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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มจุีดประสงค์เพื่อศกึษาความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้
บรกิาร  ศกึษาระดบัการตดัสนิใจใช้บรกิาร ศกึษาเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผู้บรโิภคต่อ
ส่วนประสมการตลาดจ าแนกตามพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ต่อ
ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ร้านอาหารไทยช่อผกา สาขา
กรุงเทพมหานคร และสาขาจังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคผู้ใช้บริการ
รา้นอาหารไทยช่อผกา สาขากรุงเทพมหานคร และสาขาจงัหวดันนทบุร ีจ านวน 400 คน โดยใช้
ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณดว้ยการใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติิ
ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล คอื สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าเฉลีย่ และใชก้ารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่.05 ใน
การทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริโภคในจังหวดักรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรีที่เข้าใช้
บรกิารรา้นอาหารไทยช่อผกาทัง้ 2 สาขา พบว่า สว่นใหญ่เลอืกประเภทเมนูแนะน ามากทีสุ่ด ใช้
บรกิารเป็นครอบครวัประมาณ 5-6 คน ในช่วงเวลา 12.00-17.00 น. และระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิาร 
1-2 ชัว่โมงต่อครัง้และเป็นช่วงวนัเสาร์-วนัอาทิตย์ มคี่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1,501 – 2,000 
บาท  และพบว่าความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
รา้นอาหารไทยช่อผกา อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ว่า  ผูบ้รโิภคมคีวาม
พงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดในทุกดา้น เช่น รสชาตอิร่อย สะอาด วตัถุดบิทีใ่ชป้ระกอบ
อาหารมคีุณภาพ ราคามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพและปรมิาณ สถานทีเ่ขา้ถงึสะดวก พรอ้มทัง้
มกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ  รวมถงึการใหบ้รกิารของ
พนักงานบรกิารดว้ยความเอาใจใส่และใหบ้รกิารอย่างถูกต้องรวดเรว็ จึงท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจ
ใชบ้รกิารรา้นอาหารไทยช่อผกา  
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ผลจากการศกึษาในครัง้นี้จะเหน็ไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสนิใจ
ใชบ้รกิารรา้นอาหารไทยช่อผกาทัง้ 2 สาขา ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจเป็นอย่างมากเมื่อใชบ้รกิาร 
ทัง้ในดา้นรสชาตอิาหาร ราคา สถานที ่ตลอดจนการใหบ้รกิารของรา้นอาหาร ซึ่งผูป้ระกอบการ
สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความ
ได้เปรยีบในการแข่งขนั การขยายฐานลูกค้าให้เพิม่มากขึ้น ตลอดจนการพฒันาและปรบัปรุง
คุณภาพการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมร้านอาหารได้ต่อไปใน
อนาคต  
ค าส าคญั:  สว่นประสมทางการตลาด, พฤตกิรรม, ความพงึพอใจ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to investigate the satisfaction towards service 

marketing mix, consumers’ decision for service usage, and to compare  consumers’ 
satisfaction towards marketing mix, classified by consumer behavior, and to study 
consumers’ satisfaction towards marketing mix  influencing consumers’ decision for using 
the service of Chorpakar Thai Cuisine Restaurants, Bangkok and Nonthaburi branches.  
The sample was 400 consumers visiting Chorpakar Thai Cuisine Restaurants in Bangkok 
and Nonthaburi branches. Quantitative data were collected by using a questionnaire as a 
research instrument. Data were analyzed using descriptive statistics, including frequency, 
percentage, standard deviation, mean and multiple regression analysis with a given 
statistical significance level of .05 for the hypothesis testing. 

The results of this research indicated that most of the respondents selected the 
most recommended menu at Chorpakar Thai Cuisine Restaurants, Bangkok and 
Nonthaburi branches, visited the restaurant with their 5-6 family members during 12.00-
17.00 hours and the duration of the service was 1-2 hours per time. The most popular 
day of the week was during Saturday - Sunday. The average cost was 1,501 - 2,000 
baht. In addition, the respondents’ satisfaction towards marketing mix influenced the 
decision to visit Chorpakar Thai Cuisine Restaurants with a statistical significance level 
of 0.05. This could reflect that consumers were satisfied with all aspects of the marketing 
mix, such as delicious and clean food, quality ingredients, reasonable price with the quality 
and quantity, convenient access, a publicity through various channels of advertising 
including attentive, accurate and fast service. For these reasons, consumers decide to 
visit Chorpakar Thai Cuisine Restaurants. 

