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         ความพงึพอใจในการเลอืกใช้ร้านอาหารนอกบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 

(THE SATISFACTION STUDY OF EATING OUT IN BANGKOK AREA) 

ฐิติภทัท ์ศรีวไิลทนต ์1   ผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขาํเดช 2 

-------------------------------------------------- 

บทคดัยอ่ 

วตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการ

ร้านอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นผลิตภณัฑ์  สถานท่ี  ราคา  ส่งเสริมการตลาด  

กระบวนการบริการ  ลกัษณะทางกายภาพ  และดา้นบุคลากร ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีเป็น

การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) จาํนวน 400 ชุด  ผลการศึกษาพบวา่  

 ผูบ้ริโภคอาหารนอกบา้น  ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายุ 20 – 30 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็น

พนกังาน-ลูกจา้งเอกชน มีรายได ้15,001 – 20,000 บาท  ส่วนใหญ่นิยมอาหารไทย 

ร้านอาหารท่ีชอบใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารตามสั่ง/ร้านทั่วไป ซ่ึงมี

ร้านอาหารประจําอยู่แล้ว  ชอบร้านในลักษณะของทําเลท่ีตั้ งของร้านคือเป็น

ร้านอาหารท่ีตั้ งอยู่ในเมือง ส่วนใหญ่จะถูกชักชวนจากเพื่อนท่ีทาํงาน วนัท่ีเข้าใช้

บริการส่วนใหญ่จะเป็นวนัสําคญัของคนในครอบครัว จะใช้บริการ 2-4 คร้ัง/เดือน

และมีค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ัง  501-1,000 บาท ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การรับประทานอาหารนอกบา้น ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

พบวา่ ปัจจยัดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนั ผูบ้ริโภค

มีความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง 

สถิติท่ีระดบั 0.05  ความสัมพนัธ์ ระหวา่งปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารท่ีมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ี ดา้นราคา ดา้น 

------------------------------------------------------------------------------- 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านบุคลากร มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 

0.05  

คําสําคัญ :ร้านอาหาร, อาหาร, รับประทานอาหาร 

Abstract 

The satisfaction study of eating out in Bangkok area was conducted to 

measure customer’s satisfaction level within the choice of the restaurant in Bangkok 

in term of location, service process, physical characteristics, and personnel. This 

study in this survey is Survey Research by collecting the data of 400 questionnaires. 

The result shows that most of eating out consumers are women aged 20 - 30 

years old, married, and college graduated. Most are the staff - employees of private 

company, income between 15,001 to 20,000 baht, and Thai dishes are the most 

popular. Most popular restaurants are carte restaurant and mostly located in the 

urban area. To choose the restaurant, most of customers were persuaded by friends 

at work. Customers usually eat out in the special occasion of their family with 2-4 

times/month and with the cost of 501 to 1,000 baht for each person. 

The study shows several factors in choosing a restaurant in Bangkok. The 

important factors are the obvious open-close timing, available advance reservation, 

and beforehand promotion. While the cost, physical characteristics, the marketing 

campaign, and products are among average factors in choosing the restaurant. 

Factors influencing the satisfaction of eating out in Bangkok classified by 

personal factors, the factor of sex, age, status, education, occupation, income 

differences, consumer’s satisfaction shows no difference. Statistically significant at 

the 0.05 level.In the study in the relationship between the factors in choosing a 

restaurant and the satisfaction shows that the product, the cost, restaurant location, 

marketing promotion, the service process, the physical appearance, and the 
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personnel factors influence to the customer satisfaction at the 0.05 level of 

statistically significance 

KEY WORDS: RESTAURANT, FOOD, DINING OUT. 

