ นใจมากกว่า ผู บ้ ริ โภคที่ มี ระดับ การศึ ก ษาสู ง กว่า ปริ ญ ญาตรี ผูบ้ ริ โภคที่ มี ระดับ การศึ ก ษา
อนุปริ ญญา/ปวส. ด้านราคามีผลต่อการตัดสิ นใจมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญา
ตรี และผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ด้านราคามีผลต่อการตัดสิ นใจมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มี
ระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ซึ่ งแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ด้าน
กระบวนการให้บริ การ จาแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. ด้า นกระบวนการให้บ ริ ก ารมี ผ ลต่ อ การตัดสิ นใจมากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มี ร ะดับ
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ซ่ ึ งแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ขณะที่ กิ ตติภพ
สงเคราะห์ (2555) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้ร้านอาหารญี่ปุ่น ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดปทุงมธานี พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาอนุ ปริ ญญา/ปวส. มีการให้ระดับ
ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรน้อยกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
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ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นปั จจัยด้านระดับการศึกษา ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในด้านราคาและ
ส่ วนประสมทางการตลาด ร้ านอาหารควรกระตุน้ ยอดขายด้วยกลยุทธ์ดา้ นราคาเพื่อจูงใจให้ลูกค้า
ตัดสิ นใจใช้บริ การเร็ วขึ้น และ ควรให้ความสาคัญด้านกระบวนการให้บริ การที่ดี เป็ นลาดับขั้นตอน
และเป็ นมาตราฐาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสู งสุ ด
อาชีพ คือ ผูบ้ ริ โภคหรื อกลุ่มเป้ าหมายที่อยูใ่ นอาชี พที่แตกต่างกัน จะมีความต้องการในการ
ทานอาหารหรื อ ใช้บ ริ ก ารแตกต่ า งกัน ออกไป ดัง นั้น จึ ง เป็ นเหตุ ผ ลให้ นัก การตลาดสามารถ
ออกแบบโปรโมชั่นให้ตรงกับความต้องการของบุคคลที่อยู่ในแต่ละสาขาอาชี พได้ ตัวอย่างเช่ น
โปรโมชั่นแอลกอฮอล์ พร้ อมกับ แกล้ม ส าหรั บ อาชี พ ผูใ้ ช้แรงงานหรื อพนักงานบริ ษทั ทัว่ ไปที่
ต้องการราคาที่พิเศษและพร้ อมอาหารทาให้รู้สึกว่าคุม้ ค่า ครบ และสามารถจ่ายได้ หรื อ อาหารชุ ด
สาหรับกลุ่มผูจ้ ดั การที่พาลู กน้องมาหรื อเจ้าของธุ รกิ จที่พาครอบครั ว หรื อ ลู กค้ามาเลี้ ยงสังสรรค์
เป็ นต้น(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2557)
อาชี พ (Occupation) ความแตกต่ า งของอาชี พ จะนาไปสู่ ค วามจาเป็ นและความต้องการ
บริ การที่ แ ตกต่ า งกัน เช่ น ผู ้บ ริ หารระดับ สู ง เลื อ กรั บ ประทานอาหารในร้ า นระดับ 5 ดาว
ขณะที่พนักงานบริ ษทั เลื อกรับประทานอาหารในร้ านระดับล่ างถึ งปานกลาง (ศิริวรรณ เสรี รัตน์
และ คณะ, 2546)
ชามานา เสริ ฐสนิ ท (2556) ได้ศึ ก ษาปั จจัย การตลาดที่ มี อิท ธิ พลต่ อการ เลื อกใช้บริ ก าร
ร้ านอาหารในอาเภอเมื อง จังหวัดร้ อยเอ็ด พบว่าปั จจัยด้านอาชี พที่ แตกต่างกันมี อิ ทธิ พลต่อการ
เลือกใช้บริ การร้านอาหารในอาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้อง กับงานวิจยั
ของ รัชนีวรรณ วัฒนปริ ญญา (2556) ที่ศึกษาการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารของ ผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านอาชี พที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ เลื อกใช้
บริ ก ารร้ า นอาหารของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครไม่ แ ตกต่ า งกัน รวมถึ ง งานวิ จ ัย ของ
วศินี พงศ์พฒั นศักดิ์ (2557) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นของคนทางานใน
เขต กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่าปั จจัยด้านอาชี พที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่ อการเลื อก
ร้ า นอาหาร ญี่ ปุ่ นของคนท างานในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลไม่ แ ตกต่ า งกัน ขณะที่
ดนุ รัตน์ ใจดี (2553) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของประชาชนในการเลื อกใช้บริ การ
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ร้านอาหารในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จาแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ 0.05 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดจาหน่ าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริ การและด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และ
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว ด้านการจัดจาหน่ายมีผลต่อการตัดสิ นใจมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่
มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง ซึ่ งแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากข้อมูลข้างต้น ผูบ้ ริ โภคอาชี พต่างกันมีความต้องการในการทานอาหารหรื อใช้บริ การ
แตกต่างกันและไม่ต่างกัน ผูป้ ระกอบการร้านอาหารควรให้ความสาคัญด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
ในด้านการจัดจาหน่าย ด้านบุคลากร ด้านการให้บริ การ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคทุก
อาชี พ และ ควรให้ความสาคัญกับลักษณะทางกายภาพ ตกแต่งร้ านให้สวยงาม โดดเด่ น ตกแต่ง
หน้าตาของอาหารให้สวยงาม และ อบรมมารยาทการแต่งกายพนักงาน เพื่อบริ การลู กค้าให้ลูกค้า
ประทับใจและกลับมาใช้บริ การอีกครั้งต่อๆไป
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน คือ รายได้ของผูบ้ ริ โภค (Income) ระดับรายได้เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจ เลือกบริ โภคอาหารของผูบ้ ริ โภค โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ ผูบ้ ริ โภคที่มี
รายได้มากจะ บริ โภคอาหารมาก ถ้ามีรายได้นอ้ ยก็จะบริ โภคอาหารน้อย เช่น สมมติวา่ เดิมนายหลิ่ว
มีรายได้เดือนละ 10,000 บาท และนายหลิ่วจะใช้รายได้ไปในการบริ โภคร้อยละ 70 เก็บออมร้อยละ
30 เพราะฉะนั้น นายหลิ่ วจะใช้จ่ายเพื่อการบริ โภคเป็ นเงิ นเท่ากับ 7,000 บาท ต่อมาถ้านายหลิ่ วมี
รายได้เพิ่มขึ้นเป็ น เดือนละ 15,000 บาท และนายหลิ่วยังคงรักษาระดับการบริ โภคในอัตราเดิม คือ
บริ โภคในอัตราร้อย ละ 70 ของรายได้ที่ได้รับ นายหลิ่วจะใช้จ่ายในการบริ โภคเพิ่มขึ้นเป็ น 7,500
บาท ในทางกลับกัน ถ้า นายหลิ่วมีรายได้ลดลงเหลือเพียงเดือนละ 5,000 บาท นายหลิ่วจะใช้จ่ายใน
การบริ โภคเป็ นเงิน 3,500 บาท (ร้อยละ 70 ของรายได้) จะเห็นได้ว่า ระดับรายได้เป็ นปั จจัยที่ มีผล
โดยตรงต่อระดับของ การบริ โภค (วรัตติญา สิ ทธิ ศกั ดิ์, 2559)
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รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน คือ หมายถึง จานวนเงินที่ผูป้ ฏิบตั ิงานได้รับเป็ นการตอบแทนการ
ปฏิบตั ิงาน ถื อเกณฑ์การจ่ายเหมาเป็ นรายเดื อนและถื อเป็ นรายได้ประจา โดยไม่คานึ งถึ งชัว่ โมง
การทางานที่ เปลี่ ยนแปลงเหมื อนค่าจ้าง กล่ าวคื อ ไม่ว่าผูป้ ฏิ บตั ิ งานจะทางานครบตามชั่วโมงที่
กาหนดต่อวันหรื อไม่ก็ตาม เช่น เวลาปฏิบตั ิงานตั้งแต่ 8.30-16.30 น. จ่ายค่าจ้างเหมาเป็ นรายเดื อน
ให้ ดังนี้จึงเรี ยกว่าเงินเดือน (Kruidsari, 2559)
ณฤดี ศิ ร ฐานนท์ (2556) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการรั บ ประทาน อาหารริ ม ทางในย่า นถนน
เยาวราชของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ใน
ด้านรายได้ที่แตกต่างกันนั้นมี ผลต่อพฤติกรรมการรั บประทานอาหารริ มทางใน ย่านถนนเยาวรา
ชของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันในด้านของมื้ ออาหาร ช่ วงวันที่ ไป
รับประทาน ค่าใช่จ่าย ความถี่ และ ในด้านลักษณะของการเลือกร้านที่จะรับประทาน ขณะที่ ธัญญ์ธิ
ชา รักชาติ (2559) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลื อกใช้บ ริ ก าร
ร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าอยุธยาซิ ต้ ีพาร์ ค จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น
ด้านผลิตภัณฑ์ มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท และขณะที่ ดนุรัตน์
ใจดี (2553) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของประชาชนในการเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
ในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท
ด้านการจัดจาหน่ายมีผลต่อการตัดสิ นใจมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 25,000
บาท และ พบว่า ผูม้ ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท ด้านส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 25,000 บาท
ดังนั้น ระดับรายได้ของผูบ้ ริ โภคเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ เลือกบริ โภคอาหารของ
ผูบ้ ริ โภค ผูป้ ระกอบการร้ านอาหารควรให้ความสาคัญด้านส่ วนผสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่
ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ าย และ ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน
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ขนาดครอบครัว คือ ขนาดครอบครัวของผูบ้ ริ โภค เช่น ครอบครัวเดี่ยว (Neuclear Family)
จะประกอบด้วยสมาชิ กที่เป็ นแกนหลักของครอบครัว คือสามี - ภรรยา หรื อ พ่อ แม่ ลู ก สมาชิ กมี
ความสัมพันธ์และผูกพันธ์กนั อย่างแน่นแฟ้ น จานวนสมาชิ กครอบครัวไม่มากค่าใช้จ่ายในการทาน
อาหารแต่ละครั้ งไม่มากนัก และ ครอบครัวขยาย (Extended Family) เป็ นครอบครัวที่แตกแขนง
จานวนสมาชิกออกไปจากแกนเดิมของครอบครัว คือนอกจากจะประกอบด้วยวงศาคณาญาติที่อาศัย
ร่ วมอยู่ด้วย ยังอาจหมายถึ งบุ คคลอื่ นที่ มาสมทบในภายหลังโดยนับรวมเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กของ
ครอบครัวด้วย จากจานวนสมาชิ กที่มาก ทาให้ค่าอาหารในการรับประทานอาหารนอกบ้านต่อครั้ง
มากกว่าครอบครัวเดี่ยว (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2557)
นูรนาซี ฮะห์ ยะโก๊ะ (2557) การจาแนกขนาดของครอบครัวทาได้หลายแบบในที่น้ ีกล่าวถึง
ประเภทครอบครัวที่จาแนกตามขนาดและรู ปแบบ ซึ่ งแบ่งได้ 4 ประเภท คือ
1. ครอบครั วเดี่ ยว ประกอบด้วยสมาชิ กครอบครั วพื้นฐาน คื อ พ่อ แม่ และลู กที่ยงั ไม่ได้
แต่งงาน เป็ นระบบครอบครัวสมัยใหม่ บางครั้งอาจให้ญาติที่ยงั ไม่ได้แต่งงานมาอยูร่ ่ วมด้วยชัว่ คราว
2. ครอบครัวขยาย เป็ นครอบครัวที่ มีครอบครัวหลักอยูห่ นึ่ งครอบครัวแล้วมีครอบครั วอื่น
เสริ มเข้ามา เช่ นครอบครัวเดิ มมีพ่อ แม่ ลู ก ภายหลังลู กแต่งงานก็ยงั อาศัยอยู่ร่วมกัน เกิ ดมีจานวน
หลายครอบครัวขึ้น แต่อานาจการตัดสิ นใจอยูท่ ี่หวั หน้าครอบครัวหลัก
3. ครอบครัวประสม เป็ นครอบครัวที่เกิดจากระบบครอบครัวหลายสามีหลายภรรยาแล้วมา
อยูร่ วมกัน เช่นสามีมีภรรยาหลายคน ภรรยามีสามีหลายคน เกิดบุตรธิ ดาขึ้นมา
4. ครอบครัวขาดพ่อขาดแม่ เป็ นครอบครัวที่ขาดผูน้ า คือ พ่อบ้านหรื อแม่บา้ นปล่อยให้แม่
หรื อพ่อเลี้ยงลูกฝ่ ายเดียว บางแห่ งจึงเรี ยกว่าครอบครัวภาระ และมักจะหมายถึงครอบครัวที่ขาดพ่อ
ปล่อยให้ลูกอยูใ่ นภาระของแม่
อกนิษฐ์ เชยคาดี และ ชญาภัทร์ กี่อาริ โย (2561) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารติ่ ม ซ า อาเภอเมื อง จัง หวัดนครศรี ธ รรมราช พบว่า ขนาด
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้บริ ก ารร้านอาหารติ่มซา ในด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้าน
ราคา นอกนั้นไม่มีความสัมพันธ์ กนั อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ขณะที่ ดนุ รัตน์ ใจดี
(2553) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของประชาชนในการเลือกใช้บริ การร้ านอาหารใน
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จาแนกตามขนาดครอบครั ว พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีขนาดครอบครัว 1 – 2 คน
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ด้านการจัดจาหน่าย มีผลต่อการตัดสิ นใจมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีขนาดครอบครัว 5 – 6 คน ซึ่ งแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดัง นั้นจากข้อมู ล ข้า งต้น ขนาดครอบครั ว ของผูบ้ ริ โ ภค มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจใช้บ ริ ก าร
ร้านอาหารของผูบ้ ริ โภค ผูป้ ระกอบการร้านอาหารควรคานึ งถึง การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและ
ส่ วนประสมการตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ ด้านการจัดจาหน่าย เพื่อตอบสนองกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคขนาดครอบครัวต่างๆ
ลัก ษณะที่ พ กั อาศัย คื อ ลัก ษณะที่ พ กั ของผู ้บ ริ โ ภคว่ า เป็ นแบบไหน เช่ น บ้า นตนเอง
บ้านเช่า เป็ นต้น แสดงให้เห็นถึงถ้าเป็ นบ้านเช้าแสดงว่าผูบ้ ริ โภคมีภาระค่าใช่จ่ายมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่
อาศัยอยู่บา้ นตนเองและผูท้ ี่ อาศัยบ้านตนเองไม่มีภาระค่าเช่ าทาให้แนวโน้มในการใช้จ่ายบริ โภค
อาหารมากกว่า (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2557)
ลักษณะที่พกั อาศัย หมายถึง บ้านหรื อที่อยูอ่ าศัย สถานที่ ที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่
ร่ วมกันเป็ นส่ วนใหญ่ ที่พกั อาศัยนับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญและจาเป็ นมากสาหรับการดารงชี วิตของ
มนุ ษ ย์ โ ดยทั่ว ไป และเป็ นสิ่ งที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ แ ละสุ ขภาพของผู ้อ ยู่ อ าศั ย
(ปรี ชา วงศ์ทิพย์, 2556)
ดนุ รัตน์ ใจดี (2553) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของประชาชนในการเลื อกใช้
บริ การร้านอาหารในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จาแนกตามลักษณะที่พกั อาศัย พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่พกั อาศัย
เป็ นบ้านของตนเอง ด้านการจัดจาหน่ ายมี ผลต่อการตัดสิ นใจมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่ มีลกั ษณะที่ พกั
อาศัย เป็ นบ้านเช่ า/หอพัก/อพาร์ ทเม้นท์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 พบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่พกั อาศัยเป็ นบ้านของตนเอง ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจมากกว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะที่พกั อาศัยเป็ นบ้านบิดา – มารดา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ พ กั อาศัยเป็ นบ้านของตนเอง ด้า นลัก ษณะทางกายภาพมี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะที่พกั อาศัย เป็ นบ้านเช่า/หอพัก/อพาร์ ทเม้นท์ แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดัง นั้นจากข้อมู ล ข้า งต้น ลัก ษณะที่ พ กั อาศัย ที่ แ ตกต่ า งกันของผูบ้ ริ โ ภค ผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารควรให้ความสาคัญ การใช้ส่วนประสมการตลาดบริ การ ด้านการจัดจาหน่ าย ด้านการ