The result of this study showed that the marketing mix factors affecting 
consumers’ decision for using the service of Chorpakar Thai Cuisine Restaurants, 



 

Bangkok and Nonthaburi branches. Moreover, it showed that consumers were very 
satisfied when using the service, in terms of food taste, price, location, as well as the 
service of the restaurant. The entrepreneurs can be developing the marketing strategies 
to make the difference and creating a competitive advantage in their business. In addition, 
they can be improving the quality of service and food which their best to reach the new 
target customers and to expand the business to be the higher level of restaurant in the 
future. 
Keywords: marketing mix, behavior, satisfaction 
 

บทน า 
 หนึ่งในปัจจยัสีท่ีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการด าเนินชวีติของมนุษย ์คอื “อาหาร” ซึ่งเป็นสิง่
ส าคญัในการด ารงชีวติ เป็นแหล่งพลงังานที่สิง่มชีีวติทุกชีวติต้องการ เป็นการบรโิภคเพื่อให้
ร่างกายไดร้บัพลงังานจากแหล่งพลงังานดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ส าหรบัการท ากจิกรรมต่างๆ ใน
ชวีติประจ าวนัหากขาดปัจจยัที่เรยีกว่าอาหาร ชวีติย่อมไม่สามารถด าเนินได้อย่างปกตสิุข (รฐั
พงษ์ นาคปฐม , 2555) ในอดีตนั ้นประชาชนอยู่ เ ป็นครอบครัวใหญ่มีการท าอาหารเพื่อ
รบัประทานเองภายในครอบครวั แต่เนื่องจากในปัจจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงของสภาพเศรษฐกจิ 
สงัคม สง่ผลใหว้ถิชีวีติของประชาชนเปลีย่นแปลงไป ครอบครวัมขีนาดเลก็ลง โดยมลีกัษณะเป็น
ครอบครวัเดีย่วมากขึน้ อกีทัง้การดิ้นรนเพื่ออยู่รอดในสงัคมเมอืงนัน้ ท าใหว้ถิชีวีติมคีวามเร่งรบี
ประชาชนสว่นใหญ่ไม่มเีวลาท าอาหารเพือ่รบัประทานเอง จงึตอ้งซือ้อาหารมารบัประทานที่บ้าน
หรอืออกไปรบัประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น (ฝนทิพย์ มะม่วงแก้ว , 2559) ซึ่งรสนิยมและ
ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนัน้มคีวามแตกต่างกนั 
 คนกรุงเทพฯ และปรมิณฑลส่วนใหญ่นิยมรบัประทานอาหารนอกบา้นทัง้ 3 มื้อ ดงันัน้ 
พฤตกิรรมของบุคคลในชุมชนเมอืงทีน่ิยมออกไปรบัประทานอาหารนอกบา้นนัน้ จงึเป็นทีม่าของ
ธุรกจิรา้นอาหารทีม่กีารเตบิโตและขยายตวัอย่างต่อเนื่อง สง่ผลใหธุ้รกจิรา้นอาหารมกีารแข่งขนั
กันอย่างรุนแรง เพื่อที่จะน าเสนอความแปลกใหม่และมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการ
รบัประทานอาหารนอกบา้นของคนไทย 
 จากภาวะการแข่งขนัของธุรกิจร้านอาหารที่มีความรุนแรงขึ้นตามล าดบั ตลอดจน
พฤตกิรรม ของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็และค านึงถงึความส าคญัและสนใจที่
จะท าการวจิยัเรื่อง “พฤตกิรรมและความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจใช้บรกิารร้านอาหารไทยช่อผกา สาขากรุงเทพมหานคร และสาขาจงัหวดันนทบุรี ”
เพื่อใหร้า้นอาหารสามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบเพิม่กลุ่มเป้าหมายทีแ่ละเพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัในอุตสาหกรรมรา้นอาหารไดต้่อไปในอนาคต 
 