1.บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 สภาวะปัจจุบันมนุษย์เราได้มีการพัฒนาความเจริญเติบโต ทั้ งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ทาํให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเปล่ียนไปสู่ยุค

แห่งความทนัสมยั ระบบทุนนิยมเร่ิมเขา้มามีบทบาทในการดาํรงชีวิตมากยิ่งข้ึน ทาํให้

ตอ้งทาํทุกอย่างแข่งกบัเวลา จากสภาวะน้ีส่งผลให้มีการพฒันาเทคโนโลยีด้านการ

ส่ือสาร การคมนาคม ความรวดเร็วของข่าวสารทาํให้เกิดผลกระทบอยา่งใหญ่หลวง

ในการดาํรงชีวิตของสังคมไทย เน่ืองจากสภาพของสังคมเศรษฐกิจทาํให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงบทบาท และวิถีชีวิตของคนในครอบครัว ภาระและความรับผิดชอบอนั

เกิดจากการทาํงาน การเรียนหรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีส่งผลให้ตอ้งทาํงานนอกบา้น ทาํให้

ไม่มีเวลาในการประกอบอาหาร พฤติกรรมการบริโภคไดเ้ปล่ียนไปในทางท่ีตอ้งการ

ความสะดวกรวดเร็วและความหลากหลาย (พาฝัน  ดีสมุทร และคณะ, 2549 : 1) 

 อาหารเป็นปัจจยัพื้นฐานแรกสาํหรับปัจจยั 4 ท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตของ

มนุษยทุ์กคน  นอกจากเคร่ืองนุ่งห่ม  ท่ีอยูอ่าศยั  และยารักษาโรค  ดงันั้น  มนุษยจึ์งให้

ความสําคญัต่อการเลือกท่ีจะรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  สะอาด  รวมทั้งตอ้งมี

รสชาติท่ีอร่อยถูกปาก  เพื่อท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค  แต่ด้วย

สังคมในปัจจุบนั  เป็นสังคมท่ีมีความแข่งขนั  และเร่งรีบอยูต่ลอดเวลา  จึงเป็นเหตุทาํ

ให้พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป  ซ่ึงจาก

สังคมไทยเป็นครอบครัวใหญ่จึงมกัจะทาํอาหารรับประทานกนัเองท่ีบา้นแต่ปัจจุบนั  

คนส่วนใหญ่มกัจะออกไปทาํงานนอกบา้น  ทาํให้ไม่มีเวลาท่ีจะทาํอาหารรับประทาน

เองจึงต้องเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปกลับไปรับประทานท่ีบ้าน หรือเลือกท่ีจะไป

รับประทานอาหารท่ีร้านอาหารนอกบา้นแทนดงันั้นจึงทาํให้เกิดธุรกิจร้านอาหาร

ต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย  เพื่อรองรับและตอบสนองกบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของ 
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ผูบ้ริโภคในปัจจุบนั(สมบติั  อมัพรต, 2549 : 1) 

 ดงันั้น  ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจออกไป

รับประทานอาหารนอกบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด ในดา้นของผลิตภณัฑ์  คืออาหารและการบริการ รวมถึงดา้น

ราคา ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออกไปรับประทานเพื่อนาํมาเป็นขอ้มูลหรือแนวทาง

ในการปรับปรุงพฒันาธุรกิจร้านอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการ และความ

สนใจของผูบ้ริโภค รวมทั้งเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจสําหรับผูป้ระกอบการ

รายใหม่ท่ีสนใจจะทาํธุรกิจร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร   

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลือกรับประทานอาหารนอกบา้น  ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารนอกบา้นของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือก

รับประทานอาหารนอกบา้น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ขอบเขตการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจในการเลือกรับประทานอาหาร

นอกบา้นในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ  

 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การศึกษาการวจิยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษา ความพึงพอใจในการเลือกรับประทาน 

อาหารนอกบา้น  ในเขตกรุงเทพมหานคร  กรอบแนวคิดในการทาํวิจยัจาํแนกตวัแปร

ท่ีจะศึกษาเป็น 2 กลุ่ม คือ ตวัแปรอิสระ และ ตวัแปรตาม  
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ตัวแปรอสิระ                                                                       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.แนวคิดทางการตลาดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 คอตเตอร์ (Kolter. 1997 : 93-94)ไดก้ล่าววา่  ส่วนประสมทางการตลาด  เป็น

เคร่ืองมือท่ีสําคญัทางการตลาดของบริษทั  ในการท่ีจะทาํให้ประสบความสําเร็จ

ทางดา้นการตลาดตามท่ีตั้งวตัถุประสงคใ์หต้รงตามกลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนด 

 McCarty (McCarthy & Perreault, 1990)ไดแ้บ่งส่วนประสมทางการตลาด

ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ เรียกว่า 4Psซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา 