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ส่ งเสริ มการตลาด และ ด้านลักษณะทางกายภาพ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มี
ลักษณะที่พกั อาศัยต่างๆ ร้านอาหารควรมีช่องทางการจัดจาหน่ายทั้งหน้าร้านและทางออนไลน์ ควร
มีการตกแต่งร้านสวยงาม ปรับเปลี่ยนการตกแต่งตามเทศกาลต่างๆเพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู ้สึกแปลก
ใหม่ ไม่รู้สึกเบื่ อ และ ควรจัดทาโปรโมชั่นส่ ง เสริ มการตลาด เพื่อจู งใจให้ลูกค้า ตัดสิ นใจมาใช้
บริ การร้านอาหารเร็ วขึ้น เช่น จูงใจด้วยราคา จูงใจด้วยรายการอาหารใหม่ๆ เป็ นต้น
สรุ ป ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
เพราะผูบ้ ริ โภคที่ มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน ขนาด
ครอบครั ว ลัก ษณะที่ พ กั อาศัย แตกต่ า งกัน จึ ง มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ อาหารและใช้บ ริ ก าร
ร้านอาหาร แต่ทุกลักษณะทางประชากรศาสตร์ ลว้ นต้องการรับประทานอาหารที่อร่ อย สะอาด และ
ต้องการรั บ การบริ ก ารที่ มี คุณภาพทางร้ านอาหารควรอบรมพนักงานและรั ก ษามาตราฐานของ
รสชาติอาหารและบริ การไว้ เพื่อบริ การลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายให้เกิดความประทับใจมากที่สุด
2.2 ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ องกับตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าของผู้บริโภค
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค สามารถพิจารณาตามขั้นตอนต่างๆ ได้เป็ น
5 ขั้นตอน โดยเริ่ มจากเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการซื้ อสิ นค้าจริ งๆ จนถึงเหตุการณ์ภายหลังจากการซื้ อ
ซึ่ง สรุ ป ขั้นตอนที่สาคัญได้ดงั นี้ (Kotler & Keller, 2006 : 181)
1. การรับรู ้ถึงความต้องการ (Problem Recognition) พฤติกรรมการซื้ อมี จุดเริ่ มต้นจากการ
ที่ผบู ้ ริ โภคมีความต้องการที่อาจได้รับจากการกระตุน้ จากภายนอก เช่น สื่ อโฆษณารู ปภาพอาหารที่
น่ า ทานโปรโมชั่น ที่ จู ง ใจผู บ้ ริ โ ภคให้ ม าใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหาร เป็ นต้น หรื อ จากภายใน เช่ น
ความรู ้สึกหิวของผูบ้ ริ โภคซึ่งความต้องการขั้นพื้นฐาน เป็ นต้น
2. การค้น หาข้อ มู ล (Information Search) หลัง จากผู บ้ ริ โ ภคเกิ ด ความต้อ งการแล้ว การ
ค้นหา เสาะหา ศึกษาข้อมูลของร้านอาหารนั้นๆ เป็ นขั้นตอนที่จะเกิดต่อมา แต่ท้ งั นี้ กระบวนการหา
ข้อมูลในขั้นนี้ อาจไม่เกิดขึ้นในกรณี ที่ผบู ้ ริ โภคมีความต้องการสิ นค้านั้นๆ สู งมาก และสามารถซื้ อ
หรื อใช้บริ การได้ทนั ทีการเสาะหาข้อมูลอาจไม่มีเพราะผูบ้ ริ โภคจะใช้บริ การในทันทีแต่ถา้ หากมี
ความต้องการ ธรรมดาตามธรรมชาติ และไม่อาจหาซื้ อได้ทนั ที การเสาะหาข้อมู ลก็จะเกิ ดขึ้ นใน
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
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3. การประเมินทางเลือกในการตัดสิ นใจซื้ อ (Evaluation of Alternatives) เมื่อ ผูบ้ ริ โภคได้มี
การเสาะหาข้อมู ล แล้ว จากนั้นผูบ้ ริ โภคจะเกิ ดความเข้า ใจและประเมิ นผลทางเลื อกต่ า งๆ นั่น
หมายถึง ผูบ้ ริ โภคต้องมีการตัดสิ นใจว่าจะเลือกทานอาหารใช้บริ การร้านไหนดี ผูบ้ ริ โภคแต่ละคน
ก็มีแนวทางการตัดสิ นใจที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ ของการตัดสิ นใจ และทางเลือกที่มีอยู่
นักการตลาดจาเป็ นต้องรู ้ ถึงวิธีการต่างๆ ที่ผูบ้ ริ โภคใช้ในการประเมิ นผลทางเลื อก กระบวนการ
ประเมินผลไม่ใช่สิ่งที่ง่ายและไม่ใช่กระบวนการเดียวที่ใช้กบั ผูบ้ ริ โภคทุกคน และไม่ใช่เป็ นของผู ้
ซื้ อ คน ใดคนหนึ่ งในทุ ก สถานการณ์ ซ้ื อ แนวความคิ ด พื้ น ฐานที่ ช่ ว ยเหลื อ ในกระบวนการ
ประเมินผลพฤติกรรม ผูบ้ ริ โภคมีหลายประการ คือ
3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์(Attributes) และประโยชน์ของสิ นค้าที่ได้รับ คือ การพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับและคุ ณสมบัติของสิ นค้าว่า สามารถทาอะไรได้บา้ ง หรื อมีความสามารถ
เพียงใด เช่น ร้านอาหารมีความสะดวกสบายอะไรในการรองรับผูบ้ ริ โภค ได้แก่ มีที่จอดรถเพียงพอ
มีที่ชาร์ ตแบตให้ลูกค้า มีคาราโอเกะ มีทีวี มีหอ้ งน้ าที่สะอาด เป็ นต้น
3.2 ผูบ้ ริ โภคจะให้น้ าหนักความสาคัญของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์(Degree of Importance) คือ
การพิ จารณาถึ ง ความส าคัญ ของคุ ณสมบัติ ( Attributes Importance) ของสิ นค้า เป็ นหลัก มากกว่า
พิจารณาถึงความโดดเด่นของสิ นค้า ดังนั้น ความเชื่อถือ เกี่ยวกับตราสิ นค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
3.3 ความเชื่ อถือต่อตราสิ นค้า (Brand Beliefs) คือ การพิจารณาถึงความ เชื่ อถือต่อตราของ
สิ นค้า หรื อภาพลักษณ์ของสิ นค้า ที่ผบู ้ ริ โภคได้เคยพบเห็นรับรู ้จาก ประสบการณ์ในอดีต
3.4 ความพอใจ (Utility Function) คื อ การประเมิ นว่า มี ค วามพอใจต่ อ สิ นค้า แต่ ล ะตรา
สิ นค้าแค่ไหน ถ้านาคุ ณสมบัติของสิ นค้าเทียบกับความพึงพอใจที่ได้รับจากคุ ณสมบัติ ของแต่ละ
สิ นค้าแล้วก็จะสามารถประเมินการเลือกซื้ อสิ นค้าได้ง่ายขึ้น
3.5 กระบวนการประเมิน วิธีน้ ีเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่นาเอาปัจจัยสาหรับการ ตัดสิ นใจ เช่น ความ
พอใจ ความเชื่อถือในตราสิ นค้า คุณสมบัติของสิ นค้ามาพิจารณาเปรี ยบเทียบให้ คะแนนเพื่อหาผล
สรุ ปว่า ตราสิ นค้าใดได้รับคะแนนจากการประเมินมากที่สุดก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ ต่อไป
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) จากการประเมินทางเลือกในการตัดสิ นใจ ทาให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถจัดลาดับ ความสาคัญของการเลื อกซื้ อได้แล้ว ในขั้นต่อไปคื อ การพิจารณาถึ ง
ทัศนคติของผูอ้ ื่นที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อ (Attitudes of Others) และปั จจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
(Unexpected Situation) การที่ผบู ้ ริ โภคสามารถประเมินและเลือกสิ นค้าหรื อตราสิ นค้าได้แล้ว ไม่ได้
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หมายความว่าจะเกิดการซื้ อได้เพราะปั จจัยทั้งสองอย่างนี้ ซ่ ึ งอาจทาให้เกิ ดความเสี่ ยงจากการเลือก
บริ โภคสิ นค้านั้นๆ ได้อีกด้วย
5. พฤติ ก รรมหลัง การซื้ อ (Post Purchase Behavior) หลัง จากมี ก ารซื้ อ แล้ว ผูบ้ ริ โ ภคจะ
ได้รับประสบการณ์ในการบริ โภค ซึ่ งอาจจะได้รับความพอใจหรื อไม่พอใจก็ได้ถา้ พอใจ ผูบ้ ริ โภค
ได้รับทราบถึงข้อดีต่างๆ ของสิ นค้า ก็ทาให้เกิดการซื้ อซ้ าได้หรื ออาจมีการแนะนาให้เกิด ลูกค้าราย
ใหม่ได้แต่ถา้ ไม่พอใจ ผูบ้ ริ โภคก็อาจเลิกซื้ อสิ นค้านั้นๆ ในครั้งต่อไปและอาจส่ งผลเสี ย ต่อเนื่องจาก
การบอกต่อ ทาให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้าได้นอ้ ยลงตามไปด้วย
ดังนั้น กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจึงมีผลสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหาร
และใช้บริ การร้ านอาหาร ทางร้ านต้องมีอาหารที่ หลากหลาย มีก ารตกแต่งร้ านที่ ส วยงามและมี
โปรโมชัน่ ดี เมื่อลูกค้าตัดสิ นใจเลือกซื้ อเลือกใช้บริ การพนักงานดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกค้า
เกิ ดความพึงพอใจ และ เครื่ องมือวัดคุ ณภาพบริ การ จากการศึกษาวิจยั พบว่า คุ ณภาพบริ การนั้น
ขึ้นอยูก่ บั ความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง และการรับรู ้ ของผูร้ ับบริ การ เมื่อผูร้ ับบริ การมารับ
บริ การนั้นจะเปรี ยบเทียบบริ การที่ตนได้รับจริ งกับบริ การที่ คาดหวังไว้ ( Zeithaml, et al., 1990)
2.3 ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนผสมการตลาด 7P’s (Marketing Mix)
ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด 7P’s แนวคิดปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดธุ รกิจบริ การ
7 ปั จจัย (หรื อ 7P’s) เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนิ นงานการตลาด แนวคิดนี้ ช่วยให้องค์กร
สามารถบริ หารจัดการเพื่อให้ เป้าหมายการตลาดประสบความสาเร็ จ ซึ่งองค์กรผสมผสานเครื่ องมือ
เหล่านี้ ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการและสร้ างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
ส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่ องทางการจัดจาหน่ า ย
(Place) การส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) บุคคล (People) กระบวนการให้บริ การ (Process) และ
ลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence)
1.ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่ งใดก็ตามที่สามารถนาเสนอสู่ ตลาดเพื่อให้เกิดความ
สนใจ การซื้ อ การใช้หรื อการบริ โภค เพื่อตอบสนองความจาเป็ นหรื อต้องการของมนุ ษ ย์ โดย
ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 1. สิ นค้าจับต้องได้ เช่น อาหาร 2. การบริ การ เช่น ร้านอาหาร 3. บุคคล เช่น
พนักงานเสิ ร์ฟ 4. สถานที่ เช่ น ที่ ต้ งั ของร้ า นอาหาร (Kotler, 1993) ผลิ ตภัณฑ์มีเกณฑ์ระดับ ของ
ผลิตภัณฑ์ 5 ลาดับ
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- ประโยชน์หลัก (Core Benefit) คือ การบริ การขั้นพื้นฐาน หรื อ ประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ
ได้รับจากการซื้ อสิ นค้า เช่น ความอิ่ม ความอร่ อย และ ความคุม้ ค่า
- รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Generic Product) คือ ลักษณะพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์ หรื อลักษณะ
ทางกายภาพที่ผบู ้ ริ โภคสามารถสัมผัสและรับรู ้ได้ เช่น ความสวยงามของร้านอาหารจากการตกแต่ง
ที่ เป็ นเอกลักษณ์ ความสวยงามของการแต่งกายพนักงานรวมไปถึ งการบริ การที่ ดีและใส่ ใจและ
หน้าตาของอาหารเมนูต่างๆที่ตกแต่งอย่างพิถีพิถนั
- ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected Product) คือ กลุ่มของคุณลักษณะ หรื อเงื่อนไขของสิ นค้า
ที่ลูกค้าคาดหวังและพึงพอใจเมื่อได้ซ้ื อสิ นค้า เช่ น ธุ รกิ จร้านอาหาร ความคาดหวัง ของลูกค้า คือ
อร่ อยสะอาดและสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น Wifi ที่จอดรถ เป็ นต้น
- ผลิ ต ภัณ ฑ์ ค วบ (Augmented Product) คื อ การบริ การหรื อ ผลประโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม ที่
นอกเหนื อความต้องการพื้นฐานของผูบ้ ริ โภค โดยการที่บริ ษทั นาเสนอสิ่ งที่ตรง ใจลู กค้ามากกว่า
คู่แข่ง ย่อมได้เปรี ยบทางการแข่งขัน เช่น การให้ส่วนลดที่เพิ่มมากขึ้นสาหรับสมาชิกร้านอาหาร
- ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ (Potential Product) คือ การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลู กค้าทั้งปั จจุบนั และในอนาคต เช่ น การ
พัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆให้เป็ นไปตามยุคสมัย แต่ทางร้านก็ยงั คงอาหารคลาสสิ คเมนูเดิมไว้อยูด่ ว้ ย
ดังนั้น ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดในส่ วนของผลิตภัณฑ์สาหรับร้านอาหารผลิตภัณฑ์
ที่เป็ นหัวใจหลัก คือ อาหารที่อร่ อยและบริ การที่ดีมีคุณภาพและการเลือกประเภทอาหารจะต้องโดน
ใจกลุ่มเป้ าหมายหรื อตรงกับความต้องการ เช่ น อาหารไทย ทะเล จีน ญี่ปุ่น เป็ นต้น ควรพิจารณา
กลุ่มลู กค้าว่าเป็ นใคร ความนิ ยมอาหารประเภทไหน และควรพิจารณาคู่แข่งในบริ เวณนั้นๆ ร่ วม
ด้วยว่ามีคู่แข่งมากหรื อน้อย และ สิ่ งที่สาคัญมากที่สุดสาหรับร้านอาหารคือ ความอร่ อยและสดใหม่
ของอาหารจะเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้ลูกค้ากลับมารับประทานที่ร้านอีกในครั้งต่อๆไป
2. ราคา (Price) ราคา คือ จานวนของเงิ นที่ถูกเรี ยกเก็บเพื่อเป็ นค่าสิ นค้า หรื อบริ การโดย
ผูบ้ ริ โ ภคใช้เ พื่ อ เป็ นการแลกเปลี่ ย นให้ไ ด้ม าซึ่ งผลประโยชน์ จ ากกาใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ บริ ก าร
ราคาเป็ นส่ ว นประกอบ ทางการตลาดอย่า งเดี ย วที่ ส ามารถท าให้ บ ริ ษ ัท เกิ ด รายได้ ในขณะที่
ส่ วนประกอบอื่ นๆทาให้เกิ ดต้นทุ น ดังนั้น ราคาจึงยังคงเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญที่สุดที่จะเป็ น
ตัวกาหนดส่ วนแบ่งทางการตลาด และ กาไรของบริ ษทั ร้านอาหารยกยอริ มคลองตั้งราคาอาหารโดย
ยึ ด ต า ม คุ ณ ภ า พ ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ร า ค า อ า ห า ร เ พื่ อ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ลู ก ค้ า สู ง สุ ด
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ คณะ, 2552)
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ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่าง
คุ ณค่าของบริ การกับราคาของบริ การนั้น ถ้าคุ ณค่าสู งกว่าราคา ลู กค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ การกาหนด
ราคาการให้บริ การต้องมี ความเหมาะสมกับ ระดับการให้บริ ก าร มี ความชัดเจน และง่ ายต่อการ
จาแนกระดับของการบริ การ (หทัยรัตน์ ประชาวงศ์, 2559)
ระดับราคาของอาหารเป็ นตัวกาหนดอานาจ ซื้ อของเงิ นที่มีอยู่ในมือของผูบ้ ริ โภค นัน่ คือ
ถ้า อาหารสู ง ขึ้ น จะท าให้ อ านาจซื้ อ ของเงิ นลดลง ส่ ง ผลให้ ผูบ้ ริ โ ภคบริ โ ภคอาหารได้น้อยลง
เนื่ องจากเงิ นจานวนเท่าเดิ มซื้ อหาอาหารได้น้อยลงในทางกลับกัน ถ้าราคาอาหารลดลงอานาจซื้ อ
ของเงิ นจะเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคสามารถบริ โภคอาหารได้มากขึ้นด้วย (ณัฐวุฒิ รุ่ งเสถี ยรภูธร,
2558)
ดังนั้น การตั้งราคาเป็ นศาสตร์ และศิลป์ ที่ตอ้ งวิเคราะห์ราคาที่ลูกค้ายินดีจ่าย ในการตั้งราคา
อาหารควรคานึงถึงกลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร กลุ่มเป้ าหมายเป็ นลูกค้า ระดับสู ง สามารถตั้งราคาสู งได้
และต้องคานึ งถึงวัตถุดิบและคุณภาพของอาหารให้เหมาะสมกับราคา ถ้ากลุ่มเป้ าหมาย เป็ นลู กค้า
ระดับกลาง เช่ น เจ้าของกิ จการเล็กๆ พนักงานบริ ษทั ระดับผูบ้ ริ หารหรื อผูจ้ ดั การ การตั้งราคาอาจ
ขึ้นอยูก่ บั ทาเลและบรรยากาศ การตกแต่งร้านที่สวยงาม กลยุทธ์ราคาที่สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั
ธุ รกิจร้านอาหารมีอยูห่ ลากหลาย เช่น การตั้งราคาแบบชุดอาหาร การตั้งราคาแบบมีของแถม การตั้ง
ราคาขายแบบมีเงื่อนไข เป็ นต้น และราคาของอาหารจะเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันกับคุ ณภาพของ
อาหารและกลุ่มเป้ าหมาย
3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ช่ องทางการจัดจาหน่ าย ประกอบด้วยกลุ่มของบุ คคล
หรื อบริ ษทั มีส่วน เกี่ ยวข้องของการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นค้า โดยเคลื่ อนย้ายผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้า