 



 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดในการใชบ้รกิารรา้นอาหารไทย

ช่อผกา สาขากรุงเทพมหานคร และสาขาจงัหวดันนทบุร ี 
2) เพื่อศึกษาระดับระดับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารไทยช่อผกา  สาขา

กรุงเทพมหานคร และสาขาจงัหวดันนทบุร ี 
3) เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูบ้รโิภคของรา้นอาหารไทยช่อผกา ทัง้ 2 

สาขา ต่อสว่นประสมการตลาดจ าแนกตามพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
4) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภคของรา้นอาหารไทยช่อผกา ทัง้ 2 สาขา ต่อสว่น

ประสมการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารไทยช่อผกา สาขากรุงเทพมหานคร 
และสาขาจงัหวดันนทบุร ี
 
สมมติฐานการวิจยั 

1.  สมมติฐานที่ 1  พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บรกิารรา้นอาหารไทยช่อผกา สาขากรุงเทพมหานคร และสาขาจงัหวดันนทบุรทีีแ่ตกต่างกนั 

2. สมมตฐิานที่ 2 ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารรา้นอาหารไทยช่อผกา สาขากรุงเทพมหานคร และสาขาจงัหวดันนทบุร ี
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 การศึกษาวจิยัเรื่องนี้ ผู้วจิยัได้ศึกษาค้นคว้า ตามกรอบแนวความคดิและทฤษฎี และ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค  พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer 
Behavior) เป็นการศึกษาเกี่ยวกบักระบวนการทางจิตวทิยาภายใต้การตดัสนิใจของผู้บรโิภค 
โดยการพยายามอธบิายกฎในการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกต่าง ๆ ของผูบ้รโิภค และพยายามทีจ่ะ
ตกีรอบกระบวนการในการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค และสิง่ทีส่ง่ผลกระทบต่อการตดัสนิใจนัน้ ๆ ซึง่
จะเป็นการสรา้งผลก าไรจากการศกึษาวธิกีารทีผู่บ้รโิภคคดิ พฤตกิรรมของผูซ้ื้อเริม่ต้นจากมสีิง่
เรา้ (Stimulus) มากระตุ้น (Stimulate) ความรูส้กึของเขา ท าใหรู้ส้กึถงึความต้องการ จนต้องท า
การหาขอ้มูลเกี่ยวกบัสิง่ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของเขา เพื่อท าการตดัสนิใจซื้อ 
และเกดิพฤตกิรรมการซือ้อนัเป็นการตอบสนอง (Response) ในทีสุ่ด  
 2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ คณิต  ดวงหสัด ี(2557) ไดก้ล่าวถงึแนวคดิ
ความพงึพอใจไวว้่า เป็นความรูส้กึชอบหรอืพอใจของบุคคลที่มตี่อการท างานและองค์ประกอบ
หรอืสิง่จูงใจอื่น ๆ ถ้างานที่ท าหรอืองคป์ระกอบเหล่านัน้ตอบสนองความต้องการของบุคคลได้
บุคคลนัน้ จะเกดิความพงึพอใจในงานขึ้นจะอุทศิเวลา แรงกาย แรงใจ รวมทัง้สตปัิญญาให้แก่
งานของตนใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมคีุณภาพ ออรพ์อรต์ (Allport, 1935) ไดก้ล่าวถงึแนวคดิ
ความพงึพอใจไว ้3 องคป์ระกอบ ดงันี้ 1) องคป์ระกอบดา้นความรูส้กึ (Affective Component) 



 

