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การตัดสินใจเลอืกใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ( THE DECISION SELECTION RESTAURANT SERVICES  

OF CONSUMERS IN BANGKOK ) 

รัชนีวรรณ วฒันปริญญา 1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

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

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระเพื่อศึกษา  ดา้นประชากร และดา้น

พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของผู ้บ ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร โดย ใช้

แบบสอบถาม เป็น เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน และ

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน มีการใช้การวิเคราะห์

ความแปรปรวน ANOVA, T-TEST, F-TEST โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสําคญั 

0.05  

  ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุเฉล่ียอยู่

ในช่วง อายุ 20-29 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน มีรายได้ 15,001 –20,000 บาท และเลือกรูปแบบการใช้บริการ

รับประทานท่ีร้านและซ้ือไปรับประทานท่ีบา้น ผูร่้วมใชบ้ริการร้านอาหาร คือ 2-3 คน

โดยวนัท่ีชอบมาใชบ้ริการคือวนัหยดุเสาร์ – อาทิตย ์ เวลา ท่ีเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร 

ช่วงเวลา 19.01 -22.00 น.ความถ่ีในการใชบ้ริการ คือ จาํนวน 1 -2 คร้ัง โดยมีจาํนวน

เงินต่อคร้ังท่ีรับประทานอาหาร น้อยกว่า 500 บาท /คร้ัง และส่ือท่ีทาํให้ท่านทราบ

ข้อมูลข่าวสารของร้านอาหารคือป้ายหน้าร้านโดยมีเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ

ร้านอาหาร คือ เดินทางสะดวกสบาย 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 



318 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ เพศ อาย ุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และ พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารในด้าน ลักษณะบริการ  จาํนวนผูร่้วมใช้

บริการ วนั เวลา  ความถ่ี จาํนวนเงิน ข่าวสารขอ้มูล  เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร  
 

คําสําคัญ: ร้านอาหาร, การบริการ   
 

ABSTRACT 
 

 The purpose of the independent study to study  demography and the 

consumer  behavior  which impact the  decision selection restaurant services of 

consumers in Bangkok.by using the 400  questionnaires .The statistic analysis 

methods are the descriptive  statistics  and  the  inferential  statistics;  One-way  

Anova  : F-test and  T- test for testing the hypothesis at 0.05 significant level. 

 The result of this independent study shown that most of the respondents 

Are 20-29 years old Single ,Master Degree graduated,working in the private 

company income is 15,001 -20,000 baht and choose to access the store and buy food 

to eat.The service at the restaurant is like   2-3   people a day come to  the   holiday  

Saturday - Sunday at the chosen restaurant between 19:01 to 22:00 am in the service 

number  is 1 -2 times the amount of time to eat less than 500 baht / time and 

media.Please note that the information of the restaurants. Facia   reasons for  

Choosin grestaurant  is  convenient. 

  The results  of  hypothesis test  revealed that gender, age, marital status, 

education, occupation, income impact the decision selection restaurant services of 

consumers in Bangkok and consumer  behavior  in the style restaurant offers a 

number of joint time-frequency amount of information. Why options. impact the 

decision selection restaurant services of consumers. 
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บทนํา 

 ปัจจุบนัธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย มีอยู ่61,760 ราย สร้างรายไดใ้ห้กบั

ประเทศกวา่ 200,000 ลา้นบาทต่อปี และมีแนวโนม้การเติบโตเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่

เน่ืองจาก ธุรกิจร้านอาหารของคนไทยส่วนใหญ่  ยงัเป็นธุรกิจท่ีมีขนาดกลางและขนาด

เล็ก ท่ียงัมีข้อจาํกัดในการเพิ่มศกัยภาพด้านการแข่งขันยงัขาดกระบวนการบริหาร

จดัการท่ีมีคุณภาพ ทาํให้ไม่สามารถพฒันาคุณภาพของธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง กรม

พฒันาธุรกิจการคา้จึงไดต้ั้งเป้าผลกัดนัธุรกิจร้านอาหารเขา้ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ  

เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ และเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ   