จากผูผ้ ลิตไปสู่ ผบู ้ ริ โภค หรื อ ผูใ้ ช้ทางธุ รกิจ (Etzel, Walker and Stanton, 2003) และช่องทางการจัด
จาหน่ายของร้านอาหาร คือ หน้าร้านยกยอริ มคลอง โดยลูกค้าสมารถมาใช้บริ การทานอาหารที่ร้าน
หรื อ สั่งอาหารผ่านช่องทางต่างๆของทางร้านซึ่ ง มีท้ งั แบบออฟไลน์และออนไลน์
ช่ องทางการจัดจ าหน่ า ย หมายถึ ง ร้ านอาหาร หรื อ บุ ค คลที่ ท าหน้า ที่ ห รื อกิ จกรรมน า
ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากผู ้ผ ลิ ต ไปยัง ผู ้บ ริ โภค เช่ น พนัก งานรั บ อาหารจากแม่ ค รั ว มาเสิ ร์ ฟ ให้ แ ก่ ลู ก ค้า
(ธัญญ์ธิชา รักชาติ, 2559)
ช่ องทางการจัดจาหน่ า ย คื อ กิ จกรรมที่ เกี่ ย วข้องกับบรรยากาศหรื อสิ่ งแวดล้อมในการ
นาเสนอบริ การให้กบั ลูกค้า โดยจะมีผลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในด้านคุณภาพและคุณประโยชน์ของ
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บริ การที่ผูใ้ ห้บริ การนาเสนอ ซึ่ งจะต้องพิจารณาในเรื่ องของทาเลที่ต้ งั (Location) และช่ องทางใน
การนาเสนอบริ การ (Channels) (รัตติญา สิ ทธิ ศกั ดิ์, 2559)
ดังนั้น ช่ องทางการจัดจาหน่ ายสาหรับการทาธุ รกิ จร้านอาหารและบริ การ เรื่ องการเลื อก
ทาเลเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก ทาเลที่อยูต่ ิดถนน เดินทางได้สะดวก มีที่จอดรถ อยูใ่ กล้กบั แหล่งชุ มชนมี
คนสัญจรไปมาจานวนมาก ใกล้บา้ นลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย และบรรยากาศการจัดร้านดี สังเกตุเห็นได้
ง่าย ย่อมมีโอกาสที่จะเรี ยกลูกค้าได้ง่ายกว่า ช่องทางหน้าร้าน เป็ นการตอบสนองต่อลูกค้าที่สะดวก
มาสั่งหน้าร้ านและนัง่ รับประทานอาหารที่หรื อสั่งกลับบ้าน และ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในยุคปั จจุบนั ร้านอาหารควรมีช่องทางจัดจาหน่ายไม่ใช่ แค่ทาเลและหน้าร้าน แต่ควรมี
บริ การช่องทางออนไลน์เพิ่มเติมเพื่อรับคาสัง่ ซื้ อของลูกค้าที่ไม่สะดวกมาหน้าร้านและส่ งอาหารให้
ลู กค้าด้วย บริ การส่ งอาหารถึ งที่จากทางร้ าน โดยการขายผ่านการสั่งซื้ อลู กค้าสามารถสั่งจองโต๊ะ
หรื อสั่งอาหารได้ดว้ ยการโทรสั่งหรื อสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุค๊ เป็ นต้น
4. กิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) กิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด เป็ นหนึ่ งในส่ วน
ประสมทางการตลาด โดย เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย วัตถุประสงค์เพื่อเตือนความ
ทรงจา (Remind) เพื่อแจ้ง ข่าวสาร (Inform) ให้รู้จกั สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์ของสิ นค้า
วิธีการใช้ เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิ ดความต้องการใช้สินค้าและเกิ ดพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้า การติดต่อสื่ อสาร อาจใช้พนักงานขาย (Personal Selling) นาเสนอสิ นค้าผ่านทางโทรศัพท์
หรื อสื่ อสารโดยตรงต่ อตัว ผูบ้ ริ โภคเอง นอกจากนี้ มีการติ ดต่ อสื่ อสารประเภทอื่ นๆ ได้แก่ การ
โฆษณา (Advertising) การส่ ง เสริ ม การขาย (Sale promotion) การให้ ข่ า วหรื อ ประชาสั ม พัน ธ์
(Public relation) ซึ่ งการใช้เครื่ องมือ สื่ อสารการตลาดใดๆ นั้น จาเป็ นต้องนามาปฏิบตั ิให้ถูก ต้อง
โดยมี ก ารบรู ณาการโปรแกรมการตลาด แบบประสมประสานกั น (Integrated Marketing
Communication: IMC) เข้ า มาช่ วย ก ระ ตุ ้ น ใ ห้ ลู ก ค้ า ตั ด สิ นใ จซื้ อสิ นค้ า บริ ก ารเร็ วขึ้ น
(Etzel,Walker and Stanton, 2003) สิ นค้าหรื อบริ การร้ านอาหารยกยอริ มคลองจะมีการทากิ จกรรม
ทางการตลาดตามใช่วงเทศกาลต่างๆเสมอ และ ช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลทางร้านก็จะมีการทาโปรโมชัน่
ใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาดึงดูดลูกค้า
การโฆษณา เป็ นการติดต่อสื่ อสารแบบไม่ใช้บุคคล โดยผ่านสื่ อ และผูอ้ ุปถัมภ์รายการแต่
ต้องเสี ย ค่ า ใช้จ่า ยในการโฆษณากิ จกรรม เช่ น การซื้ อสื่ อโฆษณาให้โปรโมชัน่ ร้ า นอาหารผ่าน
แอพพลิ เ คชั่น เฟซบุ๊ ค เป็ นต้น หรื อ การขายโดยใช้บุ ค คลเป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางตรงแบบ
เผชิญหน้าระหว่างผูข้ าย และ ลูกค้าที่มีอานาจซื้ อ หรื อการขายตรง เป็ นการติดต่อสื่ อสารแบบ 2 ทาง
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ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย เป็ นวิธีการ ที่นกั การตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตงและสร้างให้เกิ ดการ
ตอบสนองในทันทีทนั ใดทุกเวลา และสถานที่ที่การสื่ อสารสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยการขาย
ทางโทรศัพท์ สื่ อออนไลน์ เป็ นต้น จูงใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคตอบกลับเมื่อต้องการซื้ อ เช่น การจองเพื่อ
รั บ คู ป องส่ ว นลดจากทางร้ า นอาหาร เป็ นต้น ซึ่ งข้อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ สามารถวัด และติ ด ตามได้
(ธัญญ์ธิชา รักชาติ, 2559)
การส่ งเสริ มการตลาด เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ ความต้องการซื้ อ โดยใช้การสนับสนุน โฆษณา
การขายโดยใช้บุคคล และการให้ข่าว ซึ่ งสามารถกระตุน้ ความสนใจ การทดลองใช้หรื อการซื้ อโดย
ลูกค้าขั้นสุ ดท้ายหรื อคนกลางในช่องทาง อย่างเช่น การลด แลก แจก แถม ส่ วนลด ปริ มาณ เป็ นต้น
รวมไปถึง การให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์การให้ข่าวเป็ นการเสนอความคิดเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อ
บริ การแบบไม่ใช้บุคคลโดยองค์กรไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายจากการให้เสนอข่าวนั้น เช่ น การนาข่าว
โปรโมชั่นอาหารไปกระจายตามกลุ่ ม ต่ า งๆในกลุ่ ม เฟซบุ๊ค ส่ วนการประชาสั ม พันธ์ เป็ นความ
พยายามที่ได้จดั เตรี ยมไว้ขององค์กร หรื อ ร้านอาหาร เพื่อ ชักจูงลู กค้าให้มีส่วนร่ วมหรื อมาร่ วม
กิจกรรม เช่น ร้านอาหารมีการประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนลูกค้ามาร่ วมกิจกรรมลอยกระทงที่ร้าน ผ่าน
ช่ องทางของทางร้ าน เช่ น ผ่านการประกาศของดี เจบนเวที หรื อ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อวิทยุ
ของจังหวัด เป็ นต้น (ธัญญ์ธิชา รักชาติ, 2559)
การส่ ง เสริ ม การตลาดประกอบด้ว ยเครื่ อ งมื อ ส าคัญ คื อ การโฆษณา การขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การให้ข่าวและการประชาสัม พันธ์ การตลาดทางตรง การ
ส่ งเสริ มการตลาดถื อเป็ นหน้าที่ หนึ่ งในการทาธุ รกิ จ เพราะเป็ นการประสานงานของผูข้ ายที่ ต้อง
พยายามใช้ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์เ พื่ อ ให้ ข ้อ มู ล แก่ ลู ก ค้า โดยข้อ มู ล ข่ า วสาวนั้น อาจจะเกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ ราคาสิ นค้า ช่องทางการจัดจาหน่ายหรื อข้อมูลด้านอื่นๆได้
ดังนั้น การส่ งเสริ มการตลาดจึงเป็ นกระบวนการทางด้านการติดต่อสื่ อสารทางการตลาดที่
ส าคัญ ระหว่า งร้ า นอาหารกับ ลู ก ค้า กลุ่ ม เป้ า หมาย โดยการส่ ง เสริ ม การตลาดเป็ นการให้ข้อ มู ล
ข่าวสารแก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเพื่อให้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า เช่น อยูใ่ นช่วงลดราคาหรื อจัด
โปรโมชัน่ หรื ออาจเป็ นการแนะนาสิ นค้าใหม่ และ เป็ นการสื่ อสารเพื่อจูงใจชี้ จุดเด่นของสิ นค้าให้
กลุ่มเป้ าหมายเกิดความต้องการซื้ อสิ นค้า หรื อตัดสิ นใจซื้ อ ตัวอย่างเช่น ร้านอาหารนาเข้าเมนูอาหาร
พิเศษ จาหน่ายเมนู น้ ี ในระยะเวลาที่จากัด เป็ นต้น สาหรับธุ รกิจร้านอาหาร ควรมีการทาโปรโมชัน่
สม่าเสมอเพื่อกระตุน้ ยอดขายและการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในการเข้ามาใช้บริ การร้านอาหาร
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5. บุคคล (People) บุคคลเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยเฉพาะงานด้าน
บริ การที่ตอ้ งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ บุคลากรจึงเป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้
ลูกค้ารับรู ้ถึงคุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจ และทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การอีกครั้ง บริ ษทั
ต้อง เตรี ยมกระบวนการเกี่ ยวกับบุ คลากรตั้งแต่ การสรรหา การรับสมัครพนักงาน การฝึ กอบรม
และกระตุน้ พนักงาน โดยเฉพาะ พนักงานบริ การที่มีส่วนต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ตัวอย่างธุ รกิจ
ที่ให้ความสาคัญกับการบริ การ เช่น ธุ รกิจร้านอาหาร ดังนั้น บุคลากรเป็ นสิ นทรัพย์สาคัญที่สุดใน
องค์การ การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและผูใ้ ห้บริ การ ย่อมนาไปสู่ การสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า และมีความสาคัญยิง่ ต่อความสาเร็ จของร้านอาหาร
ด้ า นบุ คคล (People) หรื อพนั ก งาน (Employee) ซึ่ งต้ อ งอาศั ย การคั ด เลื อก การ
ฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนื อคู่แข่งขันเป็ น
ความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การต่าง ๆ ของร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ตอ้ งมี
ความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถใน
การแก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2541)
ดังนั้น ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้านบุคคลเป็ นหัวใจสาคัญอีกประการในธุ รกิ จ
ร้านอาหาร ควรมีการอบรมพนักงานในด้านการบริ การ การต้อนรับให้ดีเพื่อสร้างความแตกต่างและ
ความประทับใจให้กบั ลู กค้า การฝึ กอบรมพนักงานที่ให้บริ การลูกค้า พนักงานต้องมีทศั นคติ และ
ไหวพริ บที่ดี ตอบสนองความต้องการของผูล้ ูกค้าได้อย่างทันท่วงทีสามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ได้ สร้ างประสบการณ์ เชิ งบวกให้กบั ลู กค้าได้ เพราะนอกจากอาหารที่ อร่ อยและมี คุณภาพ ลู กค้า
คาดหวังกับการบริ การของพนักงานที่ดีดว้ ยเช่นกันและการบริ การที่ดีจะทาให้ร้านอาหารของเราใน
สายตาของลูกค้าเป็ นร้านที่ดูดีมีมาตรฐานได้
6. กระบวนการให้บริ การ (Process) เป็ นการสร้างสรรค์และการส่ งมอบส่ วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์เมนู อาหารต่างๆโดยอาศัย กระบวนการที่วางแผน โดยกลยุทธ์สาคัญสาหรับการบริ การ
คือ เวลาและประสิ ทธิภาพในการบริ การ หากมีการวางแผนกระบวนการที่ดี การส่ งมอบบริ การก็จะ
มีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ วถูกต้องตรงเวลา และมีคุณภาพสม่าเสมอ แต่หากการกระบวนการออกแบบ
การบริ การที่ไม่ดีพอ ส่ งผลต่อการสร้าง ความไม่พอใจแก่ลูกค้า อาจจะส่ งผลต่อการใช้บริ การครั้ง
ต่อไปได้ กระบวนการที่ดีตอ้ งง่ายต่อการปฏิบตั ิการ เพื่อที่พนักงานจะได้ไม่เกิดความสับสน ทางาน
ได้อ ย่ า งถู ก ต้อ งและมี แ บบแผนเดี ย วกัน และ ท าให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คุ ณ ภาพการบริ ก าร คื อ
ประสบการณ์ท้ งั หมดซึ่ งลูกค้าสามารถประเมินออกมาได้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างมากเพราะเป็ นการ
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ทราบถึงสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ อย่างแท้จริ ง สิ่ งที่ลูกค้ามีความชอบ และสิ่ งที่ลูกค้าชื่นชมยินดี เมื่อกล่าว
ในส่ วนของการให้ความ เชื่อมัน่ ต่อลูกค้า เป็ นลักษณะที่ผใู ้ ห้บริ การมีทกั ษะ ความรู ้ความสามารถใน
การให้บริ การ และ ตอบสนองความต้องการของผูร้ ั บบริ การด้วยความสุ ภาพ มี กิริยาท่าทางและ
มารยาทที่ดีในการบริ การ สามารถที่จะทาให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความไว้วางใจ และเกิดความมัน่ ใจว่าจะ
ได้บริ การดีที่สุด (ยุวดี มีพร และ ปัญญา ทวีโชค, 2553)
คุณภาพการให้บริ การเป็ นทัศนคติที่ผูร้ ับบริ การสะสม ข้อมูลที่คาดหวังไว้ว่าจะได้รับจาก
บริ การ โดยเมื่อพิจารณาในส่ วนของการตอบสนองต่อ ผูร้ ับบริ การ คือลักษณะของความยินดีที่จะ
ช่ วยเหลื อผูร้ ับบริ การ และพร้ อมที่จะให้บริ การได้ในทันที เช่ น พนักงานต้องหมัน่ สังเกตว่าลูกค้า
ต้องการอะไร หรื อ เมื่ อลู ก ค้า ต้องการความช่ วยเหลื อ เป็ นต้น ซึ่ ง หากอยู่ใ นระดับ ที่ ย อมรั บ ได้
ผู ้ รั บ บริ การก็ จ ะมี ค วามพึ ง พอใจในการให้ บ ริ การ และตั ด สิ นใจที่ จ ะใช้ บริ การต่ อ ไป
(สมวงศ์ พงศ์สถาพร, 2550)
ดังนั้น กระบวนการให้บริ การสาหรับกิจการร้านอาหารเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ
วิธีการและงานปฏิ บตั ิในด้านการบริ การ ร้ านอาหารควรมี ลาดับขั้นตอนกระบวนการให้บริ ก าร
ลู กค้าตั้งแต่เดิ นเข้ามาในร้ าน สั่งอาหาร เสิ ร์ฟอาหาร ชาระเงิ น จนถึ งลู กค้าเดิ นออกจากร้ าน ที่
นาเสนอให้กบั ลูกค้าเพื่อมอบการให้บ ริ การอย่างถู กต้องรวดเร็ ว และ ทาให้ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความ
ประทับใจ
7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ลักษณะทางกายภาพนับเป็ นองค์ประกอบ
ของธุ รกิจบริ การที่ลูกค้า สามารถมองเห็นและใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสิ นใจซื้ อบริ การ
ตัวอย่างเช่ น ร้ านอาหารที่ตกแต่งสวยงาม ความสะอาดของร้ านอาหารและเครื่ องมือที่ใช้ การแต่ง
กายของพนักงานที่เหมาะสม เครื่ องหมายการค้า สิ่ งเหล่ านี้ สะท้อนถึ งรู ปแบบและคุ ณภาพของ
ร้ านอาหาร มี ส่วนในการช่ วยท าให้ลูก ค้า รู ้ สึกว่า บริ การนั้นมี คุณภาพ มี ความเหมาะสม และมี
ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากการบริ การเป็ นสิ่ งจับต้องไม่ได้และประเมินได้ยาก ดังนั้นร้านอาหารควร
ต้องมีบริ การที่ดี สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า และ สิ่ งเหล่านี้เป็ นส่ วนประกอบในการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ คณะ, 2552)
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ดังนั้น ส่ วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ สาหรับ
ธุ รกิจร้านอาหาร เป็ นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพและการนาเสนอแก่ลูกค้าให้เห็นเป็ น
รู ปธรรม สร้างคุณภาพโดยรวมทั้งด้านกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การ เพื่อสร้ างคุ ณค่า ให้แก่
ลู กค้าไม่ว่าจะเป็ นด้านการแต่งกายสะอาด เรี ยบร้ อย การเจรจาของพนักงานต่อลู กค้าต้องสุ ภาพ
อ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ วหรื อผลประโยชน์อื่นๆที่ลูกค้าควรได้รับ เป็ นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การทั้ง 7 ประการนั้น เป็ น
ส่ วนสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์การบริ หารการตลาดของร้ านอาหาร ร้ านอาหารควรเลือกวิธีที่
เหมาะสมว่า ควรเป็ นไปในทิ ศ ทางใด เพื่ อให้เหมาะสมกับความต้องการ พฤติ ก รรมของลู ก ค้า
ลักษณะของ ผลิตภัณฑ์และความสามารถของธุ รกิจในการจัดทาและนาเสนอเพื่อเป็ นสร้างศักยภาพ
ทางธุ รกิจร้านอาหารที่ดี
2.4 ส่ วนที่ 4 ประวัติร้านอาหารยกยอริมคลอง