เป็นลกัษณะทางความรู้สกึ หรอื อารมณ์ของบุคคล 2) องค์ประกอบด้านความคดิ (Cognitive 
Component) เป็นการที่สมองของบุคคลรบัรู้ และวนิิจฉัยขอ้มูลต่างๆ ที่ได้รบั เกดิเป็นความรู้ 
ความคิดเกี่ยวกับวัตถุ บุคคลหรือสภาพการณ์ขึ้น และ 3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม 
(Behavioral Component) เป็นความพร้อมที่จะกระท า หรอืพร้อมที่จะตอบสนองต่อที่มาของ
ทศันคต ิ 
   3. แนวคิดและทฤษฎีด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด Kotler (2000) ได้ให้
ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้่า เป็นกลุ่มของเครื่องมอืทางการตลาดทีอ่งคก์รใช้
ในการปฏิบตัิตามวตัถุประสงค์ทางการตลาดกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ 
ดงันี้ 1) ผลติภณัฑ์ (Product) 2) ราคา (Price) 3) การจดัจ าหน่าย (Place หรอื Distribution) 4) 
การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 5) บุคลากร (People) 6) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) และ 7) กระบวนการ (Process) 
 4. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัสนิใของผูบ้รโิภค ฉตัยาพร เสมอใจ (2550, หน้า 
33, อ้างอิงในพวงแก้ว บวรกิจสุธี , 2556 ) กล่าวว่า ผู้ซื้อจะมลีกัษณะการซื้อ มเีหตุผล และ
ความชอบที่แตกต่างกัน แต่ผู้ซื้อจะมีขัน้ตอนในการตัดสินใจซื้อที่เหมือนกัน ซึ่งแบ่งเป็น 5 
ขัน้ตอน ดังนี้ 1) การตระหนักถึงปัญหาหรือการรับรู้ถึงความต้องการ (Need arousal or 
Problem recognition) 2) การค้นหาข้อมูล ( information search) 3) การประเมินทางเลือก
(evaluation of alternative) 4) การตดัสนิใจซื้อ(productive choice) และ 5) พฤติกรรมหลงัการซื้อ 
(Post purchase behavior) การตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคเริม่ต้นจากได้รบัแรงกระตุ้น จากขอ้มูล
ข่าวสารที่ได้รบัรู้มา เมื่อรบัรู้แล้วเกดิความสนใจ จงึเขา้สู่กระบวนการค้นหาขอ้มูล ซึ่งจะได้มา
จาก การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ เพื่อน ผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน และน ามาวิเคราะห์
ตคีวามหมายผ่านเขา้สู่กระบวนการความคดิของผู้บรโิภค ซึ่งเกดิจากตวัแปรต่าง ๆ เช่น การ
รบัรู้ การเรียนรู้ ทศันคติ และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั ร่วมกับลักษณะส่วนบุคคลของ
ผูบ้รโิภค อายุ อาชพี รายได ้การศกึษา การด าเนินชวีติ และบุคลกิภาพ หลงัจากนัน้ผูบ้รโิภคก็
จะท าการตดัสนิใจทีจ่ะตอบสนองต่อสิง่เรา้ว่าจะท าอย่างไร เช่น จะเลอืกซื้อสนิคา้ตราไหน ซื้อที่
ไหน จ านวนเท่าไร เมื่อได้ตดัสนิใจซื้อมาใช้แล้วก็จะเกดิผลตอบรบัว่าสนิค้านัน้ดหีรอืไม่ด ีตรง
ตามทีไ่ดค้าดหวงัหรอืไม่ ซึ่งผลตอบรบันี้จะเป็นปฏกิริยิาตอบกลบัมายงัผู้บรโิภคท าใหเ้กดิเป็น
ทศันคตหิลงัการซื้อใช ้ 
    5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ รชันีวรรณ วฒันปรญิญา  และกติตพินัธ ์คงสวสัดิเ์กยีรต ิ
(2556) ท าการศกึษาการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มอีายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง อายุ 20-29 ปี 
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปรญิญาตร ีอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน มรีายได้ 15 ,001 –
20,000 บาท และเลอืกรปูแบบการใชบ้รกิารรบัประทานทีร่า้นและซือ้ไปรบัประทานทีบ่า้น ผูร้่วม
ใช้บรกิารร้านอาหาร คอื 2-3 คน  โดยวนัที่ชอบมาใช้บรกิารคอืวนัหยุดเสาร์ –อาทติย์ เวลา ที่