(Price) การจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 1.  ผลิตภณัฑ ์(Product)  

2.  ราคา (Price) 

3.  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  (Place) 

4.  การส่งเสริมการตลาด ( promotion ) 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจของเฮอร์ซเบิร์ก 

 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีอยูใ่นระดบัสูง  เป็นท่ีพึงปรารถนาสําหรับ

ผูบ้ริหารทุกคนเพราะจะช่วยให้การบริหารเป็นไปอย่างราบร่ืน  และการปฏิบติังาน

ของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การสร้าง

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1.  เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพการสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายได ้

ปัจจัยในการเลอืกใช้บริการร้านอาหาร   

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

2. ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

3. ปัจจยัดา้นราคา 

4. ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด   

5. ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ   

6. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ   

7. ปัจจยัดา้นบุคลากร 
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ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับผูบ้ริหารทุกคนทั้งน้ี

ผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษากระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างแรงจูงใจให้ถ่องแท ้ 

และอาศยัแรงจูงใจเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการท่ีจะกระตุน้ให้บุคลากรปฏิบติังานใน

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยศรัทธา  และเต็มใจเพื่อผลสําเร็จของงานการสร้าง

แรงจูงใจนั้น  เกิดจากพื้นฐานความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นสําคญั ซ่ึงการบริหารงาน

ตามแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์เนน้เร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก  เฮอร์เบิร์ก (Herzberg)  ซ่ึง

ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาเพื่อนาํมาประยกุตเ์ป็นกรอบแนวคิดคร้ังน้ี 

ทฤษฎกีารบริการ 

 การบริการเป็นส่ิงสําคญัยิ่งในงานด้านต่างๆ เพราะบริการคือการให้ความ

ช่วยเหลือ หรือการดาํเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น ไม่มีการดาํเนินงานใดๆ ท่ี

ปราศจากบริการ ทั้ งในภาค ราชการ และภาคธุรกิจเอกชน การขายสินค้า หรือ

ผลิตภณัฑ์ใดๆ ก็ตอ้งมีการบริการรวมอยู่ดว้ยเสมอ ยิ่งธุรกิจบริการ ตวับริการนัน่เอง

คือ สินคา้ การขายจะประสบความสาํเร็จได ้ตอ้งมีบริการท่ีดี ธุรกิจการคา้จะอยูไ่ดต้อ้ง

ทาํให้เกิดการขายซํ้ า คือ ตอ้งรักษาลูกคา้เดิมและเพิ่มลูกคา้ใหม่ การบริการท่ีดีจะช่วย

รักษาลูกคา้เดิมไวไ้ด ้ทาํใหเ้กิดการขายซํ้ าอีก และชกันาํใหมี้ลูกคา้ใหม่ ๆ ตามมา 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

 งานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ความพึงพอใจในการเลือก

รับประทานอาหารนอกบา้น  ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยั

เชิงสํารวจ (Survey Research)โดยใช้วิ ธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) และให้ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูก้รอกคาํตอบเอง โดยทาํการศึกษา

เฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนการทาํวจิยัดงัน้ี 

  1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

  3  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

  4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 



57 
 

( วารสารการเงนิ การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกจิ ปีที2่ ฉบับที ่4 ) 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  ได้แก่  ประชากรทั่วไปท่ีอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร  ท่ีเคยไปรับประทานอาหารนอกบา้นในกรุงเทพมหานคร  มีจาํนวน

ทั้งส้ิน 5,701,394 คน 

 กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  โดยใช้วิธีเทียบจากตารางสําเร็จของ  Taro  

Yamane  (วเิชียร  เกตุสิงห์, 2541 : 24)  โดยกาํหนดความเช่ือมัน่  95%  ความผิดพลาด

ไม่เกิน  0.05%  เม่ือจาํนวนประชากรเท่ากบั 5,701,394 คน  เพื่อเป็นการไม่เกิดการ

ผดิพลาด   

𝑛       =                   
N

1 + Ne2
 

    