ชื่อองค์การ : ร้านอาหารยกยอริ มคลอง
ลักษณะการประกอบธุ รกิจขององค์กร
วิสัยทัศน์ร้านอาหารยกยอริ มคลอง.คือ ส่ งมอบความสุ ขแก่ลูกค้าของเราด้วยอาหารที่อร่ อย
มีคุณภาพ และการบริ การที่ดีจากทางร้ าน ท่ามกลางประสบการณ์ ที่ประทับใจและสร้ างโอกาส
ก้าวหน้าให้กบั พนักงาน
พันธกิจร้านอาหารยกยอริ มคลอง.คือ ส่ งมอบสุ ขภาพที่ดีและเติมเต็มความสุ ขให้กบั ลู กค้า
ด้วยอาหารที่มีคุณภาพ สด สะอาด และ ความอร่ อย พร้อมให้บริ การอันเป็ นเลิศในราคาที่เหมาะสม
รับรู ้ และ เข้าใจความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง เพื่อนามาสร้างประสบการณ์
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ใหม่ ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้า พร้ อ มทั้ง สร้ า งความเป็ นเลิ ศ และพัฒ นาศัก ยภาพของพนัก งาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพและมีความสุ ขในการทางาน
ร้านอาหารยกยอริ มคลองเริ่ มต้นเมื่อปี พ.ศ 2557 จากร้านอาหารสไตล์ครอบครัวที่เริ่ มแรก
เปิ ดเวลา 11.00 ถึ ง 22.00น. เนื่ องจากได้รับการตอนรั บที่ ดีจากลู ก ค้าและลู ก ค้าต้องการดื่ ม ด่ า
บรรยากาศผ่อนคลายต่อมาได้ขยายเวลาในการเปิ ดให้บริ การเป็ น 11.00 น. ถึง 24.00น.จากเดิมที่ขาย
อาหารไทย จีน ทะเล อีสาน และเครื่ องดื่มทัว่ ไป มีการเพิ่มเครื่ องดื่มในส่ วนของน้ าผลไม้ป่ั น เหล้า
ปั่ นเข้าไป อาทิ บูลฮาไวน์ องุ่นปั่ น พั้นซ์ป่ั น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า จุดเด่นของร้านคืออาหารที่
สดและบรรยากาศสบายริ มน้ าแบบสไตล์ธรรมชาติ ร้านยกยอริ มคลองเปิ ดอยูใ่ นจังหวัดสมุทรสาคร
ย่านนิ คมสมุทรสาครซึ่ งเป็ นแหล่งชุ มชน และโรงงาน ยกยอริ มคลองเป็ นร้ านอาหารสาหรับกลุ่ม
ลู กค้าครอบครัว วัยรุ่ น และ วัยทางานระดับกลางขึ้ นไป โดยกลุ่ มลู กค้าหลักของร้ าน คื อ กลุ่ ม
ลูกค้าครอบครัว และ วัยทางาน ระดับกลางขึ้นไป และ กลุ่มลูกค้ารอง คือ กลุ่มวัยรุ่ น จาหน่ายอาหาร
นานาชนิ ด ไอศกรี ม และ เครื่ องดื่ ม เป็ นการให้บริ การทั้งการรับประทานที่ร้าน และ การซื้ อกลับ
บ้าน รวมไปถึงการบริ การจัดส่ งให้ที่บา้ น (ค่าส่ งคิดตามระยะทางจริ ง)
ร้านอาหารยกยอริ มคลองมีบริ การรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ อาทิ งานแต่งงาน,งานเลี้ยง
ฉลองงานแต่ง,งานรับปริ ญญาบัณฑิต,งานเลี้ยงส่ งต่างๆ,งานเลื่อนตาแหน่ง,งานเลี้ยงเกษียณ,ฉลองปี
ใหม่,ฉลองโบนัส,งานวันเกิ ด,เซอร์ ไพร้ วนั เกิ ดและอื่นๆ ทางร้ านมีห้องสัมมนาไว้รองรับสาหรั บ
ลูกค้าที่ตอ้ งการความเป็ นส่ วนตัวและภายในห้องมีคาราโอเกะไว้รองรับพร้ อม โดยจะมีชุดอาหาร
ให้ลูกค้าเลือกหลายเรทราคา นอกจากนี้ ทางร้านมีบริ การป้ ายไวนิ ลให้กบั ลูกค้า (ทางร้านออกแบบ
เอง) บริ การให้ลูกค้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สาหรับเป็ นแบล็คดอปเพื่อถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นความทรง
จา และ บริ การถ่ายภาพเก็บบรรยากาศให้ลูกค้าที่มาจัดงานเลี้ยงต่างๆฟรี (ลูกค้าต้องแจ้งงานล่วงหน้า
3 วันขึ้นไป เพื่อให้ทางร้านจัดเตรี ยมงาน)
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ร้ านอาหารยกยอริ มคลอง เป็ นธุ รกิ จประเภทขายอาหารและบริ การ เปิ ดให้บริ การตั้งแต่
11.00 น - 24.00 น เป็ นร้านอาหารที่มีเมนู อาหารที่หลากหลายมากกว่าร้ อยรายการ มีอาหารหลาย
สไตล์ อาทิ อาหารไทย อาหารจีน อาหารอีสาน อาหารทะเล เมนูขายดีของทางร้านก็มีหลายรายการ
เช่น กะพงยกยอ เป็ นเมนูเฉพาะของทางร้านที่นาปลากะพงทาสองอย่างในจานเดียวกัน ด้านหนึ่ งจะ
นาไปทอดทานคู่กบั น้ าจิ้มซี ฟู้ดส์ และน้ าจิ้มบ๊วย อีกด้านหนึ่ งจะนาไปผัดพริ กไทยดาอร่ อยถึงเครื่ อง
เมนู แป๊ ะซ่ ะปลาช่อนน้ าแกงส้มแป๊ ะซ่ะเป็ นสู ตรเฉพาะร้านเรา โดยร้านอาหารยกยอริ มคลองมุ่งเน้น
ขายอาหารที่สะอาดและสดใหม่ เป็ นร้านอาหารสไตล์ครอบครัวและนัง่ ผ่อนคลายริ มน้ า บรรยากาศ
สบายๆ ตกแต่งสไตล์ธรรมชาติ ทางเดินเป็ นสะพานไม้ และ ร้านเป็ นไม้ มีอาหารและเครื่ องดื่มไว้
บริ การลูกค้าหลากหลาย ทั้งประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ อาทิ น้ าอัดลม น้ าผลไม้ป่ั น เป็ นต้น และ
มีแอลกอฮอลล์ อาทิ เหล้าปั่ น เบียร์ เหล้าต่างๆ เป็ นต้น มีขนมหวานประเภทไอศครี มหลากหลาย
รสชาติ มีดนตรี สด คาราโอเกะ และ ห้องสัมมนาไว้บริ การลู กค้าที่มาเป็ นหมู่คณะและต้องการ
ความเป็ นส่ วนตัว รวมไปถึ งความสะดวกสบายสาหรับที่ จอดรถที่มีเพียงพอสาหรับรองรับลู กค้า
ร้านยกยอริ มคลองสามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่า 300 คน มีโต๊ะทั้งหมด 50 โต๊ะ
ปณิ ธาน ร้านอาหารยกยอริ มคลอง เป็ นร้านอาหารจากฝี มือคนไทย ที่เสิ ร์ฟอาหารจานร้อน
และรสชาติ ส ไตล์ต้นตารั บ ไทย ด้วยราคาที่ คุ ้ม ค่ า โดยมี ความหลากหลายของเมนู ใ ห้ทุ ก คนได้
เลือกสรร ไม่ใช่เพียงเท่านี้ยกยอริ มคลองยังคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีเพื่อมาทาอาหาร และรับประกัน
ในรสชาติที่อร่ อยถูกใจผูบ้ ริ โภคที่ได้แวะมาใช้บริ การร้านยกยอริ มคลอง
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2.5 ส่ วนที่ 5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณิ ชาภัทรา จันทร์ ดารา, ธารงค์ เมฆโหรา และปั ญญา หมัน่ เก็บ (2559) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารที่มีเครื่ องหมาย “อาหารสะอาด รสชาติอร่ อย” ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นเพศหญิ ง มากที่ สุ ดร้ อ ยละ 50.80
มี อ ายุ 21-30 ปี ร้ อ ยละ 35.80 จบการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 32.00 รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
10,001-20,000 บาทร้ อ ยละ 43.80 อาชี พ พนัก งานบริ ษัท เอกชนร้ อ ยละ 35.80 ความถี่ ใ นการ
รับประทานอาหารใน ศูนย์อาหาร 1-2 ครั้งต่อเดือนร้อยละ 45.80 ความรู ้ดา้ นสุ ขาภิบาลอาหารอยู่ใน
ระดับมากมีทศั นคติ เชิงบวกต่อการให้บริ การร้านอาหารอยูใ่ นระดับมาก และการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้านอาหารโดย รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ ร้ านอาหารอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ได้แก่ เพศหญิ ง อายุ 21-30 ปี
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10,001- 20,000 บาท ความรู ้ ด้านสุ ขาภิบาลอาหารทัศนคติ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคลากร และด้าน ลักษณะทางกายภาพ
กิ จติ มา ลุ มภักดี (2555)ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ เลื อกใช้บริ ก าร
ร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าลุ่มตัวอย่าง
เป็ นเพศชายและหญิงในสั ดส่ วนที่เท่ากันส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีอาชี พ เป็ นพนักงาน
รัฐวิสาหกิ จ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี และมี
สถานภาพ โสด ให้ค วามส าคัญกับ ปั จจัย ด้า นราคามี ม าตรฐาน ท าเลที่ ต้ งั เดิ นทางไปมาสะดวก
พนักงานคอยแนะนาบริ การให้ลูกค้า อาหารมีให้เลือกหลากหลาย ความประทับใจในการให้บริ การ
อยากกลับมาใช้บริ การอีกในคร้ั งต่อไป ความรู ้ สึกว่าร้ านอาหารที่ เลื อกใช้บริ การอยู่เป็ นมื ออาชี พ
และการมีความสุ ขที่ได้ตดั สิ นใจเลือกใช้ร้านอาหารร้านนี้ถูกต้องแล้วโดยผลการ ทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ทั้ง 6 ด้านมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ เลื อกใช้
บริ ก ารร้ า นอาหารของผูบ้ ริ โภควัย ท างาน ในเขตกรุ ง เทพมหานครแตกต่ า งกันและ ปั จจัย ส่ วน
ประสมการตลาด ทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารของผูบ้ ริ โภค
วัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ ในด้านภาพลักษณ์ สิ นค้า และด้านความ
ไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้ านอาหารของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขต
กรุ งเทพมหานคร แต่ด้านความภักดี ต่อสิ นค้าไม่มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
ร้านอาหารของผูบ้ ริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครอย่าง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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รัตติญา สิ ทธิ ศกั ดิ์ (2559) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเอสแอนด์พี
ของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ได้แก่ ปั จจัย ด้า นราคา และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ในสื่ อต่างๆ ปั จจัยด้านบุ คคลและกระบวนการ ปั จจัยด้านการสร้ างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ปั จจัยด้านผลิตภัณ ฑ์ และปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย รวมถึงปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ใ นส่ ว นของอาชี พ และรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจ เลือกใช้บริ การร้านเอสแอนด์พี โดยผูท้ ี่มีอาชี พ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/นักเรี ยน/นักศึกษา
และผูท้ ี่มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนสู งกว่า 60,000 บาท จะมีระดับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเอส
แอนด์พี มากกว่าผูบ้ ริ โภคในกลุ่มอื่นๆ
วรเทพ คาแก้วแจ่ม (2552) ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาด บริ การที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคใน
การเลื อกซื้ ออาหารจากแผงลอยจาหน่ ายอาหาร ในเทศบาลนครเชี ยงใหม่ พบว่าปั จจัยในด้านของ
ราคามีผลต่อการซื้ อโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมาก ได้แก่
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริ มาณ และราคาต่อหน่วยของ อาหารต่า สอดคล้อง
กับ งานวิจยั ของ ฐิตาภัทร รัตนนิ ธิพงศ์ (2554) ที่ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การบริ โภคอาหาร
จากร้านอาหารหาบเร่ แผงลอยบนถนนสี ลมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยทางาน ผลการวิจยั พบว่า ในด้าน
ของปั จจัยราคา กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากในทุกๆ เรื่ อง คือ ความคุม้ ค่าของราคา เมื่อเทียบกับ
คุณภาพ ความคุ ม้ ของราคาเมื่อเทียบกับรสชาติ ความคุม้ ของราคาเมื่อเทียบกับประเภทอาหาร และ
ความคุ ม้ ของราคาเมื่อเทียบกับปริ มาณ ตามลาดับ ซึ่ งมีตรงกันกับงานวิจยั ของ อุไรรัตน์ เจียรวโร
ภาส (2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการบริ โภคอาหารแผงลอยริ มทาง ใน
อาเภอเมื องเชี ย งใหม่ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งให้ค วามส าคัญกับ ปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านราคา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสม
กับปริ มาณ และมีป้ายแจ้งราคาอาหารชัดเจน ตามลาดับ
รัชนี วรรณ วัฒนปริ ญญา (2556) ศึกษาลักษณะประชากรและพฤติกรรมในการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บริ การร้ านอาหารของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การร้านอาหารผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นหญิงมีอายุเฉลี่ยอยูใ่ นช่วงอายุ
20-29 ปี สถานภาพโสด ระดับ การศึ ก ษาปริ ญญาตรี อาชี พ พนัก งานบริ ษัท เอกชน มี ร ายได้
15,001–20,000 บาท และเลื อกรู ปแบบการใช้บริ การรับประทานที่ร้าน และซื้ อ ไปรับประทานที่
บ้า นผูร้่วมใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารคื อ 2-3 คนโดยวันที่ ม กั ใช้บริ ก ารมากที่ สุ ดคื อวันเสาร์ – อาทิ ต ย์
เลือกใช้บริ การร้ านอาหารช่ วงเวลา 19.01-22.00 น. ความถี่ อยู่ที่จานวน 1 -2 คร้ังต่อสัปดาห์โดยมี
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จานวนเงินต่อคร้ังที่ รับประทานอาหารน้อยกว่า 500 บาท /ครั้งและสื่ อที่ทาให้ทราบข้อมูลข่าวสาร
ของร้านอาหารคือป้ ายหน้าร้าน โดยมี เหตุผลที่เลือกใช้บริ การร้านอาหารคือเดินทางสะดวกสบาย
ผลการทดสอบสุ มมติฐานพบว่า พฤติกรรมการใช้ บริ การร้านอาหารในด้านลักษณะบริ การจานวนผู ้
มาใช้บริ การวัน เวลาความถี่จานวนเงิน ข่าวสารข้อมูลเหตุผลที่เลือกใช้บริ การ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านอาหาร
กิ ตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์ เกี ยรติ (2556) ศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านอาหารของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครด้านราคา จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ
ด้านราคา การกาหนดเมนู อาหารควรมีการวางแผนด้านรายการอาหารที่หลากหลาย รวมถึงเมนู ที่มี
ความชานาญเป็ นพิเศษของทางร้าน ควรทาการศึกษาประเภทอาหารที่ลูกค้าชอบ และ หาราคาสิ นค้า
ที่เหมาะสมของร้ านอาหารให้ตรงกับความพึงพอใจของลู กค้าและร้ านอาหารมีกาไรจากการขาย
ควรทาการศึกษาหาวิธีการจะสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าเพื่อรักษาลูกค้าเก่าให้เป็ นลูกค้าประจา
และเป็ นผูโ้ ฆษณาสิ นค้าให้อีกด้วย และ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นหญิ ง มี อายุเฉลี่ ยอยู่
ในช่ วง อายุ 20-29 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชี พพนักงาน บริ ษทั เอกชน มี
รายได้ 15,001 –20,000 บาท และเลื อ กรู ปแบบการใช้ บ ริ การรั บ ประทานที่ ร้ า นและซื้ อ ไป
รับประทานที่บา้ น ผูร้ ่ วมใช้บริ การร้านอาหาร คือ 2-3 คน โดยวันที่ชอบมาใช้บริ การคือวันหยุดเสาร์
–อาทิตย์ เวลา ที่เลื อกใช้บริ การร้ านอาหาร ช่ วงเวลา 19.01 -22.00 น.ความถี่ ในการใช้บริ การ คือ
จานวน 1 -2 ครั้ง โดยมีจานวน เงินต่อครั้งที่รับประทานอาหาร น้อยกว่า 500 บาท /ครั้ง และสื่ อที่ทา
ให้ ท่ า นทราบ ข้อ มู ล ข่ า วสารของร้ า นอาหารคื อ ป้ า ยหน้ า ร้ า นโดยมี เ หตุ ผ ลที่ เ ลื อ กใช้ บ ริ การ
ร้านอาหาร คือ เดินทางสะดวกสบาย
ดาริ ก า ธนะสู ตร และนิ ตนา ฐานิ ตธนกร (2556) ได้ท าการวิจยั เรื่ อง ปั จจัย กลยุทธ์ ด้าน
การตลาดและสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จในการดาเนิ นกิ จการร้านเค้กไขมันต่ า
พรี เมี่ยมของผูป้ ระกอบการในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ31 - 35 ปี และส่ วนใหญ่ ส าเร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ส่ ว นผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า เรื่ อง ปั จจัยกลยุทธ์ดา้ น การตลาดและสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิ พลต่อ
ความส าเร็ จในการด าเนิ น กิ จ การร้ า นอาหารระดั บ พรี เมี่ ย มของผู ้ ป ระกอบการในเขต
กรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญ ได้แก่ ปั จจัยกลยุทธ์ดา้ น การตลาด ด้านกระบวนการ คุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ราคา การส่ งเสริ มการตลาด สถานที่จดั จาหน่าย และบุคลากร และปั จจัยด้านสื่ อสังคม
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ออนไลน์ส่วนกลยุทธ์ดา้ นการตลาด ด้านกายภาพและ การนาเสนอ ไม่มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จใน
การดาเนินกิจการของผูป้ ระกอบการร้านอาหารระดับพรี เมี่ยมในเขตกรุ งเทพมหานคร
ธิ ติมา พัดลม และ กุลเชษฐ์ มงคล (2555) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารคลี นฟู้ ดส์ ผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี อายุระหว่าง 26-35 มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
อาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน ผลการวิจยั พบว่า ทางด้า นประชากรศาสตร์ มี ก ารสอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของ ยศวิไลย์ สุ ธรรม (2553) ได้ ศึกษาเรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ ออาหารผ่าน
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน ใหญ่เป็ นเพศหญิง ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของธนวรรณ สุ ทธิวงศ์
(2555) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ ออาหารผ่านสื่ อพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีอายุ 26-30 ปี มีการศึกษาระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พิชยา
รักษ์ มณี เลอเลิศ (2553) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคผ่าน
ระบบออนไลน์พบว่า ผูท้ ี่เคยซื้ อสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ ระหว่าง 2630 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และสอดคล้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
ยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาครโดยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 วิธีการดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 วิธีสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ ไ ด้แก่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารยกยอริ ม คลองในจัง หวัด
สมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เนื่องจากผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนที่แน่นอนของผูใ้ ช้บริ การ
ร้านอาหารยกยอริ มคลอง ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ ี การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณ
แบบไม่ทราบจานวนประชากร โดยใช้สูตรกาหนดขนาดตัวอย่างของ สู ตร W.G.Cochran (1953)
ดังนี้
n = P (1 - P) Z2
e2
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ ม
Z แทน ความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
e แทน สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
ผูว้ ิจยั ต้องการสุ่ มตัวอย่างเป็ น 50% จากประชากรทั้งหมด ต้องการความเชื่ อมัน่ 95 % และ
ยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะคานวณได้คือ 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 หรื อ 384 ตัวอย่าง
แต่เพื่อความแม่นยาของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั จึงเก็บตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้เครื่ องมือที่ใช้สุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ จิ ยั
ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาครโดย
ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น โดย
มีลกั ษณะคาถามปลายปิ ด ได้แก่ เพศ,อายุ ,สถานภาพ,ระดับการศึกษา,อาชี พ,รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ,
ขนาดครอบครัวและลักษณะที่พกั อาศัย โดยผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลื อกคาตอบได้เพียงข้อ
เดียว
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
ส่ วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
3.3 วิธีสร้ ำงเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างเครื่ องมือตามขั้นตอนการศึกษา ดังต่อไปนี้
การสร้างแบบสอบถาม มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยก
ยอริ ม คลองในจัง หวัด สมุ ท รสาคร แล้ว น ามาก าหนดกรอบแนวคิ ด ของการวิจ ัย เพื่ อ น ามาเป็ น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นาผลที่ได้จากการศึกษาตามข้อ 1. มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็ นส่ วนๆ และพิจารณา
เนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิด วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจยั
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ เพื่อปรับปรุ ง แก้ไข
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4. ทาการปรับปรุ งแก้ไขและนาเสนอให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถู กต้องอี กครั้ ง
หนึ่ง เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึ กษาอนุมตั ิก่อนแจก Pre-test
5. นาแบบสอบถามไปหาความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า
(  -Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, 1984) จากการทดสอบความเชื่ อ มั่น (Reliability)
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) ของแบบสอบถามจานวน 40 ชุด
6. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการทดลองใช้และแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์เป็ น
ครั้งสุ ดท้าย เพื่อตรวจสอบและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาฉบับสมบูรณ์ สาหรับนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
7. แจกแบบสอบถามไปยังตัวอย่าง
3.4 วิธีดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
ยกยอริ มคลองในจัง หวัดสมุท รสาครโดยแบ่ งการวิจยั ตามที่ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นามาสังเคราะห์และนามาสร้างเป็ นแบบสอบถาม และนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือแบบสอบถาม มีวธิ ี ดาเนินการดังนี้
1. ขอหนัง สื อจากมหาวิท ยาลัย เพื่ อขอความร่ วมมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล กับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง
2. ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อนาเครื่ องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผู ว้ ิ จ ัยด าเนิ นการตรวจสอบความถู กต้องของกลุ่ มตัวอย่างในการตอบข้อค าถามตาม
เครื่ องมือแต่ละชุดให้สมบูรณ์ แล้วนาผลการตอบไปจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4. เก็บแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
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3.5 วิธีกำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
3.5.1. แบบสอบถำมในส่ วนที่ 1 ส่ วนที่ 2 และ ส่ วนที3่
การวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองในเขตสมุทรสาครเมื่อ
ได้ร วบรวมข้อ มู ล จากแบบสอบถามแล้ว จะมี ก ารน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปประมวลผลด้ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ, อายุ, สถานภาพการปฏิบตั ิหน้าที่,
การศึกษา, อาชีพ รายได้ ลักษณะที่พกั อาศัย
2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง โดยการกาหนด
ระดับ คะแนน มี เ กณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนระดับ การตัด สิ น ใจ 5 ระดับ อภิ นัน ท์ จัน ตะนี (2547)
ที่กาหนดไว้ดงั นี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจน้อยที่สุด
การแปลความหมายจากคะแนนเฉลี่ย ใช้หลักเกณฑ์การแบ่ง เป็ น 5 ระดับดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจมากที่สุด
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3.5.2. ใช้ สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541:40)
แทน ค่าเฉลี่ย
เมื่อ X
 X แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เป็ นการใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิ ติในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ซึ่ งใช้เครื่ องมือสาหรับการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
- การวิเคราะห์ Independent Sample T-Test และ One-way ANOVA เป็ นการ
วิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาครมี
ความแตกต่างตามปั จจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ หรื อไม่
- การวิ เ คราะห์ ปั จจั ย ( Factor Analysis) เป็ นการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ จั ด กลุ่ ม
ตัวแปรในแต่ละปั จจัย
- การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย (Regression) เป็ นการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จจั ย ที่ เ กิ ด จากการจั ด กลุ่ ม ตั ว แปรหรื อการวิ เ คราะห์ ปั จจั ย
(Factor Analysis) กั บ การตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การร้ า นอาหารยกยอริ มคลองในจัง หวัด
สมุทรสาคร
3.5.3. สถิติทใี่ ช้ หำคุณภำพของแบบสอบถำม
หาความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า (  -Coefficient)
ของครอนบัค (Crondach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543:126)
เมื่อ 
แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
n
แทน ค่าจานวนของแบบคาถาม
 si2 แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
 st2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการศึกษาการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัด
สมุ ท รสาคร ซึ่ งในบทที่ 4 ผู ้วิ จ ัย ได้ร วบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งมาท าการประมวลผล
และวิ เ คราะห์ ค่ า ทางสถิ ติ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ข องงานวิ จ ัย โดย แบ่ ง ผลการวิ เ คราะห์ อ อกเป็ น
ส่ วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
4.1 ส่ วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.2 ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
4.3 ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
4.4 ส่ ว นที่ 4 วิ เ คราะห์ ก ารตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารยกยอริ ม คลองในจัง หวัด
สมุทรสาครจาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยใช้สถิติ t-test
4.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้ อ ยละของผู ้บ ริ โภคที่ เ ข้า ใช้ บ ริ การร้ า นอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
219
181
400