 

เลอืกใช้บรกิารร้านอาหารช่วงเวลา 19.01 -22.00 น.ความถี่ในการใช้บรกิาร คอื จ านวน 1 -2 
ครัง้ โดยมจี านวนเงนิต่อครัง้ที่รบัประทานอาหาร น้อยกว่า 500 บาท /ครัง้ และสื่อทีท่ าให้ท่าน
ทราบขอ้มูลข่าวสารของรา้นอาหารคอืป้ายหน้ารา้นโดยมเีหตุผลทีเ่ลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหาร คอื 
เดนิทางสะดวกสบาย 
   6.บุญฤทธิ ์หวงัด ี(2560) ท าการศกึษา ความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารที่ส่งผล
ต่อความพงึพอใจและความภกัดใีนการใช้บรกิาร QR Code ในการเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่้านค้าปลกี
ขนาดใหญ่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามคาดหวงั
ต่อคุณคุณภาพการบรกิารมคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิาร มคีวามภกัดตี่อการใช้บรกิารของ
ร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบ QR code อยู่ที่ระดบัค่อนขา้งมาก ความคาดหวงัต่อคุณภาพ
การบรกิารส่งผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารและความภกัด ีและความพงึพอใจต่อการใช้
บรกิารสง่ผลต่อความภกัดตี่อการใชบ้รกิารของรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ทีใ่ชร้ะบบ QR code อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 

 งานวจิยันี้ เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ จากขอ้มูลของแนวคดิทฤษฏตี่างๆ และงานวจิยัที่
เกี่ยวขอ้ง ที่ได้กล่าวไปในขา้งต้น ผู้วจิยัได้น ามาเป็นแนวทางในการศกึษาประเดน็ที่เกี่ยวข้อง 
ซึง่สามารถแสดงกรอบแนวคดิไดด้งัรปู 
                    ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

พฤติกรรมการใช้บริการ 
1. ประเภทอาหารหรอืบรกิารทีเ่ลอืกใช ้ 
2. เหตุผลทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร  
3. ผูม้ส่ีวนรว่มในการตดัสนิใจใชบ้รกิาร  
4. จ านวนผูร้่วมใชบ้รกิารต่อครัง้   
5. เวลาทีใ่ชบ้รกิาร  
6. ระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิาร 
7. ความถีใ่นการใชบ้รกิาร   

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 
 1. ดา้นผลติภณัฑบ์รกิาร   
2. ดา้นราคา   
3. ดา้นสถานทีบ่รกิาร  
4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด  
5. ดา้นบุคลากร  
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ    
7. ดา้นกระบวนการ 
 

การตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารไทย 
ช่อผกา สาขากรงุเทพมหานครและสาขา

จงัหวดันนทบุรี 
1. ดา้นการรบัรูถ้งึปัญหา 
2. ดา้นการแสวงหาขอ้มลู 
3. ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก 
4. ดา้นการตดัสนิใจเลอืกซื้อ  
5. ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 



 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 
ผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้บริการร้านอาหารไทยช่อผกา สาขากรุงเทพมหานคร และสาขาจงัหวดั
นนทบุร ีจ านวน 400 คน ซึง่ตวัอย่างทีไ่ดน้ัน้ผูว้จิยัเลอืกใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
ข้อมูล ซึ่งสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดที่พัฒนาจากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
ค านึงถึงวตัถุประสงค์ของการวิจยัเป็นหลัก ผู้ท าวจิยัได้ก าหนดค่าสถิติส าหรบัการวเิคราะห์
ขอ้มลูไว ้ดงันี้  

1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้  
1.1 ใชค้่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าความถี ่(Frequency) กบัตวัแปรทีม่รีะดบัการ

วดัเชงิกลุ่ม ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา อาชพี  รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และ
ขนาดครอบครวั   และขอ้ค าถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใช้บรกิาร  ได้แก่  ประเภทอาหารหรอื
บรกิารทีเ่ลอืกใช ้เหตุผลทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ผูม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจใชบ้รกิาร จ านวนผูร้่วมใช้
บรกิารต่อครัง้  เวลาทีใ่ชบ้รกิาร ระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารและความถีใ่นการใชบ้รกิาร 