 กาํหนดให ้

  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  N = จาํนวนประชากร 

  E = ความผดิพลาดมาตรฐาน 

แทนค่าตามสูตรได ้ ดงัน้ี  14253.49 

  

n       =                   
5,701,394

1 + 5,701,394(0.05)2
 

    

       =                    399.99 หรือ 400 ชุด 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีไดใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยจะศึกษาจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางใน

การกาํหนดคาํถาม เพื่อให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจยั 

โดยจาํแนกออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
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 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลทัว่ไปท่ีอยูใ่น

กรุงเทพมหานคร  ท่ีเคยไปรับประทานอาหารนอกบา้นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือก

รับประทานอาหารนอกบา้น  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 รูปแบบคาํถามมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) มีการแบ่งคะแนนของระดบัความคิดเห็น เป็น 0 – 10 ระดบั ดงัน้ี 

ความพึงพอใจมากท่ีสุด  ใหค้ะแนน 10 คะแนน 

 ความพึงพอใจปานกลาง  ใหค้ะแนน   5 คะแนน 

 ความไม่พึงพอใจมากท่ีสุด ใหค้ะแนน   0 คะแนน 

 สําหรับเกณฑ์การแปลค่าเฉล่ียวิธีการแบ่งระดับความพึงพอใจหรือไม่พึง

พอใจออกเป็น     0 - 10 ระดบั มีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 

 

ความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น   =    
คะแนนสูงสุด − คะแนนตํ่าสุด

จาํนวนอนัตรภาคชั้น
 

 =          10−0
5

 

 =          2.00 

 

การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 การหาความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยัได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้

อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบเน้ือหาและความครบถว้นของขอ้มูลท่ีตอ้งการดาํเนินการ

วิจยั เม่ือไดรั้บคาํแนะนาํแลว้ ผูว้ิจยัไดท้าํการแกไ้ขและปรับปรุงจุดท่ีบกพร่องก่อนท่ี

จะนาํไปเก็บเป็นขอ้มูลเพื่อทาํการวจิยัต่อไป 

 การหาความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวม

ไดจ้าํนวน 30 ชุด และนาํไปทดสอบ ก่อนท่ีจะนาํไปใช้จริง และนาํขอ้บกพร่องมา



59 
 

( วารสารการเงนิ การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกจิ ปีที2่ ฉบับที ่4 ) 

ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหมี้ความสมบูรณ์ สําหรับผลการวิเคราะห์ผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรมท่ี

ทดสอบจากโปรแกรมท่ีไดรั้บความเช่ือถือ  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ก็บจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ชุด 

ดว้ยแบบสอบถามจาก บุคคลทัว่ไปท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ท่ีเคยไปรับประทาน

อาหารนอกบา้นในกรุงเทพมหานครโดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 

สัปดาห์ จึงไดข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งครบตามท่ีไดก้าํหนดไว ้

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

 เม่ือทาํการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัจะทาํการประมวลผล

ดว้ยโปรแกรมท่ีไดรั้บความเช่ือถือ ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อนาํเสนอและสรุปผลใน

การวจิยัน้ีไดใ้ชก้ารคาํนวณค่าสถิติดงัต่อไปน้ี 

 1. วิเคราะห์ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง ใชส้ถิติแบบความถ่ี (Frequency) ร้อย

ละ (Percentage)   

 2.  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ถิติ

แบบความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

 3.  สถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบความพึงพอใจ โดยใชส้ถิติ T-test ,F-test 

และสถิติ One – way –ANOVA เป็นตวัทดสอบสมมติฐาน 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาความพึงพอใจในการเลือกรับประทานอาหารนอกบ้านในเขต

กรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการเลือก

รับประทานอาหารนอกบ้านในเขตกรุงเทพมหานครด้านผลิตภณัฑ์สถานท่ีราคา  

ส่งเสริมการตลาด  กระบวนการบริการ  ลกัษณะทางกายภาพ  และดา้นบุคลากรซ่ึง

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล

ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จาํนวน 400 ชุดข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ 
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สมมุติฐานการวจัิย 

   ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการรับประทานอาหาร

นอกบา้น  ในเขตกรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั 

   ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน

การรับประทานอาหารนอกบา้น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ของเพศ 

t sig-2 
ชาย 

N= 176 

หญงิ 

N = 224  

𝒙� S.D. 𝒙� S.D. 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 8.26 0.58 8.33 0.57 -1.2133 0.2257 