ร้อยละ
54.80
45.30
100.00

จากตารางที่ 4.1 จาแนกตามเพศ พบว่า ผูท้ ี่เข้าใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 219 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.80 และเพศ
หญิง จานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.30
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ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้ อ ยละของผู ้บ ริ โภคที่ เ ข้า ใช้ บ ริ การร้ า นอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
50 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
37
109
117
88
49
400

ร้อยละ
9.30
27.30
29.30
22.00
12.30
100.00

จากตารางที่ 4.2 จาแนกตามอายุ พบว่า ผูท้ ี่เข้าใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.30
และรองลงมา อายุระหว่าง 20-40 ปี จานวน 109 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 27.30 อายุระหว่าง 41-50
จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.00 อายุ 50 ปี ขึ้นไป จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.30 และอายุ
ต่ากว่า 20 ปี จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.30
ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้ อ ยละของผู ้บ ริ โภคที่ เ ข้า ใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารยกยอริ ม คลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
รวม

จานวน
123
198
79
400

ร้อยละ
30.80
49.50
19.80
100.0
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จากตารางที่ 4.3 จาแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูท้ ี่เข้าใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ ม
คลองในจังหวัดสมุทรสาคร โดยส่ วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จานวน 198 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.50
และรองลงมา สถานภาพโสด จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.80 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/
แยกกันอยู่ จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.80
ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้ อ ยละของผู ้บ ริ โภคที่ เ ข้า ใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารยกยอริ ม คลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช
อนุปริ ญญา/ปวส
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน
7
31
62
107
164
29
400

ร้อยละ
1.80
7.80
15.50
26.80
41.00
7.30
100.00

จากตารางที่ 4.4 จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผูท้ ี่เข้าใช้บริ การร้านอาหารยก
ยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาครโดยส่ วนใหญ่ เป็ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 164 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 41.00 และรองลงมาเป็ นระดับ อนุ ปริ ญญา/ปวส จานวน 107 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.80 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.50 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นจานวน
31 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.80 สู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.30 และประถมศึกษา
หรื อต่ากว่า จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.80
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ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้ อ ยละของผู ้บ ริ โภคที่ เ ข้า ใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารยกยอริ ม คลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน / นักศึกษา
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ทางานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
รวม

จานวน
37
77
127
159
400

ร้อยละ
9.30
19.30
31.80
39.80
100.00

จากตารางที่ 4.5 จาแนกตามอาชี พ พบว่า ผูท้ ี่ เข้าใช้บริ การร้ านอาหารยกยอริ ม
คลองในจังหวัดสมุทรสาครโดยส่ วนใหญ่เป็ นประกอบธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 39.80 และรองลงมาเป็ นทางานบริ ษ ทั เอกชน/รับจ้าง จานวน 127 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.20
รับราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิ จ จานวน 77 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.30 และนักเรี ยน / นักศึกษา
จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.30
ตารางที่ 4.6 จ านวนและร้ อ ยละของผู ้บ ริ โภคที่ เ ข้า ใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารยกยอริ ม คลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามรายได้
รายได้
ต่ากว่า 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 – 45,000 บาท
45,001 บาท ขึ้นไป
รวม

จานวน
37
65
195
83
20
400

ร้อยละ
9.30
16.30
48.80
20.80
5.00
100.00
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จากตารางที่ 4.6 จาแนกตามรายได้ พบว่า ผูท้ ี่ เข้าใช้บริ การร้ านอาหารยกยอริ ม
คลองในจัง หวัด สมุ ท รสาครโดยส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 195 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 48.80 และรองลงมา มี ร ายได้ 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 83 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 20.80 รายได้ 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 65 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16.30
รายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท จานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.30 และรายได้ 45,001 บาท ขึ้นไป
จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00
ตารางที่ 4.7 จ านวนและร้ อ ยละของผู ้บ ริ โภคที่ เ ข้า ใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารยกยอริ ม คลองใ น
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามขนาดครอบครัว
ขนาดครอบครัว
จานวน 1 คน
จานวน 2 คน
จานวน 3 คน
จานวน 4 คน
จานวน 5 คนขึ้นไป
รวม

จานวน
52
108
98
56
86
400

ร้อยละ
13.00
27.00
24.50
14.00
21.50
100.00

จากตารางที่ 4.7 จาแนกตามขนาดครอบครัว พบว่า ผูท้ ี่เข้าใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ ม
คลองในจัง หวัด สมุ ท รสาครโดยส่ ว นใหญ่ มี ข นาดครอบครั ว จ านวน 2 คน จ านวน 108 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.00 และรองลงมามี ข นาดครอบครั ว จ านวน 3 คน จ านวน 98 คน
คิดเป็ นร้อยละ 24.50 มีขนาดครอบครัว จานวน 4 คน จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.00 มีขนาด
ครอบครั ว จ านวน 5 คนขึ้ น ไป จ านวน 86 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 21.50 และมี ข นาดครอบครั ว
จานวน 1 คน จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00
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ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้ อ ยละของผู ้บ ริ โภคที่ เ ข้า ใช้ บ ริ การร้ า นอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามลักษณะที่พกั อาศัย
อาชีพ

จานวน

ร้อยละ

บ้านตนเอง
บ้านบิดา-มารดา
บ้านเช้า/หอพัก/อพาร์ทเม้นท์

168
143
89

41.30
35.10
21.90

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 4.8 จาแนกตามลักษณะที่พกั อาศัย พบว่า ผูท้ ี่เข้าใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ ม
คลองในจัง หวัด สมุ ท รสาครโดยส่ ว นใหญ่ มี ล ัก ษณะที่ พ ัก อาศัย บ้า นตนเอง จ านวน 168 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 41.30 และรองลงมามี ล ัก ษณะที่ พ ัก อาศัย บ้า นบิ ด า-มารดา จ านวน 143 คน
คิดเป็ นร้อยละ 35.10 และบ้านเช้า/หอพัก/อพาร์ทเม้นท์จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.90
จากตารางที่ 4.1 - 4.8 จานวนและร้ อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของ
ผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย อายุ 31-40 ปี มี ส ถานภาพสมรส ระดับ การศึ ก ษาปริ ญญาตรี อาชี พ ประกอบธุ รกิ จ
ส่ วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท มีขนาดครอบครัว จานวน 3 คน และอาศัยอยูท่ ี่
บ้านของตนเอง

58
4.2 ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้ บริการร้ านอาหารยกยอริมคลอง
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การร้ า นอาหารยกยอริ มคลองในจัง หวัด สมุ ท รสาคร
โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ดังแสดงตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 จานวนและร้ อยละของข้อมู ล เกี่ ยวกับพฤติ กรรมการใช้บริ ก ารร้ านอาหารยกยอริ มคลอง
ในจังหวัดสมุทรสาคร
พฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
1.ท่านชอบรับประทานอาหารประเภทใดมากที่สุด
อาหารพื้นบ้าน (ปักษ์ใต้)
อาหารไทย (ภาคกลาง)
อาหารอีสาน
อาหารทะเล
อาหารตะวันตก
อาหารเพื่อสุ ขภาพ
2.ท่านใช้บริ การร้านอาหารด้วยเหตุผลใด
รับประทานอาหาร
เลี้ยงฉลอง/สังสรรค์
พบปะลูกค้า/เจรจาธุรกิจ
พบปะเพื่อนฝูง/ครอบครัว
เพื่อความบันเทิง/ผ่อนคลาย
ห้องสัมมนา

จานวน (n=400)

ร้อยละ

58
117
87
99
18
21

14.50
29.30
21.80
24.80
4.50
5.30

102
56
41
118
68
15

25.50
14.00
10.30
29.50
17.00
3.80
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ตารางที่ 4.9 (ต่ อ)
พฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
3. ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารกับท่าน
ตัดสิ นใจเอง
สมาชิกครอบครัว
เพื่อน
คนรัก
4. โดยส่ วนมากท่านใช้บริ การร้านอาหารกับผูใ้ ด
ไปเพียงลาพัง
สมาชิกครอบครัว
เพื่อน
คนรัก
5. โดยส่ วนมากผูร้ ่ วมโต๊ะร่ วมรับประทานอาหารที่ร้านอาหารกับท่าน
กี่คน
1-2 คน
3-5 คน
6-8 คน
มากกว่า 8 คน
6. โดยส่ วนมากท่านใช้บริ การร้านอาหารวันใด
วันจันทร์-วันศุกร์
วันเสาร์-วันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
แล้วแต่สะดวก
7. โดยส่ วนมากท่านใช้บริ การร้านอาหารเวลาใด
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.

จานวน (n=400)

ร้อยละ

57
82
153
108

14.30
20.50
38.30
27.00

12
108
173
107

3.00
27.00
43.30
26.80

47
180
90
83

11.20
45.00
22.50
20.80

97
131
58
114

24.30
32.80
14.50
28.50

62
33
41
136
128

15.50
8.30
10.30
34.00
32.00
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ตารางที่ 4.9 (ต่ อ)
พฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
8. โดยส่ วนมาก ท่านใช้เวลาในการรับประทานอาหารนานเท่าใด
ต่ากว่า 1 ชัว่ โมง
1 – 2 ชัว่ โมง
3 – 4 ชัว่ โมง
มากกว่า 4 ชัว่ โมง
9. ความถี่ ใ นการรั บ ประทานอาหารนอกบ้า นโดยเฉลี่ ย ประมาณ
กี่ครั้งต่อเดือน
ไม่แน่นอน
1 - 2 ครั้ง/เดือน
3 - 4 ครั้ง/เดือน
มากกว่า 4 ครั้ง/เดือน
1 0 . โ ด ย เ ฉลี่ ย ค่ า จ่ า ยเ งิ นค่ าอ า ห าร ต่ อ ครั้ ง เ ป็ นจ า นว นเงิ น
ประมาณเท่าไหร่
น้อยกว่า 500 บาท
500 - 1,000 บาท
1,001 - 1,500 บาท
1,501 - 2,000 บาท
มากกว่า 2,000 บาท
11. โดยส่ วนมากท่านสั่งอาหารครั้งละกี่อย่าง
1-2 อย่าง
3-5 อย่าง
6-8 อย่าง
มากกว่า 8 อย่าง

จานวน (n=400)

ร้อยละ

124
127
102
47

31.00
31.80
25.50
11.80

123
164
69
44

30.80
41.00
17.30
11.00

38
93
103
129
37

9.50
23.3
25.80
32.30
9.30

75
107
126
92

18.80
26.80
31.50
23.00
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ตารางที่ 4.9 (ต่ อ)
พฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
12. แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ ท่ า นมากที่ สุ ด ก่ อ นตั ด สิ นใจ
ไปยังร้านอาหารเพื่อเลือกใช้บริ การ
จากประสบการณ์เดิม
จากสื่ อออนไลน์ เช่น Facebook,Line
แผ่นพับ/สื่ อ/โฆษณา
จากการแนะนาของผูอ้ ื่น

จานวน (n=400)

ร้อยละ

172
81
35
112

43.00
20.30
8.80
28.00

จากตารางที่ 4.9 จานวนและร้อยละของข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ ม
คลองในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ประเภทอาหารที่ชอบมากที่สุด คือ อาหารไทย (ภาคกลาง) เหตุผลที่ใช้
บริ การร้านอาหาร คือ พบปะเพื่อนฝูงและครอบครัว ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
คือ เพื่อน โดยส่ วนมากใช้บริ การร้านอาหารกับเพื่อน ผูร้ ่ วมโต๊ะร่ วมรับประทานอาหารมี 6-8 คน ส่ วนมาก
วันที่ใช้บริ การร้านอาหาร คือ วันเสาร์ -อาทิตย์ ใช้บริ การร้านอาหารเวลา 18.01-21.00 น. โดยส่ วนมากใช้
เวลาในการรั บ ประทานอาหาร คื อ 1-2 ชั่ ว โมง ความถี่ ใ นการรั บ ประทานอาหารนอกบ้า น คื อ
1-2 ครั้ง/เดือน โดยเฉลี่ยค่าจ่ายเงินค่าอาหารต่อครั้งเป็ นจานวนเงินประมาณ 1,501-2,000 บาท ส่ วนมาก
สั่งอาหารครั้งละ 6-8 อย่าง แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิ พลมากที่สุดก่อนตัดสิ นใจไปยังร้ านอาหารเพื่อเลื อกใช้
บริ การ คือ จากประสบการณ์เดิม

62
4.3 ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านอาหารยกยอริมคลองในจังหวัดสมุทรสาคร
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารยกยอริ ม คลองในจัง หวัด
สมุทรสาคร โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ านอาหาร
ยกยอริมคลองในจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวม
การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านอาหารยกยอริมคลอง
1.ด้านผลิตภัณฑ์
2.ด้านราคา
3.ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
4.ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5.ด้านบุคลากร
6.ด้านกระบวนการให้บริ การ
7.ด้านลักษณะทางกายภาพ
รวม

𝑋̅
4.67
4.17
4.12
4.55
4.33
3.98
4.55
4.33

S.D.
0.56
0.74
0.77
0.69
0.74
0.78
0.66
0.70

ระดับความสาคัญ
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 4.10 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
ร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมผลการประเมินมีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ น
ระดับมาก 𝑋̅ = 4.33 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง อยู่
ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 𝑋̅ = 4.67 ด้านส่ งเสริ มการตลาด 𝑋̅ = 4.55 และด้านลักษณะทาง
กายภาพ 𝑋̅ = 4.55 อยูใ่ นระดับการตัดสิ นใจมาก 4 ข้อ คือ ด้านบุคลากร 𝑋̅ = 4.33 ด้านราคา 𝑋̅ = 4.17 ด้าน
ช่องทางจัดจาหน่าย 𝑋̅ = 4.12 และด้านกระบวนการให้บริ การ 𝑋̅ = 3.89
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ตารางที่ 4.11 ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ านอาหาร
ยกยอริมคลองในจังหวัดสมุทรสาคร ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านผลิตภัณฑ์
1.
2.
3.
4.
5.

รสชาติอาหาร
อาหารสดใหม่ สะอาด
มีรายการอาหารหลากหลายเมนูให้เลือก
มีการจัดตกแต่งจานอาหารที่สวยงาม
มีอาหารจานเด็ด/อาหารแนะนา
รวม

𝑋̅
4.84
4.73
4.75
4.62
4.45
4.67

S.D.
0.42
0.53
0.52
0.61
0.73
0.56

ระดับความสาคัญ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.11 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การ
ร้ า นอาหารยกยอริ ม คลองในจัง หวัดสมุ ทรสาคร ด้านผลิ ตภัณฑ์ ผลการประเมิ นในภาพรวมมี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด 𝑋̅ = 4.67 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
ยกยอริ มคลอง อยู่ในระดับตัดสิ นใจมากที่สุด 4 ข้อ คือ รสชาติอาหาร 𝑋̅ = 4.84 มีรายการอาหารหลากหลาย
เมนู ให้เลือก 𝑋̅ = 4.75 อาหารสดใหม่ สะอาด 𝑋̅ = 4.73 และมีการจัดตกแต่งจานที่สวยงาม 𝑋̅ = 4.62 มีผลต่อ
การตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก คือ มีอาหารจานเด็ด/อาหารแนะนา 𝑋̅ = 4.45
ตารางที่ 4.12 ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ านอาหาร
ยกยอริมคลองในจังหวัดสมุทรสาคร ด้ านราคา

1.
2.
3.
4.
5.