จากการเติบโตดงักล่าว  ผูป้ระกอบการร้านอาหารต่างๆตอ้งเร่งปรับตวัใน การพฒันา 

ร้านอาหาร ให้ดีในการบริการลูกค้า และรสชาดอาหาร ความสะอาด ความสดของ

อาหาร มีเมนูอาหารท่ีหลากหลาย  และ น่าสนใจโดยนาํการบริหารร้านอาหารโดยใช้

หลกัการตลาดมาช่วยพฒันาร้านใหดี้ยิง่ข้ึน 

ลกัษณะร้านอาหาร 

  กระทรวงพาณิชย ์แบ่งประเภทร้านอาหารออกเป็น  4  แบบ  โดยจาํแนกตาม 

การออกแบบตกแต่งเป็นหลกั ไดแ้ก่  

 1.ร้านอาหารระดบัหรู   ( fine  dining ) เป็นร้านท่ีมีการออกแบบตกแต่งอยา่ง

ประณีต สวยงาม ใช้วสัดุและอุปกรณ์ราคาแพง จดัอาหารอย่างหรู มีการบริการ

ระดบั 5 ดาว  

 2.ร้านอาหารระดบักลาง ( casual  dining ) เป็นร้านท่ีมี การออกแบบตกแต่ง

แบบพอสมควรเนน้บรรยากาศแบบสบายๆ  เป็นกนัเอง  ราคาอาหาร ระดบัปานกลาง

พนกังานบริการแบบเป็นกนัเอง ไม่มีพิธีรีตอง 

 3.ร้านอาหารทัว่ไป ( fast dining ) เป็นร้านท่ีมีการออกแบบตกแต่งแบบเรียบ

ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความทนัสมยั เนน้บริการอาหารจานด่วน มีรายการอาหารจาํกดั

และสามารถหมุนเวยีนลูกคา้ไดใ้นปริมาณมาก 
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 4.ร้านริมบาทวิถี  ( kiosk ) เป็น ร้านท่ีมีการออกแบบตกแต่งแบบง่าย ๆ เนน้

อาหาร จานเดียว สามารถปรุง ไดง่้ายและรวดเร็ว โดยเป็นธุรกิจขนาดยอ่มท่ีมีเจา้ของ

ร้านเป็นพอ่ครัวเอง    

ปัญหาธุรกจิร้านอาหาร 

 ปัจจุบนัธุรกิจร้านอาหารของไทยยงัไม่สามารถขยายธุรกิจให้เติบโต เขม้แข็ง

และไปสู่สากลได ้เน่ืองจากมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไดแ้ก่ 

 ดา้นบุคลากร ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหาร

จดัการ และส่ือสารดา้นภาษาต่างประเทศ 

 ดา้นเงินทุนหมุนเวียน ไม่สามารถหาแหล่งเงินกูใ้หม่ ๆ ไดเ้น่ืองจาก

ขาดขอ้มูลข่าวสาร และวธีิการเขียนแผนธุรกิจ 

 ดา้นการตลาด ขาดการประชาสัมพนัธ์ใหถึ้งกลุ่มเป้าหมายทั้งในและ 

                           ต่างประเทศ และความมีเอกลกัษณ์โดดเด่นของร้าน 

 ด้านการบริหารจัดการ ไม่มีความพร้อมในการจัดหาและพฒันา

ระบบวิธีการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และ

การฝึกอบรมยกระดบัมาตรฐานของสินคา้และบริการ 

 จากปัญหาดงักล่าวผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารจึงตอ้งมีการพฒันาและ

เพิ่มศกัยภาพของธุรกิจ  ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดผลประกอบการท่ีดีเลิศ และ ย ัง่ยืนโดยให้

ความสาํคญักบัการสรรหาและ ฝึกอบรมพฒันาบุคลากรใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการ

บริหารหรือเสนอความคิดเห็น เพื่อสร้างความรัก และ ภกัดีต่อองคก์รมีบริการท่ีดีและ

เป็นกนัเองกบัผูม้าใชบ้ริการ  สร้างช่ือร้าน หรือเอกลกัษณ์ของร้านเพื่อให้ลูกคา้ระลึก

และจดจาํได้ง่าย  เสนอบริการรูปแบบอาหารใหม่ๆ ท่ีสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดดี้ข้ึน    

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

  1. เพื่อศีกษาข้อมูลประชากร ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, สถานภาพ , การศึกษา , อาชีพ ,รายได ้ท่ีต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกร้านอาหาร 
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2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย  

บริการท่ีเลือกใช้ ,จาํนวนผูร่้วมใช้บริการต่อคร้ัง,วนัท่ีใช้บริการ, เวลาท่ีใช้บริการ, 

ความถ่ีในการใช้บริการ, จาํนวนเงินท่ีใช้บริการต่อคร้ัง,ส่ือท่ีทาํให้ทราบข้อมูล

ข่าวสาร และเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกร้านอาหาร 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรมีความแตกต่างกบัส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารมีความแตกต่างกบัส่วน

ประสมการตลาดในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย  

 

                  ตวัแปรอิสระ                                                            ตวัแปรตาม   

    (Independent Variable)                                            (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัดา้นประชากร 

1. เพศ   2. อาย ุ  

3.สถานภาพสมรส  

4. ระดบัการศึกษา 5. อาชีพ  

6. รายได ้

 

 

พฤติกรรมการใชบ้ริการ

ร้านอาหาร 

1. บริการท่ีเลือกใช ้

2. จาํนวนผูร่้วมใช ้

บริการต่อคร้ัง 

3. วนัท่ีใชบ้ริการ  

4.  เวลาท่ีใชบ้ริการ 

5.  ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

6. จาํนวนเงินท่ีใช ้

บริการต่อคร้ัง 

7. ส่ือท่ีทาํใหท้ราบขอ้มูล

ข่าวสาร 

8. เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ 

การตดัสินใจเลือกใช้

บริการ 

ร้านอาหาร 

 

                                                                                       

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

2.ดา้นราคา   

     3.ดา้นช่องทางการ 

        จดัจาํหน่าย  

4.ดา้นการส่งเสริม 

  ทางการตลาด  

5.ดา้นกระบวนการ  

6.ดา้นบุคคล  

7.ดา้นลกัษณะทาง  

   กายภาพ               
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชท้าํการตลาด

ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายของผูบ้ริโภค 

 2. พื่อนาํผลขอ้มูลดา้นพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารท่ี

ได้จากการศึกษาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาํหนดรูปแบบทางการตลาด และ    

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 

 3. เพื่อนาํผลขอ้มูลดา้น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีได ้จากการศึกษา 

ไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อ

ลดความเส่ียง ในการทาํธุรกิจ และจะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวดัคร้ัง

เดียวซ่ึงใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยทาํการแจกแบบสอบถาม

ทั้งหมด 400 ชุด โดยการใชสู้ตรของ Taro Yamane  คาํนวณหาขนาดตวัอยา่งและการ 

วเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้

 1.สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใชคื้อการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของสองกลุ่ม

ประชากรการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) F-test, (T-test) เพื่อทาํการทดสอบ

สมมติฐานของกลุ่มตวัอยา่ง โดย สเกลของขอ้มูลแบ่งออกเป็น 6 ระดบั ( RATING 

SCALE ) 

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุ 20-29 ปี 

สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได ้

15,001 –20,000 บาท  
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2. สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริกรร้านอาหารของผู้ตอบ

แบบสอบถาม   

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกรูปแบบการใชบ้ริการ

แบบใชบ้ริการทั้งสองอยา่ง ผูร่้วมใชบ้ริการร้านอาหาร คือ 2-3 คนโดยวนัท่ีชอบมาใช้

บริการ คือวนัหยุดเสาร์ – อาทิตย ์เวลา ท่ีเลือกใช้บริการร้านอาหาร คือระหว่างเวลา 

19.01 -22.00 น.ความถ่ีในการใชบ้ริการ คือ จาํนวน 1 -2 คร้ัง โดยมีจาํนวนเงินต่อคร้ัง

ท่ีรับประทานอาหาร นอ้ยกวา่ 500 บาท /คร้ัง และส่ือท่ีทาํให้ท่านทราบขอ้มูลข่าวสาร

ของร้านอาหารคือ ป้ายหนา้ร้านโดยมีเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร คือ เดินทาง

สะดวกสบาย   

 3. สรุปผลการวเิคราะห์การตัดสินใจเลอืกใช้บริการร้านอาหาร 

 พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยั 

ด้านผลิตภัณฑ์ รสชาติท่ีถูกปากของอาหาร ด้านราคา ราคาอาหารเหมาะสมกับ

คุณภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกร้านอาหาร ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย บรรยากาศการ

ตกแต่งร้านดูดีสวยงามมีอิทธิพลต่อการเลือกร้านอาหาร ดา้นการส่งเสริมการขายมี

การทาํบตัรสมาชิกเพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอาหาร ด้านกระบวนการ ความสะดวก

รวดเร็วในการให้บริการและลูกคา้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว การบริการพนักงาน

ภายในร้านพนักงานมีความกระตือรือล้นในการให้บริการและมารยาท และมนุษย์

สัมพันธ์ของพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพโดยมีพื้นท่ีให้บริการสะอาด