2. ปัจจยัดา้นสถานท่ี 8.33 0.57 8.39 0.51 -1.2098 0.2271 

3. ปัจจยัดา้นราคา 8.39 0.51 8.41 0.59 -0.4230 0.6725 

4. ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 8.41 0.59 8.31 0.56 -0.4307 0.6669 

5. ปัจจยัดา้นกระบวนการ

บริการ 8.31 0.56 8.36 0.55 -0.9836 0.3259 

6. ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ 8.36 0.55 8.35 0.56 -0.9810 0.3272 

7. ปัจจยัดา้นบุคลากร 8.35 0.56 8.37 0.55 -0.3983 0.6906 

รวมเฉล่ีย 8.344 0.560 8.360 0.556 -0.806 0.448 

*นยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐาน : ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

ร้านอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตามเพศ ในภาพรวมพบวา่ เพศหญิง และ

เพศชาย มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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5.สรุปผลการศึกษา 

 ข้อมูลทัว่ไปของพนักงาน 

 ผูบ้ริโภคอาหารนอกบา้น  ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0  เป็นเพศชาย 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 มี

อายุ 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.0รองลงมามีอายุในช่วง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 

35.3 อายุช่วง 41 -50 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.0 อายุต ํ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.8 และ

อายุช่วง 51 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 12 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 

60.3 รองลงมา โสด ร้อยละ 34.8 และ หยา่ร้างหรือเป็นหมา้ย หรือแยกกนัอยู ่คิดเป็น

ร้อยละ 5 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.3 รองลงมาจบการศึกษาสูง

กวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.5 และจบการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ

9.3 ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน-ลูกจา้งเอกชน คิดเป็นร้อยละ 31.5 อาชีพอิสระ-เจา้ของ

กิจการ คิดเป็นร้อยละ 29.5  ขา้ราชการ-พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 28.3 และ

นกัเรียน-นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10.8มีรายได ้15,001 – 20,000 บาท  

การเลอืกใช้บริการร้านอาหารของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมอาหารไทย  คิดเป็นร้อยละ 51.0  รองลงมาคืออาหาร

ญ่ีปุ่น คิดเป็นร้อยละ 33.8  อาหารจีน คิดเป็นร้อยละ 9.3  อาหารพื้นเมือง/อาหาร

ทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 5.5  และอาหารยุโรป คิดเป็นร้อยละ 0.5ร้านอาหารท่ีชอบใช้

บริการส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารตามสั่ง/ร้านทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 33.0  รองลงมา

คือ ศูนยอ์าหาร คิดเป็นร้อยละ 21.8  ร้านอาหารบุพเฟ่ต์ คิดเป็นร้อยละ 18.0  ฟาสต์

ฟู้ ด/อาหารจานด่วนคิดเป็นร้อยละ 7.3  ภตัตาคาร/ร้านอาหารขนาดใหญ่คิดเป็นร้อยละ 

6.5 สวนอาหารคิดเป็นร้อยละ 4.5 ร้านก๋วยเต๋ียวคิดเป็นร้อยละ 4.0  และผบักบัสุก้ี/หมู 

กระทะ คิดเป็นร้อยละ 2.5  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีร้านอาหารประจาํ  คิดเป็นร้อยละ 

50.8  รองลงมาคือ ไม่มีร้านอาหารประจาํ คิดเป็นร้อยละ 49.3ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

ชอบในลกัษณะของทาํเลท่ีตั้งของร้านคือเป็นร้านอาหารท่ีตั้งอยู่ในเมือง คิดเป็นร้อย

ละ 51.8  รองลงมาคือ ระยะทางไม่สําคญัแต่การคมนาคมตอ้งสะดวก คิดเป็นร้อยละ 

31.3  ตั้งอยู่นอกเมืองคิดเป็นร้อยละ 8.8  และใกล้บา้น/ท่ีทาํงานคิดเป็นร้อยละ 8.3  
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ส่วนใหญ่จะถูกชกัชวนจากเพื่อนท่ีทาํงาน คิดเป็นร้อยละ 52.0  รองลงมาคือ คนใน

ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 31.3  เพื่อนบา้น คิดเป็นร้อยละ 9  และเพื่อนสนิทคิดเป็น 

ร้อยละ 7.8 วนัท่ีเขา้ใชบ้ริการส่วนใหญ่จะเป็นวนัสําคญัของคนในครอบครัว คิดเป็น

ร้อยละ 55.5  รองลงมาคือ วนัหยุด คิดเป็นร้อยละ 43.0  และเทศกาลต่าง ๆ คิดเป็น

ร้อยละ 1.5  ความถ่ีในการเข้าใช้บริการแต่ละเดือนของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะใช้

บริการ2-4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 60.5  รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 34.0  

มากกว่า 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 5.5  และจะมีค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ัง  501-1,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 34.5  รองลงมาคือ ค่าใช้จ่าย 1,001-1,500 คิดเป็นร้อยละ 22.5  

ค่าใช้จ่าย 1,501-2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.3 ค่าใชจ่้ายน้อยกวา่ 500 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 18.0 และค่าใชจ่้ายมากกวา่ 2,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.8 

อภิปรายผล 

 ผูบ้ริโภคอาหารนอกบา้น  ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายุ 20 – 30 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็น

พนักงาน-ลูกจา้งเอกชน มีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่นิยมอาหารไทย 

ร้านอาหารท่ีชอบใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารตามสั่ง/ร้านทั่วไป ซ่ึงมี

ร้านอาหารประจําอยู่แล้ว  ชอบร้านในลักษณะของทําเลท่ีตั้ งของร้านคือเป็น

ร้านอาหารท่ีตั้ งอยู่ในเมือง ส่วนใหญ่จะถูกชักชวนจากเพื่อนท่ีทาํงาน วนัท่ีเข้าใช้

บริการส่วนใหญ่จะเป็นวนัสาํคญัของคนในครอบครัว จะใชบ้ริการ2-4 คร้ัง/เดือนและ

มีค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ัง  501-1,000 บาท  

 ปัจจัยในการเลือกใช้บริการร้านอาหารของผูต้อบแบบสอบถามในเขต

กรุงเทพมหานครพบว่า  ปัจจยัด้านกระบวนการผูบ้ริโภคให้ความสําคญัระดบัมาก

ท่ีสุดคือ ร้านมีเวลาเปิด-ปิดชัดเจน มีบริการการรับจองโต๊ะล่วงหน้า มีการแนะนํา

ส่วนลดก่อนใหบ้ริการ ขณะท่ีปัจจยัดา้นสถานท่ีดา้นราคา  ดา้นลกัษณะกายภาพ  ดา้น

ส่งเสริมการตลาด  และดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุดรองลงมา ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปองพรรณ  พนมสารนรินทร์ (2541)พบวา่ ความคิดเห็นท่ี

เก่ียวกบัฟาสตฟ์ู้ ดในดา้นคุณภาพอาหาร  รสชาติอาหาร  ความสะดวกความรวดเร็วใน

การให้บริการ  ความสุภาพของพนกังาน  การส่งเสริมการขาย  และความทนัสมยัอยู่
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ในเกณฑดี์  ขณะท่ีความคิดเห็นในดา้นความเหมาะสมกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตของ

คนไทยอยูใ่นเกณฑป์านกลาง  กลุ่มตวัอยา่งเกือบทั้งหมดเคยเปิดรับโฆษณาฟาสตฟ์ู้ ด 

โดยเปิดรับจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด และไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ สุวิทศัน์  

สุรสิงห์โตทอง (2543)เห็นวา่ปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีความสําคญัมาก  แต่

สอดคลอ้งในส่วนของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีความสาํคญัปานกลาง   

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการรับประทานอาหารนอกบา้น ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ ปัจจยัดา้น เพศ อายุ สถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.  ควรทาํการศึกษาหาราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมของร้านอาหารให้ตรงกบัความ

พึงพอใจของลูกคา้และร้านอาหารมีกาํไร 

2.  ควรทาํการศึกษาหาวิธีการจะสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ เพื่อรักษา

ลูกคา้เก่าใหเ้ป็นลูกคา้ประจาํ และเป็นผูโ้ฆษณาสินคา้ใหอี้กต่อหน่ึงดว้ย 
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