ด้ านราคา
อาหารมีราคาย่อมเยาว์กว่าที่อื่น
รายการอาหารมีการแสดงป้ ายราคากากับชัดเจน
ราคาอาหารถูกต้องตรงตามป้ายราคา
มีบริ การชาระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต
ราคาอาหารเหมาะสมกับคุณภาพอาหาร
รวม

𝑋̅
3.82
4.54
4.39
3.46
4.67
4.17

S.D.
0.82
0.66
0.60
1.03
0.61
0.74

ระดับความสาคัญ
มาก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
มาก
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จากตารางที่ 4.12 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การ
ร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร ด้านราคา ผลการประเมินในภาพรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจอยู่
ในระดั บ มาก 𝑋̅ = 4.17 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า การตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การร้ า นอาหาร
ยกยอริ มคลอง อยูใ่ นระดับตัดสิ นใจมากที่สุด 2 ข้อ คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพอาหาร 𝑋̅ = 4.67 และรายการ
อาหารมีการแสดงป้ ายราคากากับชัดเจน 𝑋̅ = 4.54 มีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก 2 ข้อ คือ ราคาอาหาร
ถูกต้องตามป้ ายราคา 𝑋̅ = 4.39 และอาหารมีราคาย่อมเยากว่าที่อื่น 𝑋̅ = 3.82 มีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง คือ มีการชาระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต 𝑋̅ = 3.46

ตารางที่ 4.13 ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ านอาหาร
ยกยอริมคลองในจังหวัดสมุทรสาคร ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1. ทาเลที่ต้ งั ของร้านอาหารสะดวกต่อการเดินทาง
2. มีที่จอดรถบริ การเพียงพอ
3. ป้ ายชื่อร้านอาหารเป็ นจุดเด่น สังเกตุได้ง่าย
4. ระยะเวลาการเปิ ดและปิ ดร้านอาหาร
5. สามารถติดต่อได้สะดวก อาทิ มีเบอร์ โทรชัดเจน
รวม

𝑋̅
4.66
4.06
4.44
3.46
4.02
4.12

S.D.
0.67
0.65
0.84
1.03
0.68
0.77

ระดับความสาคัญ
มากที่สุด
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.13 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การ
ร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผลการประเมินในภาพรวมมีผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจอยู่ใ นระดับ มาก 𝑋̅ = 4.12 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
ร้านอาหารยกยอริ มคลอง อยูใ่ นระดับตัดสิ นใจมากที่สุด คือ ทาเลที่ต้ งั ของร้านอาหารสะดวกต่อการเดิ นทาง
𝑋̅ = 4.66 มีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก 3 ข้อ คือ ป้ ายชื่ อร้ านอาหารเป็ นจุดเด่น สังเกตได้ง่าย 𝑋̅ = 4.44
มีที่จอดรถบริ การเพียงพอ 𝑋̅ = 4.06 และสามารถติดต่อได้สะดวก อาทิ มีเบอร์ โทรชัดเจน 𝑋̅ = 4.02 และมีผล
ต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ระยะเวลาการเปิ ดและปิ ดร้านอาหาร 𝑋̅ = 3.46
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ตารางที่ 4.14 ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ านอาหาร
ยกยอริมคลองในจังหวัดสมุทรสาคร ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
1. สื่ อโฆษณาทางออนไลน์/แผ่นพับ/ป้ ายไวนิล
2. การลดราคาอาหารตามเทศกาลต่างๆ
3. มีกิจกรรม แลก แจก ของสมนาคุณและรางวัล
4. มีจุดบริ การชิมฟรี สาหรับอาหารแนะนา
5. มีการสมัครสมาชิก เพื่อสะสมยอดใช้บริ การ
รวม

𝑋̅
4.65
4.85
4.80
3.97
4.29
4.55

S.D.
1.05
1.01
1.15
0.90
1.06
0.69

ระดับความสาคัญ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.14 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การ
ร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผลการประเมินในภาพรวมมีผลต่อ
การตัดสิ นใจอยู่ใ นระดับมากที่ สุด 𝑋̅ = 4.55 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก าร
ร้ า นอาหารยกยอริ มคลอง อยู่ใ นระดับ ตัดสิ นใจมากที่ สุ ด 3 ข้อ คื อ การลดราคาอาหารตามเทศกาลต่างๆ
𝑋̅ = 4.85 มี กิจกรรม แลก แจก ของสมนาคุ ณและรางวัล 𝑋̅ = 4.80 และการใช้สื่อโฆษณาทางออนไลน์/แผ่น
พับ/ป้ ายไวนิล 𝑋̅ = 4.65 มีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก 2 ข้อ คือ มีการสมัครสมาชิก เพื่อสะสมยอดใช้
บริ การ 𝑋̅ = 4.29 และมีจุดบริ การชิมฟรี สาหรับอาหารแนะนา 𝑋̅ = 3.97
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ตารางที่ 4.15 ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ านอาหาร
ยกยอริมคลองในจังหวัดสมุทรสาคร ด้ านบุคลากร
ด้ านบุคลากร
1. พนักงานรอบรู ้เรื่ องรายการอาหารและเครื่ องดื่ม
2. พนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การ
3. พนักงานมีกริ ยา มารยาท สุ ภาพ เรี ยบร้อย
4. พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
5. พนักงานบริ การเป็ นกันเองและบริ การรวดเร็ ว
รวม

𝑋̅
4.51
4.45
4.60
4.17
3.95
4.33

S.D.
0.66
0.78
0.66
0.91
0.69
0.74

ระดับความสาคัญ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.15 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การ
ร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร ด้านบุคลากร ผลการประเมินในภาพรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจ
อยูใ่ นระดับมาก 𝑋̅ = 4.33 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
อยู่ ใ นระดั บ ตั ด สิ นใจมากที่ สุ ด 2 ข้ อ คื อ พนั ก งานมี ก ริ ยา มารยาท สุ ภ าพ เรี ยบร้ อ ย 𝑋̅ = 4.60
พนักงานรอบรู ้ เรื่ องรายการอาหารและเครื่ องดื่ ม 𝑋̅ = 4.51 มี ผลต่อการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ คื อ
พนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การ 𝑋̅ = 4.45 พนักงานมีความกระตือรื อร้ นในการให้บริ การ 𝑋̅ = 4.17 และ
พนักงานบริ การเป็ นกันเองและบริ การรวดเร็ ว 𝑋̅ = 3.95
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ตารางที่ 4.16 ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ านอาหาร
ยกยอริมคลองในจังหวัดสมุทรสาคร ด้ านกระบวนการให้ บริการ
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
26. การบริ การจัดส่ งอาหารถึงบ้าน
27. บริ การคล่องแคล่ว รวดเร็ วและถูกต้อง
28. มีบริ การรับจองโต๊ะล่วงหน้า
29. มีบริ การตกแต่งร้านสาหรับวันพิเศษของลูกค้า
30. บิลเก็บเงินมีการแสดงรายการอาหารและราคา
อาหารให้เห็นชัดเจน
รวม

𝑋̅
3.73
4.41
4.04
3.58
4.17

S.D.
0.79
0.77
0.77
0.70
0.86

ระดับความสาคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.98

0.78

มาก

จากตารางที่ 4.16 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การ
ร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร ด้านกระบวนการให้บริ การ ผลการประเมินในภาพรวมมีผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจอยู่ใ นระดับ มาก 𝑋̅ = 3.98 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
ร้ านอาหารยกยอริ มคลอง อยู่ในระดับตัดสิ นใจมาก คื อ บริ การคล่ องแคล่ ว รวดเร็ วและถู ก ต้อง 𝑋̅ = 4.41
บิลเก็บเงิ นมีการแสดงรายการอาหารและราคาอาหารให้เห็ นชัดเจน 𝑋̅ = 4.17 มีบริ การรับจองโต๊ะล่ วงหน้า
𝑋̅ = 4.04 มี ก ารบริ การจั ด ส่ งอาหารถึ ง บ้ า น 𝑋̅ = 3.73 และมี บ ริ การตกแต่ ง ร้ า นส าหรั บ วั น พิ เ ศษ
ของลูกค้า 𝑋̅ = 3.58

68
ตารางที่ 4.17 ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ านอาหาร
ยกยอริมคลองในจังหวัดสมุทรสาคร ด้ านลักษณะทางกายภาพ
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
31. ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสี ยงของร้านอาหาร
32. สถานที่มีความสะอาดถูกสุ ขลักษณะ
33. มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศเย็นสบาย
34. ภายในร้านอาหารกว้างขวางมีที่นงั่ เพียงพอ
35. การจัดตกแต่งร้านมีสไตล์และสวยงาม
36. มีที่จอดรถไว้บริ การความสะดวกสบาย
รวม
*Sig. < 0.05

𝑋̅
4.68
4.77
4.48
4.38
4.34
4.65
4.55

S.D.
0.59
0.54
0.69
0.81
0.74
0.59
0.66

ระดับความสาคัญ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.17 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การ
ร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร ด้านลักษณะทางกายภาพ ผลการประเมินในภาพรวมมีผลต่อ
การตัดสิ นใจอยู่ใ นระดับมากที่ สุด 𝑋̅ = 4.55 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก าร
ร้ า นอาหารยกยอริ ม คลอง อยู่ใ นระดับ ตัดสิ นใจมากที่ สุด 3 ข้อ คื อ สถานที่ มี ความสะอาดถู กสุ ขลักษณะ
𝑋̅ = 4.77 ภาพลักษณ์ และความมีชื่อเสี ยงของร้ านอาหาร 𝑋̅ = 4.68 และมีที่จอดรถไว้บริ การความสะดวกสบาย
𝑋̅ = 4.65 มี ผลต่อการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ คื อ มี แสงสว่างเพียงพอและอากาศเย็นสบาย 𝑋̅ = 4.48
ภายในร้านอาหารกว้างขวางมีที่นง่ั เพียงพอ 𝑋̅ = 4.38 และการจัดตกแต่งร้านมีสไตล์และสวยงาม 𝑋̅ = 4.34
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4.4 ส่ วนที่ 4 วิ เ คราะห์ การตั ด สิ น ใจใช้ บริ ก ารร้ านอาหารยกยอริ ม คลองในจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
วิเคราะห์การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาครจาแนกตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t - test และ f - test ดังตารางที่ 4.18
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้
บิการร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาครต่างกัน
โดยมีสมมติฐานทางสถิติเพื่อการทดสอบ ดังนี้
สมมติฐาน H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ต่างกันไม่มีผลทาให้การตัดสิ นใจของประชาชน
ในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาครต่างกัน
H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ต่างกันมีผลทาให้การตัดสิ นใจของประชาชนใน
การเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาครต่างกัน
ตารางที่ 4.18 การเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การร้ านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุ ทรสาคร
จาแนกตามเพศ
การตัดสิ นใจใช้ บริการร้ านอาหารยกยอริมคลอง
1.ด้านผลิตภัณฑ์
2.ด้านราคา
3.ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
4.ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5.ด้านบุคลากร
6.ด้านกระบวนการให้บริ การ
7.ด้านลักษณะทางกายภาพ
รวม
*ระดับนัยสาคัญ .05

ชาย (n=228)
̅
S.D.
𝑿
4.68 0.29
4.24 0.39
4.15 0.54
4.58 0.33
4.28 0.33
3.93 0.39
4.60 0.25
4.36 0.20

หญิง (n=172)
̅ S.D.
𝑿
4.67 0.38
4.07 0.38
4.08 0.43
4.51 0.41
4.40 0.40
4.04 0.25
4.48 0.35
4.32 0.21

t

Sig.

0.282
4.723
1.434
1.822
-3.190
-3.227
3.860
1.666

0.778
0.000*
0.152
0.004*
0.002*
0.001*
0.000*
0.096
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จากตารางที่ 4.18 จากการทดสอบสมมติ ฐาน จาแนกตามเพศ โดยใช้ส ถิ ติ T-test
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยตัวแปรต้น (Independent Variables) ที่มีคาตอบ 2 กลุ่ม คือ
เพศชายและเพศหญิง การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาครโดยภาพรวม
พบว่า ไม่แตกต่างกัน ค่าสถิติที่คานวณ (t) เท่ากับ 1.666 ค่า Sig. เท่ากับ 0.096 มากกว่าค่าระดับนัยสาคัญ
ทางสถิ ติระดับ 0.05 จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ แสดงว่า ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ
ที่ แตกต่างกันมีก ารตัดสิ นใจใช้บ ริ ก ารร้ านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาครในภาพรวมไม่
ต่ า งกัน และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้า น พบว่า ด้า นราคา ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นบุ ค ลากร ด้า น
กระบวนการให้บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.19 การเปรี ย บเที ย บการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ านอาหารยกยอริ ม คลองในจั ง หวัด
สมุทรสาคร จาแนกตามอายุ

การตัดสิ นใจใช้ บริการ
ร้ านอาหารยกยอริมคลอง

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

1.ด้านผลิตภัณฑ์

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

6.334 4 1.584 15.988 0.000*
39.125 395 0.099
45.459 399

2.ด้านราคา

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

7.810
55.940
63.750
29.457
69.520
98.978
5.313
51.727
57.040

3.ด้านช่องทางจัดจาหน่าย

4.ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

4
395
399
4
395
399
4
395
399

1.952 13.786 0.000*
0.142
7.364 41.842 0.000*
0.176
1.328 10.142 0.000*
0.131
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ตารางที่ 4.19 (ต่ อ)
การตัดสิ นใจใช้ บริการ
ร้ านอาหารยกยอริมคลอง
5.ด้านบุคลากร

6.ด้านกระบวนการให้บริ การ

7.ด้านลักษณะทางกายภาพ
รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

20.845
35.319
56.164
6.496
40.761
47.258
4.150
34.571
38.720
4.068
13.904
17.972

4
395
399
4
395
399
4
365
399
4
365
399

5.211 5.283
0.089

Sig.
0.007*

1.624 15.738 0.000*
0.103
1.037 11.854 0.000*
0.088
1.017 28.891 0.000*
0.035

*ระดับนัยสาคัญ .05
จากตารางที่ 4.19 ผลการเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
ในจังหวัดสมุท รสาคร จาแนกตามอายุ โดยใช้สถิ ติ F-test ( One Way Analysis ) เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่ า เฉลี่ ย โดยตัวแปรต้น (Independent Variables) ที่ มีคาตอบมากกว่า 2 กลุ่ ม พบว่า
โดยรวมแตกต่ า งกัน ค่ า สถิ ติที่ ค านวณ (f) เท่ า กับ 28.891 ค่ า Sig. เท่ า กับ 0.000 น้อยกว่า ค่ า ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่
อายุที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาครในภาพรวมที่
ต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร ค่าสถิ ติที่คานวณ (f) เท่ากับ 5.283 ค่า Sig. เท่ากับ
0.007 มากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัด
สมุทรสาครด้านบุคลากรไม่ต่างกัน
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ตารางที่ 4.20 การเปรี ย บเที ย บการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ า นอาหารยกยอริ ม คลองในจั ง หวั ด
สมุทรสาคร จาแนกตามสถานภาพ

การตัดสิ นใจใช้ บริการ
ร้ านอาหารยกยอริมคลอง
1.ด้านผลิตภัณฑ์
2.ด้านราคา

3.ด้านช่องทางจัดจาหน่าย

4.ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5.ด้านบุคลากร

6.ด้านกระบวนการให้บริ การ

7.ด้านลักษณะทางกายภาพ

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

5.062
40.397
45.459
1.989
61.761
63.750
23.510
75.468
98.978
4.121
52.918
57.040
23.369
32.795
56.164
3.812
43.446
47.258
5.375
33.346
38.720

2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399

2.531
0.102

24.871

0.000*

0.994
0.156

5.329

0.005*

11.755
0.190

61.837

0.001*

2.061
0.133

15.459

0.000*

11.684 141.444 0.000*
0.083
1.906
0.109

17.417

0.000*

2.687
0.084

31.993

0.000*
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การตัดสิ นใจใช้ บริการ
ร้ านอาหารยกยอริมคลอง
7.ด้านลักษณะทางกายภาพ
รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

5.375
33.346
38.720
6.940
11.032
17.972

2
397
399
2
397
399

2.687
0.084

31.993

0.000*

3.470
0.028

124.872 0.000*

*ระดับนัยสาคัญ .05
จากตารางที่ 4.20 ผลการเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ F-test ( One Way Analysis ) เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยตัวแปรต้น (Independent Variables) ที่มีคาตอบมากกว่า 2 กลุ่ม พบว่า
โดยรวมแตกต่างกัน ค่าสถิติที่คานวณ (f) เท่ากับ 48.057 ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 น้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญ
ทางสถิ ติระดับ 0.05 จึ งยอมรั บสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ แสดงว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับ
การศึ ก ษาที่ แตกต่ า งกันมี ก ารตัดสิ นใจใช้บริ ก ารร้ านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุ ทรสาครใน
ภาพรวมที่ต่างกัน
ตารางที่ 4.21 การเปรี ย บเที ย บการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ านอาหารยกยอริ ม คลองในจั ง หวั ด
สมุทรสาคร จาแนกตามระดับการศึกษา

การตัดสิ นใจใช้ บริการ
ร้ านอาหารยกยอริมคลอง
1. ด้านผลิตภัณฑ์

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่มรวม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

10.653 4 2.663 30.225 0.000*
34.806 395 0.088
45.459 399
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ตารางที่ 4.21 (ต่ อ)
การตัดสิ นใจใช้ บริการ
ร้ านอาหารยกยอริมคลอง
2. ด้านราคา

3.ด้านช่องทางจัดจาหน่าย

4.ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5.ด้านบุคลากร

6.ด้านกระบวนการให้บริ การ

7.ด้านลักษณะทางกายภาพ
รวม

*ระดับนัยสาคัญ .05

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

4.504
59.246
63.750
39.134
59.844
98.977
1.816
55.224
57.040
25.271
30.893
56.164
3.005
44.253
47.258
4.049
34.671
38.720
5.883
12.089
17.972

4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399

1.126 7.507
0.150

Sig.
0.000*

9.783 64.576 0.000*
0.152
0.454 3.247
0.140

0.012

6.318 80.779 0.000*
0.078
0.751 6.704
0.112

0.000*

1.012 11.533 0.000*
0.088
1.471 48.057 0.000*
0.031
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จากตารางที่ 4.21 ผลการเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ F-test ( One Way Analysis ) เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยตัวแปรต้น (Independent Variables) ที่มีคาตอบมากกว่า 2 กลุ่ม พบว่า
โดยรวมแตกต่ า งกัน ค่ า สถิ ติที่ ค านวณ (f) เท่ า กับ 48.057 ค่ า Sig. เท่ า กับ 0.000 น้อยกว่า ค่ า ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุ ทรสาคร
ในภาพรวมที่ต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ค่าสถิติที่คานวณ (f) เท่ากับ
3.247 ค่า Sig. เท่ากับ 0.012 มากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้ แสดงว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาครด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่ต่างกัน
ตารางที่ 4.22 การเปรี ย บเที ย บการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ านอาหารยกยอริ ม คลองในจั ง หวั ด
สมุทรสาคร จาแนกตามอาชีพ

การตัดสิ นใจใช้ บริการ
ร้ านอาหารยกยอริมคลอง
1. ด้านผลิตภัณฑ์

2. ด้านราคา

3.ด้านช่องทางจัดจาหน่าย

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่มรวม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

9.756
35.703
45.459
13.055
50.695
63.750
17.493
81.454
98.977

3
396
399
3
396
399
3
396
399

3.252
0.090

36.069

0.000*

4.352
0.128

33.994

0.000*

5.831
0.208

28.338

0.000*

76
ตารางที่ 4.22 (ต่ อ)
การตัดสิ นใจใช้ บริการ
ร้ านอาหารยกยอริมคลอง
4.ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5.ด้านบุคลากร

6.ด้านกระบวนการให้บริ การ

7.ด้านลักษณะทางกายภาพ
รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

1.570
55.470
57.040
32.317
23.847
56.164
10.521
36.737
47.258
9.297
29.424
38.720
6.579
11.393
17.972

3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399

0.523 3.735
0.140

Sig.
0.011*

10.77 178.88 0.000*
2
5
0.060
3.507 37.802 0.000*
0.093
3.099 41.708 0.000*
0.074
2.193 76.220 0.000*
0.029

*ระดับนัยสาคัญ .05
จากตารางที่ 4.21 ผลการเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านอาหารยกยอริ มคลองใน
จัง หวัดสมุ ท รสาคร จาแนกตามอาชี พ โดยใช้ส ถิ ติ F-test ( One Way Analysis ) เปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างระหว่างค่ า เฉลี่ ย โดยตัวแปรต้น (Independent Variables) ที่ มีคาตอบมากกว่า 2 กลุ่ ม พบว่า
โดยรวมแตกต่ า งกัน ค่ า สถิ ติที่ ค านวณ (f) เท่ า กับ 76.220 ค่ า Sig. เท่ า กับ 0.000 น้อยกว่า ค่ า ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่
อาชีพที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาครในภาพรวม
ที่ต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ค่าสถิติที่คานวณ (f) เท่ากับ 3.735 ค่า

77
Sig. เท่ากับ 0.011 มากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่า
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชี พที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ ม
คลองในจังหวัดสมุทรสาครด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่ต่างกัน
ตารางที่ 4.23 การเปรี ย บเที ย บการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ านอาหารยกยอริ ม คลองในจั ง หวัด
สมุทรสาคร จาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน

การตัดสิ นใจใช้ บริการ
ร้ านอาหารยกยอริมคลอง
1. ด้านผลิตภัณฑ์

2. ด้านราคา

3.ด้านช่องทางจัดจาหน่าย

4.ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5.ด้านบุคลากร

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่มรวม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

5.574
39.885
45.459
7.696
56.054
63.750
41.446
57.532
98.978
4.251
52.779
57.040
32.385
23.779
56.164

4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399

1.394
0.101

13.801

0.000*

1.924
0.142

13.557

0.000*

10.361
0.146

71.140

0.000*

1.063
0.134

7.951

0.000*

8.096
0.060

134.491 0.000*
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ตารางที่ 4.23 (ต่ อ)
การตัดสิ นใจใช้ บริการ
ร้ านอาหารยกยอริมคลอง
6.ด้านกระบวนการให้บริ การ