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวั
แปรที่มรีะดบัการวดัเชิงปรมิาณ ได้แก่ ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด และการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารไทยช่อผกา สาขากรุงเทพมหานคร และสาขาจงัหวดันนทบุร ี

2. สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบรโิภคอาหารไทยที่ต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้

บรกิารรา้นอาหารไทยช่อผกา สาขากรุงเทพมหานคร และสาขาจงัหวดันนทบุรทีีแ่ตกต่างกนั จะ
ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One – Way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะน าไปเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิขีอง LSD  

2.2 เพื่อศกึษาความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารรา้นอาหารไทยช่อผกา  สาขากรุงเทพมหานครและสาขาจงัหวดันนทบุร ีวเิคราะหโ์ดยใช้
สถติถิดถอยพหุคณู Multiple Regression Analysis 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารไทยช่อผกา สาขากรุงเทพมหานคร และสาขาจงัหวดั
นนทบุร ีโดยภาพรวม อยู่ในระดบัความส าคญัมาก เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัส าคญัมาก โดยเรยีงตามล าดบัดงันี้ ด้านสถานที่จดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด รองมาคอื ด้านกระบวนการให้บรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้าน
บุคลากร  และดา้นผลติภณัฑ ์ตามล าดบั 
 2. ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์อ้ที ่2 พบว่า การตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารไทยช่อ
ผกา สาขากรุงเทพมหานคร และสาขาจงัหวดันนทบุร ีโดยภาพรวมในระดบัมาก เมื่อพจิารณา



 

รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญมาก โดยเรียงตามล าดับดังนี้  ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร   ด้านการรบัรู้ปัญหา ด้านการตดัสนิใจซื้อ และด้าน
พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 
 3. ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์อ้ที ่3 พบว่า พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารไทยทีส่่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารไทยช่อผกา สาขากรุงเทพมหานคร และสาขาจงัหวัด
นนทบุร ีสามารถสรุปได้ดงันี้ ประเภทอาหารที่ทานมากที่สุด การเลอืกจากบรกิารที่มากที่สุด 
เหตุผลที่เลือกใช้บริการ บุคคลผู้ร่วมใช้บริการ จ านวนผู้ที่มาใช้บริการ เวลาที่ใช้บริการ 
ระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิาร ความถีใ่นการใชบ้รกิาร วนัทีใ่ชบ้รกิาร ค่าใชจ่้ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิาร 
และสือ่ทีท่ าใหท้ราบขอ้มลูขา่วสาร โดยภาพรวมไม่ต่างกนั  
 4. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านอาหารไทยช่อผกา  สาขากรุงเทพมหานครและ
สาขาจงัหวดันนทบุร ี ตวัแปรอสิระทัง้หมด 7ตวัแปร โดยมตีวัแปรอสิระจ านวน 7 ตวัแปร ทีม่ผีล
ต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บรกิารร้านอาหารไทยช่อผกา  สาขากรุงเทพมหานครและสาขา
จงัหวดันนทบุร ีโดยเรยีงตามล าดบัทีม่ผีลสูงสุด คอื ดา้นบุคลากร ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย ดา้น
ลักษณะทางกายภาพ  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และด้าน
กระบวนการใหบ้รกิาร ตามล าดบั โดยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณ ( R) เท่ากบั 0.609 และ
สามารถอธบิายความสมัพนัธไ์ดร้อ้ยละ 60.9 
 
อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวจิยัพฤตกิรรมการและความพงึพอใจของผูบ้รโิภคที่มตี่อส่วนประสมการตลาด 
ในการใช้บริการร้านอาหารไทยช่อผกา สาขากรุงเทพมหานคร และสาขาจังหวัดนนทบุรี  
สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งันี้  

1. ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการ
รา้นอาหารไทยช่อผกา สาขากรุงเทพมหานคร และสาขาจงัหวดันนทบุร ีพบว่า  ผูบ้รโิภคมคีวาม
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการร้านอาหารไทยช่อผกา สาขา
กรุงเทพมหานคร และสาขาจงัหวดันนทบุร ีโดยภาพรวมในระดบัมาก ทัง้นี้เนื่องจากผู้บรโิภค
ต่างมีความพึงพอใจต่ออาหารมีรสชาติอร่อย ถูกปาก อาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
วตัถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารมีคุณภาพ และมีรายการอาหารให้เลือกหลากหลาย โดยราคา
เมนูอาหารมคีวามหลากหลาย เหมาะสมกบัคุณภาพและปรมิาณ โดยสถานทีจ่ดัจ าหน่ายอยู่ใน
ท าเลที่เข้าถึงสะดวก ผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งได้รับบริการโดย
พนักงานบรกิารด้วยความเต็มใจและยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่กระตือรอืร้นในการบรกิาร และ
สามารถแนะน าเกีย่วกบัรายการอาหารและเครื่องดื่ม   

2.  ผลการศึกษาระดับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารไทยช่อผกา สาขา
กรุงเทพมหานคร และสาขาจงัหวดันนทบุร ีพบว่า ผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารร้านอาหาร



 

ไทยช่อผกา สาขากรุงเทพมหานคร และสาขาจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมในระดับมาก  
เนื่องจากผู้บรโิภคส่วนใหญ่เมื่อต้องการรบัประทานอาหารจะพจิารณาด้านความสะอาดของ
ร้านอาหารไทยช่อผกา โดยเมื่อต้องการรบัประทานอาหารจะพจิารณาด้านความสดใหม่ของ
วตัถุดบิ ทัง้นี้ผู้บรโิภคจะท าการค้นหาขอ้มูลข่าวสารของร้านอาหารไทยช่อผกา จากเครอืข่าย
สงัคม (Social Network) เช่น เฟสบุ๊ค ,อนิสตาแกรม เป็นตน้ และคน้หาขอ้มลูรา้นอาหารไทยช่อ
ผกาจากผู้มปีระสบการณ์ หรอืคนที่เคยใช้บรกิารร้านอาหารไทยช่อผกา โดยจะพจิารณาเรื่อง
ชื่อเสยีงของรา้นอาหารไทยช่อผกาก่อนตดัสนิใจเขา้ใชบ้รกิาร ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารไทย
ช่อผกาโดยค านึงถงึความหรูหราและชื่อเสยีงของร้านอาหารไทยช่อผกาเป็นหลกั ตดัสนิใจใช้
บรกิารรา้นอาหารไทยช่อผกาทีม่ที าเลสามารถเดนิทางเขา้ถงึไดส้ะดวก และมทีีจ่อดรถเพยีงพอ 
และตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารไทยช่อผกาจากการส่งเสริมการตลาดหรือส่วนลดของ
รา้นอาหารไทยช่อผกา และหลงัจากการใชบ้รกิารผูบ้รโิภคจะพดูถงึสิง่ด ีๆ ในการมารบัประทาน
อาหารของร้านอาหารไทยช่อผกาแห่งนี้ให้ผู้อื่นฟัง และหากมโีอกาสท่านจะแนะน าร้านอาหาร
ไทยช่อผกา แห่งนี้ใหก้บัผูอ้ื่น และคนทีรู่จ้กั  

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารไทยช่อผกา สาขากรุงเทพมหานคร และสาขาจงัหวดันนทบุร ีพบว่า ผู้บรโิภคที่มี
ประเภทอาหารทีท่านมากทีสุ่ด การเลอืกจากบรกิารทีม่ากทีสุ่ด เหตุผลทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร บุคคลผู้
ร่วมใช้บรกิาร จ านวนผู้ที่มาใช้บรกิาร เวลาที่ใช้บรกิาร ระยะเวลาที่ใช้บรกิาร ความถี่ในการใช้
บรกิาร วนัที่ใช้บรกิาร ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บรกิาร และสื่อที่ท าให้ทราบขอ้มูลข่าวสาร
ต่างกนั ท าใหม้กีารตดัสนิใจใช้บรกิารร้านอาหารไทยช่อผกา สาขากรุงเทพมหานคร และสาขา
จงัหวดันนทบุรโีดยภาพรวมไม่ต่างกนั ทัง้นี้เนื่องจากการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านอาหารไทยช่อ
ผกา สาขากรุงเทพมหานคร และสาขาจงัหวดันนทบุรขีองผู้บรโิภค ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัพฤตกิรรม
การบรโิภคอาหารไทย  

4. ผลการศึกษาความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารร้านอาหารไทยช่อผกา สาขากรุงเทพมหานครและสาขาจงัหวดันนทบุร ีพบว่า ตวัแปร
อสิระทัง้หมด 7 ตวัแปร โดยมตีวัแปรอสิระจ านวน 7 ตวัแปร ทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจใช้
บริการร้านอาหารไทยช่อผกา สาขากรุงเทพมหานครและสาขาจังหวัดนนทบุรี โดยเรียง
ตามล าดบัทีม่ผีลสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ด้านสถานทีจ่ดัจ าหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ 
ตามล าดับ โดยค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.609 และสามารถอธิบาย
ความสมัพนัธ์ได้ร้อยละ 60.9 ทัง้นี้เนื่องจากเมื่อผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในเรื่องของอาหารที่มีรสชาติอร่อย ถูกปาก อาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
วตัถุดบิที่ใช้ประกอบอาหารมคีุณภาพ และมรีายการอาหารให้เลอืกหลากหลาย ราคามคีวาม
เหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ มกีารจดัสถานที่จดัจ าหน่ายให้อยู่ในท าเลที่เข้าถึงสะดวก   
พร้อมทัง้มกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ  และเมื่อเขา้รบั



 

บริการยังได้รับบริการโดยพนักงานบริการด้วยความเต็มใจและยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่
กระตือรือร้นในการบริการ และได้รับบริการที่ถูกต้องรวดเร็ว มีผลท าให้ผู้บริโภคเกิดการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารไทยช่อผกา  
. 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัครัง้นี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจยั เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นข้อมูล
พืน้ฐานเพือ่การปรบัปรุงและวางแผนกลยุทธท์างการตลาดของงรา้นอาหารไทยช่อผกา ดงันี้ 

1) จากผลวจิยัในครัง้นี้พบว่า  ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในด้านสถานที่จดัจ าหน่ายมาก
ที่สุด ดังนัน้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการซื้อให้แก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการควรให้
ความส าคญักับท าเลที่ตัง้สะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ เข้าถึงง่าย สะดวก และมีการ
ก าหนดวนัและเวลาเปิด-ปิดท าการของรา้นเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูซ้ือ้   

2) จากผลวจิยัในครัง้นี้พบว่า หากผูป้ระกอบการต้องการน าผลไปพฒันาในการใช้งาน
จรงิ ควรมกีารพจิารณาปัจจยัส าคญัด้านการเลือกจุดที่ตัง้อย่างรอบคอบ ทัง้ในส่วนของกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรม และรูปแบบการจับจ่ายใช้สอย นอกจากนี้ผู้ประกอบการ ควร
ท าการศึกษาหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าที่มสีาขาอยู่เดมิในท้องที่นัน้ หรอืมแีผนการขยาย
สาขามายงัทอ้งทีน่ัน้ควบคู่กนัไป 

3) จากผลวจิยัในครัง้นี้พบว่า ผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจต่อด้านบุคลากรต ่าที่สุด ดงันัน้
เพื่อสรา้งแรงจูงใจ และท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ ผูป้ระกอบการ
ควรใหค้วามส าคญักบัพฒันาพนักงานผูใ้หบ้รกิารใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และทศันคตใินการ
ใหบ้รกิารเพิม่มากขึน้  ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแนะน ารายการอาหารและเครื่องดื่ม ดา้ยความเอาใจ
ใสก่ระตอืรอืรน้ในการบรกิาร และดา้นการบรกิารทีถู่กตอ้ง รวดเรว็ 
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