7.ด้านลักษณะทางกายภาพ
รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

15.206
32.052
47.258
4.421
34.300
38.720
4.870
13.102
17.972

4
395
399
4
395
399
4
395
399

3.801
0.081

46.848

0.000*

1.105
0.087

12.727

0.000*

1.217
0.033

36.703

0.000*

*ระดับนัยสาคัญ .05
จากตารางที่ 4.21 ผลการเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัด
สมุทรสาคร จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติ F-test ( One Way Analysis ) เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยตัวแปรต้น (Independent Variables) ที่มีคาตอบมากกว่า 2 กลุ่ม พบว่า โดยรวม
แตกต่างกัน ค่าสถิติที่คานวณ (f) เท่ากับ 36.703 ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 น้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาครในภาพรวมที่ต่างกัน
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ตารางที่ 4.24 การเปรี ย บเทีย บการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ า นอาหารยกยอริ ม คลองในจั ง หวั ด
สมุทรสาคร จาแนกตามขนาดครอบครัว

การตัดสิ นใจใช้ บริการ
ร้ านอาหารยกยอริมคลอง
1. ด้านผลิตภัณฑ์

2. ด้านราคา

3.ด้านช่องทางจัดจาหน่าย

4.ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5.ด้านบุคลากร

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่มรวม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

7.174
38.285
45.459
11.845
51.905
63.750
20.363
78.614
98.977
3.709
53.330
57.040
19.506
36.658
56.14

3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399

2.391
0.097

24.734

0.000*

3.948
0.131

30.124

0.000*

6.788
0.199

34.191

0.000*

1.236
0.135

9.181

0.000*

1.900
0.105

70.238

0.000*
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ตารางที่ 4.24 (ต่ อ)
การตัดสิ นใจใช้ บริการ
ร้ านอาหารยกยอริมคลอง
6.ด้านกระบวนการให้บริ การ

7.ด้านลักษณะทางกายภาพ
รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

5.700
41.558
47.258
6.493
32.227
38.720
4.192
13.780
17.972

3
396
399
3
396
399
3
396
399

1.900
0.105

18.104

0.000*

2.164
0.081

26.597

0.000*

1.397
0.035

40.159

0.000*

*ระดับนัยสาคัญ .05
จากตารางที่ 4.21 ผลการเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามขนาดครอบครัว โดยใช้สถิติ F-test ( One Way Analysis ) เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยตัวแปรต้น (Independent Variables) ที่มีคาตอบมากกว่า 2 กลุ่ม พบว่า
โดยรวมแตกต่ า งกัน ค่ า สถิ ติที่ ค านวณ (f) เท่ า กับ 40.159 ค่ า Sig. เท่ า กับ 0.000 น้อยกว่า ค่ า ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่
ขนาดครอบครัวที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร
ในภาพรวมที่ต่างกัน
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ตารางที่ 4.25 การเปรี ย บเทีย บการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ า นอาหารยกยอริ ม คลองในจั ง หวั ด
สมุทรสาคร จาแนกตามลักษณะทีพ่ กั อาศัย

การตัดสิ นใจใช้ บริการ
ร้ านอาหารยกยอริมคลอง

แหล่งความ
แปรปรวน

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่มรวม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
2. ด้านราคา
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
3.ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
ภายในกลุ่ม
รวม
4.ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5.ด้านบุคลากร
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
6.ด้านกระบวนการให้บริ การ
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
7.ด้านลักษณะทางกายภาพ
ภายในกลุ่ม
รวม
1. ด้านผลิตภัณฑ์

SS

df

MS

F

Sig.

5.992
39.467
45.459
3.266
60.484
63.750
5.550
93.428
98.978
0.308
56.732
57.040
23.627
32.537
56.164
3.210
44.047
47.258
1.001
37.719
38.720

2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399

2.996
0.99

30.136

0.000*

1.633
0.152

10.719

0.000*

2.775
0.235

11.791

0.000*

0.154
0.143

1.077

0.001*

11.814 144.145 0.000*
0.082
1.605
0.111

14.468

0.000*

0.501
0.095

5.269

0.06
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ตารางที่ 4.25 (ต่ อ)
การตัดสิ นใจใช้ บริการ
ร้ านอาหารยกยอริมคลอง
รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

1.265
16.707
17.972

2
397
399

0.632
0.042

15.027

0.000*

*ระดับนัยสาคัญ .05
จากตารางที่ 4.25 ผลการเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัด
สมุทรสาคร จาแนกตามลักษณะที่พกั อาศัย โดยใช้สถิ ติ F-test ( One Way Analysis ) เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยตัวแปรต้น (Independent Variables) ที่มีคาตอบมากกว่า 2 กลุ่ม พบว่า โดยรวม
แตกต่างกัน ค่าสถิติที่คานวณ (f) เท่ากับ 15.027 ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 น้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ตามลักษณะที่พกั
อาศัยแตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาครในภาพรวมที่
ต่างกันเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพ ค่าสถิ ติที่คานวณ (f) เท่ากับ 5.269 ค่า Sig.
เท่ากับ 0.06 มากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ลักษณะที่พกั อาศัยที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ ม
คลองในจังหวัดสมุทรสาครด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่ต่างกัน
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ตารางที่ 4.26 การเปรี ย บเที ย บการตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ านอาหารยกยอริ ม คลอง จั ง หวั ด
สมุทรสาคร จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยภาพรวม

การตัดสิ นใจใช้ บริการ
ร้ านอาหารยกยอริมคลอง

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
เพศ

อายุ

สถานภาพ

ระดับ
การศึกษา

อาชีพ

รายได้
เฉลีย่ ต่ อ
เดือน

ขนาด
ครอบครัว

ลักษณะ
ที่พกั อาศัย

1. ด้านผลิตภัณฑ์

 













2. ด้านราคา

 













3.ด้านช่องทางจัดจาหน่าย

 













4.ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

 













5.ด้านบุคลากร

















6.ด้านกระบวนการให้บริ การ  













7.ด้านลักษณะทางกายภาพ

 











X

 













รวม

*มีนยั สาคัญทางสถิติ ค่า Sig. < 0.05, หมายเหตุ : ยอมรับสมมติฐาน  ปฏิเสธสมมติฐาน
จากตารางที่ 4.26 ผลการสรุ ปเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยภาพรวม พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ขนาดครอบครัว และลักษณะที่พกั อาศัย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
เพศ พบว่า ด้า นผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้า นช่ องทางจัดจ าหน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด
ด้ า นบุ ค ลากรด้ า นกระบวนการให้ บ ริ การ ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ และด้ า นรวม แตกแต่ ง กั น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อายุ พบว่า ด้า นผลิ ตภัณฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ องทางจัดจ าหน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด
ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น ลั ก ษ ณ ะ ท า ง กา ย ภ าพ แ ล ะ ด้ า น ร ว ม แ ต ก แ ต่ ง กั น อ ย่ า ง มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สถานภาพ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ การ ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ และด้ า นรวม แตกแต่ ง กั น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดับ การศึ ก ษา พบว่า ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางจัด จ าหน่ า ย ด้า นบุ ค ลากร
ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ การ ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ และด้ า นรวม แตกแต่ ง กั น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
อาชี พ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านรวม แตกแต่งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านรวม แตกแต่งกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขนาดครอบครั ว พบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านรวม แตกแต่งกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ลักษณะที่พกั อาศัย พบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคลากร และด้านรวม แตกแต่งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บทที่ 5
สรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านอาหารยกยอริ มคลองจังหวัดสมุทรสาคร
มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ เพื่อสารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การร้านอาหาร
ยกยอริ ม คลองจัง หวัดสมุท รสาคร เพื่ อศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้บริ ก ารร้ านอาหารยอยอริ มคลอง
จังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อศึกษาการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง จากวัตถุประสงค์
ดังกล่าวผูว้ จิ ยั ได้ทาการสารวจเก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองสมุทรสาคร โดยใช้
แบบสอบถามในลัก ษณะปลายเปิ ดและปลายปิ ด การเก็ บ ตัว อย่ า งใช้ วิ ธี แ บบเจาะจง จ านวน
400 ตัว อย่า ง จากนั้น น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าจัด ระบบ เพื่ อ น าไปวิ เ คราะห์ ผ ลโดยใช้โ ปรแกรม SPSS
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้

สรุ ปผล
ผลการวิจ ัย เรื่ อ งการตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารยกยอริ ม คลองจัง หวัด สมุ ท รสาคร
สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผูใ้ ช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 31 - 40 ปี มีสถานภาพ
สมรส ระดั บ การศึ ก ษาปริ ญญาตรี อาชี พ ประกอบธุ ร กิ จ ส่ วนตั ว มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
25,001 - 35,000 บาท มีขนาดครอบครัว จานวน 3 คน และอาศัยอยูท่ ี่บา้ นของตนเอง
2. พฤติกรรมการใช้บริ การร้ านอาหารของผูใ้ ช้บริ การร้ านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ประเภทอาหารที่ชอบมากที่สุด คือ อาหารไทย (ภาคกลาง) เหตุผลที่ใช้บริ การ
ร้านอาหาร คือ พบปะเพื่อนฝูงและครอบครัว ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร คือ
เพื่อน โดยส่ วนมากใช้บริ การร้านอาหารกับเพื่อน ผูร้ ่ วมโต๊ะร่ วมรับประทานอาหารมี 6-8 คน ส่ วนมาก
วันที่ใช้บริ การร้านอาหาร คือ วันเสาร์ -อาทิตย์ ใช้บริ การร้านอาหารเวลา 18.01-21.00 น. โดยส่ วนมาก
ใช้เวลาในการรับประทานอาหาร คือ 1-2 ชัว่ โมง ความถี่ในการรับประทานอาหารนอกบ้าน คือ 1-2
ครั้ง/เดือน โดยเฉลี่ยค่าจ่ายเงินค่าอาหารต่อครั้งเป็ นจานวนเงินประมาณ 1,501-2,000 บาท ส่ วนมากสั่ง
อาหารครั้งละ 6-8 อย่าง แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิ พลมากที่สุดก่ อนตัดสิ นใจไปยังร้ านอาหารเพื่อเลื อกใช้
บริ การ คือ จากประสบการณ์เดิม
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3. การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมผล
การประเมินมีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลาดับ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่ งเสริ มการตลาด
และด้านลักษณะทางกายภาพ รองลงมา คื อ ด้านบุ คลากร ด้านราคา ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย และด้าน
กระบวนการให้บริ การ ตามลาดับ ดังนี้
3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด โดยพบว่า รสชาติอาหาร มีรายการอาหาร
หลากหลายเมนู ให้เลื อก อาหารสดใหม่ สะอาด และมี ก ารจัดตกแต่ ง จานที่ สวยงาม มี ค่ า เฉลี่ ย สู งที่ สูด
รองลงมา คือ มีอาหารจานเด็ด/อาหารแนะนา
3.2 ด้านราคา มีผลต่อการตัดสิ นใจมาก โดยพบว่า ราคาเหมาะสมกับคุณภาพอาหาร รายการ
อาหารมีการแสดงป้ ายราคากากับชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสู งที่สูด รองลงมา คือ ราคาอาหารถูกต้องตามป้ ายราคา
อาหารมีราคาย่อมเยากว่าที่อื่น มีการชาระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต ตามลาดับ
3.3 ด้านการจัดจาหน่าย มีผลต่อการตัดสิ นใจมาก โดยพบว่า ทาเลที่ต้ งั ของร้านอาหารสะดวก
ต่อการเดิ นทาง มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สูด รองลงมา คือ ป้ ายชื่ อร้ านอาหารเป็ นจุดเด่น มีที่จอดรถบริ การเพียงพอ
สามารถติดต่อได้สะดวก อาทิ มีเบอร์ โทรชัดเจน ระยะเวลาการเปิ ดและปิ ดร้านอาหาร ตามลาดับ
3.4 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด โดยพบว่า การลดราคาอาหาร
ตามเทศกาลต่างๆการลดราคาอาหารตามเทศกาลต่างๆ กิจกรรม แลก แจก ของสมนาคุณและรางวัล การใช้
สื่ อโฆษณาทางออนไลน์/แผ่นพับ/ป้ ายไวนิ ล มีค่าเฉลี่ยสู งที่สูด รองลงมา คือ คือ มีการสมัครสมาชิก เพื่อ
สะสมยอดใช้บริ การและมีจุดบริ การชิมฟรี สาหรับอาหารแนะนา ตามลาดับ
3.5 ด้านบุคลากร มีผลต่อการตัดสิ นใจมาก โดยพบว่า พนักงานมีกริ ยา มารยาท สุ ภาพ เรี ยบร้อย
พนักงานรอบรู ้เรื่ องรายการอาหารและเครื่ องดื่ม รองลงมา คือ พนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การพนักงาน
มีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ พนักงานบริ การเป็ นกันเองและบริ การรวดเร็ ว ตามลาดับ
3.6 ด้านกระบวนการให้บริ การ มีผลต่อการตัดสิ นใจมาก โดยบริ การคล่องแคล่ว รวดเร็ วและ
ถูกต้อง บิลเก็บเงินมีการแสดงรายการอาหารและราคาอาหารให้เห็ นชัดเจน มีบริ การรับจองโต๊ะล่วงหน้า
มีบริ การตกแต่งร้านสาหรับวันพิเศษของลูกค้า ตามลาดับ
3.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด โดยพบว่า สถานที่มีความสะอาด
ถูกสุ ขลักษณะ ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสี ยงของร้านอาหารและมีที่จอดรถไว้บริ การความสะดวกสบาย
รองลงมา คือ มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศเย็นสบาย ภายในร้านอาหารกว้างขวางมีที่นงั่ เพียงพอและการ
จัดตกแต่งร้านมีสไตล์และสวยงาม ตามลาดับ
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4.ผลการเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองสมุทรสาคร จาแนกตาม
ประชากรศาสตร์ โดยการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ t-test และ F-test ที่นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า
4.1 เพศ พบว่า ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2 อายุ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.3 สถานภาพ พบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.4 ระดับการศึกษา พบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.5 อาชี พ พบว่า ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางจัด จ าหน่ า ย ด้า นบุ ค ลากร ด้า น
กระบวนการให้บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.6 รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน พบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.7 ขนาดครอบครัว พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.8 ที่ พกั อาศัย พบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
สาหรับการตั้งสมมติฐานในงานวิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
สมุทรสาคร โดยมีสมมติฐาน คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างมีผลต่อการตัดสิ นใจของผู ้
ที่มาใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองแตกต่างกัน พบว่า ตรงตามสมมติฐาน และการตัดสิ นใจใช้
บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองสมุทรสาครด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองสมุทรสาคร พบว่า ตรงตามสมมติฐาน
อภิปรายผล
จากผลสรุ ปข้างต้น สามารถนาไปใช้อภิปรายผลดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. พฤติกรรมการใช้บริ การร้ านอาหารยกยอริ มคลองสมุทรสาคร พบว่า ประเภทอาหารที่
เลือก คือ อาหารไทย (ภาคกลาง) เหตุผลที่ใช้บริ การร้านอาหาร คือ พบปะเพื่อนฝูงและครอบครัว ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจยั ของ สุ จิตราภรณ์ วงษ์ศรี แก้ว (2549) ได้ศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านอาหารในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า เหตุผลในการมาคือ พบปะเพื่อน
ฝูงและครอบครัว ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร คือ เพื่อน ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุ รชัย ไชยนิ ตย์ (2546) ได้ศึกษาถึ งพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชี ย งใหม่ จัง หวัด เชี ย งใหม่ พบว่ า ผู ้มี ส่ ว นในการชัก ชวนไป
รับประทานอาหารนอกบ้านมากที่สุด คือ เพื่อน โดยส่ วนมากใช้บริ การร้านอาหารกับเพื่อน ผูร้ ่ วม
โต๊ะร่ วมรับประทานอาหารมี 6-8 คน ส่ วนมากวันที่ใช้บริ การร้านอาหาร คือ วันเสาร์ -อาทิตย์ ใช้
บริ การร้ านอาหารเวลา 18.01-21.00 น. โดยส่ วนมากใช้เวลาในการรั บประทานอาหาร คือ 1-2
ชั่วโมงซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุ ฑามาศ สิ ทธิ รัตนสุ นทร (2557) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัย ส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารทะเลในอาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ระยะเวลาในการใช้บริ การ 1-2 ชัว่ โมง ความถี่ในการรับประทานอาหาร
นอกบ้าน คือ 1-2 ครั้ง/เดือน โดยเฉลี่ยค่าจ่ายเงินค่าอาหารต่อครั้งเป็ นจานวนเงิ นประมาณ 1,5012,000 บาท ส่ วนมากสั่งอาหารครั้งละ 6-8 อย่าง แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิ พลมากที่สุดก่อนตัดสิ นใจไปยัง
ร้านอาหารเพื่อเลือกใช้บริ การ คือ จากประสบการณ์เดิม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดนุ รัตน์ ใจดี
(2553) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของประชาชนในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารใน
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิ พลก่อนตัดสิ นใจไปยังร้านอาหารเพื่อเลือกใช้บริ การ
คือ จากประสบการณ์เดิม
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2. การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมผลการ
ประเมิ นมี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจอยู่ใ นระดับ มาก เรี ย งตามล าดับ คื อ ด้า นผลิ ตภัณฑ์ ด้า นส่ ง เสริ ม
การตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ รองลงมา คือ ด้านช่ องทางจัดจาหน่ ายและด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เยาวรัตน์ ศุภสาร (2552) ได้ศึกษาการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านอาหารของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า พบว่า ปั จจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร โดยภาพรวม มีผลต่อการตัดสิ นใจอยู่
ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดนุ รัตน์ ใจดี (2553) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจของประชาชนในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า ปั จจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร โดยภาพรวม มีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ น
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บัณฑิ ตา ฟองนวล (2546) ได้ศึกษาถึ งปั จจัยการตลาดที่
มี อิท ถิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารของประชาชนในเขตเทศบาลเมื องพิ จิ ต ร
จังหวัดพิจิตร พบว่า ปั จจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านอาหารมากที่สุด คือ
ด้านผลิตภัณฑ์
3. ผลการเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองจังหวัดสมุท รสาคร
จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ขนาดครอบครัวและลักษณะที่พกั อาศัย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ จิตราภรณ์ วงษ์ศรี แก้ว (2549) ได้ศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านอาหารในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ขนาดครอบครัวและลักษณะที่พกั อาศัย แตกต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจทุกด้านต่างกัน
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษา การตัด สิ นใจใช้ บ ริ การร้ า นอาหารยกยอริ มคลองสมุ ท รสาคร ผู ้วิ จ ัย มี
ข้อเสนอแนะสาหรับผูป้ ระกอบการร้านอาหารและข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย สาหรับผู้ประกอบการร้ านอาหาร
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้
เฉลี่ ย ต่ อเดื อน ขนาดครอบครั วและลัก ษณะที่ พ กั อาศัย ที่ แตกต่ า งกันจะมี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจใช้
บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองสมุทรสาคร ต่างกัน โดยการที่จะทากลยุทธ์การตลาดผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารจะต้องทาความเข้าใจกลุ่มเป้ าหมายของตลาดที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ต่างกัน
เพื่อจะตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายหรื อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งก็จะสามารถทาให้ร้านอาหารเพิ่ม
ยอดขายได้ดีกว่าเดิม
2. ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด

2.1 ผลิ ตภัณฑ์ พบว่าระดับการตัดสิ นใจเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
รสชาติอาหาร มีรายการอาหารหลากหลายเมนู ให้เลือก อาหารสดใหม่ สะอาด และมีการจัดตกแต่ง
จานที่สวยงาม มีระดับการตัดสิ นใจในระดับมากที่สุด ซึ่ งผูบ้ ริ โภคนั้นมองว่าการที่ร้านอาหารรสชาติ
อาหาร มีรายการอาหารหลากหลายเมนู ให้เลื อก อาหารสดใหม่ สะอาด และมีการจัดตกแต่งจานที่
สวยงามมี ส่วนสาคัญมากในการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านอาหารยกยอริ มคลอง ทาให้ผูบ้ ริ โภคพึ ง
พอใจที่ใช้บริ การ ส่ วนด้านผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นั้นมีระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับที่มาก คือ มีอาหาร
จานเด็ด/อาหารแนะนา ซึ่ งมีความสาคัญเช่ นกันในการตัดสิ นใจใช้บริ การ ผูข้ ายจึงจะต้องนาเสนอ
ด้านผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้และเข้าใจง่ายให้มากที่สุด
2.2 ราคา พบว่ า ระดับ การตัด สิ น ใจเฉลี่ ย อยู่ ใ นระดับ มาก โดยราคา
เหมาะสมกับ คุ ณภาพอาหารและรายการอาหารมี ก ารแสดงป้ า ยราคาก ากับ ชัด เจน มี ระดับการ
ตัดสิ นใจในระดับ มากที่ สุ ด ซึ่ ง ผูบ้ ริ โภคนั้นมองว่า การที่ ร้า นอาหารมี ราคาอาหารเหมาะสมกับ
คุ ณภาพที่ ลูกค้าได้รับ และ มี ป้ายราคาอาหารแสดงให้ลู กค้า เห็ นชัดเจนมี ส่วนสาคัญมากในการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง ทาให้ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจที่ใช้บริ การ ส่ วนด้านราคาอื่น ๆ
นั้นมี ระดับ การตัดสิ นใจอยู่ในระดับ ที่ ม าก ราคาอาหารถู ก ต้องตามป้ ายราคา และอาหารมี ราคา
ย่อมเยากว่าที่อื่น ซึ่ งมีความสาคัญเช่นกันในการตัดสิ นใจใช้บริ การ ผูข้ ายจึงจะต้องนาเสนอด้านราคา
ต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้และเข้าใจง่ายให้มากที่สุด
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2.3 ช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่าระดับการตัดสิ นใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านอาหารยกยอริ มคลอง อยู่ในระดับ
ตัดสิ นใจมากที่สุด คือ ทาเลที่ต้ งั ของร้านอาหารสะดวกต่อการเดินทาง มีส่วนสาคัญมากที่สุดในการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง ในการทาธุ รกิจร้านอาหารผูป้ ระกอบการควรเลือกทาเล
ที่ ต้ งั ที่ ส ามารถเข้า ถึ ง ผู บ้ ริ โภคได้ง่ า ย มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจอยู่ใ นระดับ มากมี 3 ข้อ คื อ ป้ ายชื่ อ
ร้านอาหารเป็ นจุดเด่น สังเกตได้ง่าย และมีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ระยะเวลา
การเปิ ดและปิ ดร้านอาหาร
2.4 ส่ งเสริ มการตลาด พบว่าระดับการตัดสิ นใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านอาหารยกยอริ มคลอง อยู่ในระดับ
ตัดสิ นใจมากที่สุด 3 ข้อ คือ การลดราคาอาหารตามเทศกาลต่างๆ มีกิจกรรม แลก แจก ของสมนาคุณ
และรางวัล และการใช้สื่อโฆษณาทางออนไลน์/แผ่นพับ/ป้ ายไวนิ ล การให้ส่วนลดและของแถม
โฆษณาสิ นค้าตามสื่ อต่าง ๆ มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การมากที่สุด ผูป้ ระกอบการควรมีกิจกรรม
ลด แลก แจก แถม สม่าเสมอเพื่อกระตุน้ การใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค มีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับ
มาก 2 ข้อ คือ มีการสมัครสมาชิ ก เพื่อสะสมยอดใช้บริ การและมีจุดบริ การชิ มฟรี สาหรับอาหาร
แนะนา
2.5 บุคลากร พบว่าระดับการตัดสิ นใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก พิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง อยูใ่ นระดับตัดสิ นใจมากที่สุด 2
ข้อ คือ พนักงานมีกริ ยา มารยาท สุ ภาพ เรี ยบร้อย พนักงานรอบรู ้เรื่ องรายการอาหารและเครื่ องดื่ม
ผูป้ ระกอบการควรอบรมพนักงานสม่ าเสมอเรื่ องอาหาร และ การบริ การ เพื่อบริ การลู กค้าให้เกิ ด
ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจอยู่ใ นระดับ มาก 3 ข้อ คื อ พนัก งานเพี ย งพอต่ อ การ
ให้บริ การ พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ พนักงานบริ การเป็ นกันเองและบริ ก าร
รวดเร็ ว
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2.6 กระบวนการให้บริ การ พบว่าระดับการตัดสิ นใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
พิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารยกยอริ ม คลอง อยู่ใ นระดับ
ตัดสิ นใจมาก คือ บริ การคล่องแคล่ว รวดเร็ วและถูกต้อง บิลเก็บเงินมีการแสดงรายการอาหารและ
ราคาอาหารให้เห็ นชัดเจน มี บริ การรั บจองโต๊ะล่ วงหน้า มี การบริ การจัดส่ งอาหารถึ งบ้าน มี การ
บริ การจัด ส่ ง อาหารถึ ง บ้ า น และมี บ ริ การตกแต่ ง ร้ า นส าหรั บ วัน พิ เ ศษของลู ก ค้ า ดั ง นั้ น
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารควรบริ การคล่องแคล่ว รวดเร็ ว เพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่ และแสดงบิลที่
ถู กต้องชัดเจนเพื่อแสดงความจริ งใจต่อลู กค้า และด้านกระบวนการให้บริ การอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้า
ประทับใจและกลับมาใช้บริ การซ้ า
2.7 ลักษณะทางกายภาพ พบว่าระดับการตัดสิ นใจเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านอาหารยกยอริ มคลอง อยู่ในระดับ
ตัดสิ นใจมากที่สุด 3 ข้อ คือ สถานที่มีความสะอาดถูกสุ ขลักษณะ ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสี ยงของ
ร้านอาหาร และมีที่จอดรถไว้บริ การความสะดวกสบาย มีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก 3 ข้อ
คือ มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศเย็นสบาย ภายในร้านอาหารกว้างขวางมีที่นงั่ เพียงพอ และการจัด
ตกแต่งร้ านมี สไตล์และสวยงาม ดังนั้น ผูป้ ระกอบการร้ านอาหารควรดู แลเรื่ องความสะอาดของ
ร้านอาหาร และตกแต่งร้านให้สวยงามอยูเ่ สมอ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ บอกต่อและกลับมาใช้บริ การ
ร้านอาหารซ้ าอีกในครั้งต่อไป
ข้ อเสนอแนะสาหรับทาการศึกษาครั้งต่ อไป
1.ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงผูท้ ี่มาใช้บริ การร้ านอาหารยกยอริ มคลองใน
จังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น ดังนั้นควรจะศึกษาเพิ่มเติมร้านอาหารในจังหวัดอื่นด้วย
2.ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองผ่านผูม้ าใช้บริ การ
ร้ านอาหารที่ ร้านเท่านั้น ซึ่ งเป็ นการใช้บริ การทางช่ องทางออฟไลน์เพียงอย่างเดี ยว ดังนั้นควรจะ
ทาการศึกษาแบบเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้บริ การทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อที่ได้จะเห็นข้อ
แตกต่างและนามาปรับปรุ งให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารได้ดียงิ่ ขึ้นไป
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่ อง การตัดสิ นใจใช้ บริการร้ านอาหารยกยอริมคลองในจังหวัดสมุทรสาคร
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้จดั ทาขึ้นเพื่อประกอบการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของ การศึกษา
ในระดับปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยสยามโดยมี วัตถุประสงค์ในการทาแบบสอบถามเพื่อเป็ นการเก็บ
ข้อมูลและความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภค เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการศึกษาและการทางานวิจยั ในหัวข้อ
“การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลองในจังหวัดสมุทรสาคร” ผูว้ ิจยั ใคร่ ขอความร่ วมมือ
จาก ท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งมากที่สุด เพื่อที่จะนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทาง
การศึ ก ษา โดยในส่ วนข้อมู ลบุ ค คลที่ ได้รับ จากการท าแบบสอบถาม ทางผูว้ ิจยั จะเก็ บรั ก ษาเป็ น
ความลับอย่างเคร่ งครัด และไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ขอขอบพระคุ ณในความ
ร่ วมมือมา ณ ที่น้ ี
แบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมู ลส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น โดยมี
ลักษณะคาถามปลายปิ ด ได้แก่ เพศ,อายุ ,สถานภาพ,ระดับการศึกษา,อาชี พ,รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ,
ขนาดครอบครัวและลักษณะที่พกั อาศัยโดยผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง
ส่ วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการใช้บริ การร้านอาหารยกยอริ มคลอง

จารุ ชา เหมไพบูลย์
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่อง □ หน้าคาตอบที่ท่านเลื อกหรื อเติมข้อความใน
ช่องว่างที่สอดคล้องกับตัวท่านมากที่สุด
1. เพศ
□ 1.ชาย
□ 2.หญิง
2. อายุ
□ 1. ต่ากว่า 20 ปี
□ 2. 20 - 30 ปี
□ 3. 31 – 40 ปี
□ 4. 41 - 50 ปี
□ 5. 50 ปี ขึ้นไป
3.สถานภาพ
□ 1.โสด
□ 2.สมรส
□ 3. หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
4. ระดับการศึกษา
□ 1. ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
□ 2. มัธยมตอนต้น
□ 3. มัธยมตอนปลาย/ปวช.
□ 4. อนุปริ ญญา/ปวส.
□ 5. ปริ ญญาตรี
□ 6. สู งกว่าปริ ญญาตรี
5. อาชีพ
□ 1. นักเรี ยน / นักศึกษา
□ 2. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
□ 3. ทางานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
□ 4. ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
□ 5. ไม่ประกอบอาชีพ
6. ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
□ 1. ต่ากว่า 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 ขึ้นไป
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7. ขนาดครอบครัว (รวมทั้งผูต้ อบแบบสอบถาม)
□ 1. จานวน 1 คน
□ 2. จานวน 2 คน
□ 3. จานวน 3 คน
□ 4. จานวน 4 คน
□ 5. จานวน 5 คนขึ้นไป
8. ลักษณะที่พกั อาศัย
□ 1. บ้านตนเอง
□ 2. บ้านบิดา-มารดา
□ 3. บ้านเช่า/หอพัก/อพาร์ทเม้นท์
□ 4. บ้านญาติ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้ บริการร้ านอาหารยกยอริมคลอง
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ อง □ หน้ าคาตอบทีท่ ่านเลือกหรื อเติมข้ อความใน
ช่ องว่างตามความเป็ นจริง
9. ท่ านชอบรับประทานอาหารประเภทใดมากทีส่ ุ ด
□ 1. อาหารพื้นบ้าน (ปั กษ์ใต้)
□ 2. อาหารไทย (ภาคกลาง)
□ 3. อาหารอีสาน
□ 4. อาหารเหนือ
□ 5. อาหารทะเล
□ 6. อาหารญี่ปุ่น
□ 7. อาหารตะวันตก
□ 8. อาหารเพื่อสุ ขภาพ
10. ท่ านใช้ บริการร้ านอาหารด้ วยเหตุผลใด
□ 2. เลี้ยงฉลอง/สังสรรค์
□ 1. รับประทานอาหาร
□ 3. พบปะลูกค้า/เจรจาธุ รกิจ
□ 4. พบปะเพื่อนฝูง/ครอบครัว
□ 5. เพื่อความบันเทิง/ผ่อนคลาย
□ 6. ห้องสัมมนา
11.ผู้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านอาหารกับท่ าน
□ 1. ตัดสิ นใจเอง
□ 2. สมาชิกครอบครัว
□ 3. เพื่อน
□ 4. คนรัก
12. โดยส่ วนมากท่ านใช้ บริการร้ านอาหารกับผู้ใด
□ 1. ไปเพียงลาพัง
□ 2. สมาชิกครอบครัว
□ 3. เพื่อน
□ 4. คนรัก
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13. โดยส่ วนมากผู้ร่วมโต๊ ะร่ วมรับประทานอาหารที่ร้านอาหารกับท่ านกีค่ น
□ 1. 1-2 คน
□ 2. 3-5 คน
□ 3. 6-8 คน
□ 4. มากกว่า 8 คน
14. โดยส่ วนมากท่านใช้ บริการร้ านอาหารวันใด
□ 1. วันจันทร์ -วันศุกร์
□ 2. วันเสาร์ -วันอาทิตย์
□ 3. วันหยุดนักขัตฤกษ์
□ 4. แล้วแต่สะดวก
15. โดยส่ วนมากท่านใช้ บริการร้ านอาหารเวลาใด
□ 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. โดยส่ วนมาก ท่านใช้ เวลาในการรับประทานอาหารนานเท่าใด
□ 1. ต่ากว่า 1 ชัว่ โมง
□ 2. 1–2 ชัว่ โมง
□ 3. 3–4 ชัว่ โมง
□ 4. มากกว่า 4 ชัว่ โมง
17. ความถี่ในการรับประทานอาหารนอกบ้ านโดยเฉลีย่ ประมาณกีค่ รั้งต่ อเดือน
□ 1. ไม่แน่นอน
□ 2. 1–2 ครั้ง/เดือน
□ 3. 3–4 ครั้ง/เดือน
□ 4. มากกว่า 4 ครั้ง/เดือน
18. โดยเฉลีย่ ค่ าจ่ ายเงินค่ าอาหารต่ อครั้งเป็ นจานวนเงินประมาณเท่าไหร่
□ 1. น้อยกว่า 500 บาท
□ 2. 500-1,000 บาท
□ 3. 1,001-1,500 บาท
□ 4. 1,501-2,000 บาท
□ 5. มากกว่า 2,000 บาท
19. โดยส่ วนมากท่านสั่ งอาหารครั้งละกีอ่ ย่าง
□ 1. 1-2 อย่าง
□ 2. 3-5 อย่าง
□ 3. 6-8 อย่าง
□ 4. มากกว่า 8 อย่าง
20. แหล่ งข้ อมูลที่มีอทิ ธิพลต่ อท่ านมากทีส่ ุ ด ก่ อนตัดสิ นใจไปยังร้ านอาหารเพื่อเลือกใช้ บริการ
□ 1. จากประสบการณ์เดิม
□ 2. จากสื่ อออนไลน์ เช่น Facebook,Line
□ 3. แผ่นพับ/สื่ อ/โฆษณา
□ 4. จากการแนะนาของผูอ้ ื่น
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านอาหารยกยอริมคลอง
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่องระดับความพึงพอใจของท่านเพียงคาตอบเดียว
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับความสาคัญมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับความสาคัญมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับความสาคัญปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับความสาคัญน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
ระดับความสาคัญ
การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านอาหารยกยอริมคลอง
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
1. รสชาติอาหาร
2. อาหารสดใหม่ สะอาด
3. มีรายการอาหารหลากหลายเมนูให้เลือก
4. มีการจัดตกแต่งจานอาหารที่สวยงาม
5. มีอาหารจานเด็ด/อาหารแนะนา
ด้ านราคา
6. อาหารมีราคาย่อมเยาว์กว่าที่อื่น
7. รายการอาหารมีการแสดงป้ ายราคากากับชัดเจน
8. ราคาอาหารถูกต้องตรงตามป้ายราคา
9. มีบริ การชาระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต
10. ราคาอาหารเหมาะสมกับคุณภาพอาหาร

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

5

4

3

2

1
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ระดับความสาคัญ
การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านอาหารยกยอริมคลอง
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
11. ทาเลที่ต้ งั ของร้านอาหารสะดวกต่อการเดินทาง
12. มีที่จอดรถบริ การเพียงพอ
13. ป้ ายชื่อร้านอาหารเป็ นจุดเด่น สังเกตุได้ง่าย
14. ระยะเวลาการเปิ ดและปิ ดร้านอาหาร
15. สามารถติดต่อได้สะดวก อาทิ มีเบอร์ โทรชัดเจน
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
16. สื่ อโฆษณาทางออนไลน์/แผ่นพับ/ป้ ายไวนิล
17. การลดราคาอาหารตามเทศกาลต่างๆ
18. มีกิจกรรม แลก แจก ของสมนาคุณและรางวัล
19. มีจุดบริ การชิมฟรี สาหรับอาหารแนะนา
20. มีการสมัครสมาชิก เพื่อสะสมยอดใช้บริ การ
ด้ านบุคลากร
21. พนักงานรอบรู ้เรื่ องรายการอาหารและเครื่ องดื่ม
22. พนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การ
23. พนักงานมีกริ ยา มารยาท สุ ภาพ เรี ยบร้อย
24. พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
25. พนักงานบริ การเป็ นกันเองและบริ การรวดเร็ ว
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
26. การบริ การจัดส่ งอาหารถึงบ้าน
27. บริ การคล่องแคล่ว รวดเร็ ว และ ถูกต้อง
28. มีบริ การรับจองโต๊ะล่วงหน้า
29. มีบริ การตกแต่งร้านสาหรับวันพิเศษของลูกค้า
30. บิลเก็บเงินมีการแสดงรายการอาหารและราคา
อาหารให้เห็นชัดเจน

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

5

4

3

2

1
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ระดับความสาคัญ
การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านอาหารยกยอริมคลอง มากทีส่ ุ ด
5

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

4

3

2

1

ด้ านลักษณะทางกายภาพ
31. ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสี ยงของร้านอาหาร
32. สถานที่มีความสะอาดถูกสุ ขลักษณะ
33. มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศเย็นสบาย
34. ภายในร้านอาหารกว้างขวางมีที่นงั่ เพียงพอ
35. การจัดตกแต่งร้านมีสไตล์และสวยงาม
36. มีที่จอดรถไว้บริ การความสะดวกสบาย
ส่ วนที่ 4 ปั ญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะในการใช้ บริการร้ านอาหารยกยอริมคลอง
ค าชี้ แ จง: ขอให้ ต อบตามความเป็ นจริ ง ในความคิ ด เห็ น ของท่ า น ในการใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหาร
ยกยอริ มคลอง โดยเหตุผลใด
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Valid
Cases

Excludeda
Total

%
40

100.0

0

.0

40

100.0

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

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.816

N of Items
56
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
นางสาว จารุ ชา เหมไพบูลย์
ระดับการศึกษา
จบการศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัย สยาม : บริ หารธุ รกิจ สาขาการจัดการการตลาด
จบการศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย สยาม : นิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา
การทางาน
1. ร้านอาหารยกยอริ มคลอง
2. บริ ษทั ธอร์ เวล จากัด