กวา้งขวางไม่แออดั 
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ตารางแสดงผลสรุป การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารในเขตกรุงเทพฯท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

การตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหาร 

ปัจจยัดา้นประชากร 

เพศ อาย ุ สถาน 

ภาพ 

การศึก 

ษา 

อาชีพ รายได ้

1.ผลิตภณัฑ์ √   √   

2.ราคา √   √   

3.สถานท่ีจดัจาํหน่าย   √ √  √ 

4.การส่งเสริม

การตลาด 

   

√ 

 

√ 

 

√ 

 

5.ดา้นกระบวนการ  √     

6.ดา้นการบริการ

พนกังานภายในร้าน 

      

7.ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ 

  

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
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สมมุติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารมีความ

แตก ต่า ง กับ ก า รตัด สิ นใ จ เ ลื อก ใ ช้บ ริก า ร ร้า นอา หา รข อง ผู ้บ ริ โภค ใ นเข ต

กรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

การตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหาร 

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร 

บริการ

ท่ี

เลือกใช ้

จาํนวน

ผูร่้วม

ใช้

บริการ 

วนัท่ีใช้

บริการ 

เวลาท่ีใช้

บริการ 

ความถ่ี

ในการ

ใช้

บริการ 

จาํนวน

เงินต่อ

คร้ัง 

ส่ือท่ี

ขอ้มูล

ข่าวสาร 

เหตุ 

ผลท่ี

ใช้

บริการ 

1.ผลิตภณัฑ ์ √       √ 

2.ราคา    √  √ √  

3.สถานท่ีจดั

จาํหน่าย 

 

√ 

  

√ 

   

√ 

 

√ 

 

√ 

4.การส่งเสริม

การตลาด 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

    

√ 

5.ดา้นกระบวน 

การ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

  

6.ดา้นการ

บริการ

พนกังาน

ภายในร้าน 

√ √  √     

7.ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ 

 

√ 

 

√ 

    

√ 

  

√ 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมุติฐานท่ี 1       

เพศ t-Test 0.262 ปฏิเสธ 

อาย ุ

สถานภาพสมรส 

F-Test 

F-Test 

0.335 

0.357 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา 

อาชีพ 

F-Test 

F-Test 

0.062 

0.267 

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.228 ปฏิเสธ 

    
สมมุติฐานท่ี2 

บริการท่ีเลือกใช ้

 

F-Test 

 

0.027 

 

 ปฏิเสธ 

จาํนวนผูร่้วมใชบ้ริการต่อคร้ัง 

วนัท่ีใชบ้ริการ 

F-Test 

F-Test 

0.192 

0.118 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

เวลาท่ีใชบ้ริการ 

ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

จาํนวนเงินท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง 

ส่ือท่ีทาํใหท้ราบขอ้มูลข่าวสาร 

เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

0.114 

0.343 

0.124 

0.245 

0.196 

ปฏิเสธ

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

     

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่าเพศ, อายุ, สถานภาพ ,อาชีพ, รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน สรุปไม่มีความสัมพนัธ์ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร  

และพฤติกรรมการใชบ้ริการไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

จากผลการวิจยัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มีผูร่้วมรับประทานอาหาร

ในแต่ละคร้ัง 2-3  ท่าน และ เวลาท่ีชอบไปทานอาหารคือวนัหยุด เสาร์ –อาทิตย ์โดย

จะ ใชบ้ริการ 1-2 คร้ัง /สัปดาห์ทาํใหเ้ห็นวา่ ควรเตรียมพร้อมในการให้บริการโดย จดั

สินคา้และ บริการใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยเฉพาะการบริการภายใน

ร้านอาหาร  และกระบวนการใหบ้ริการ ตอ้งรวดเร็ว และครบถว้น 

ผลการวิจยัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ การประชาสัมพนัธ์ 

ส่งเสริมการขายในช่วงเวลาวนัหยุด  ซ่ึงจะตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้น 

หากร้านคา้ ตอ้งการโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเพื่อให้ผูบ้ริโภครับรู้โดยผา่น

ช่องทาง จึงควรเลือกทาํป้ายโฆษณาท่ีหนา้ร้านดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

ไดต้รงจุดมากท่ีสุดและควรทาํWEB SIDE ร้านอาหาร เป็นอีกช่องทางท่ีทาํให้ร้าน

เป็นท่ีรู้จกัและรับทราบข่าวสารขอ้มูลจากทางร้าน ผลิตภณัฑ์ เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีทาํให้

ลูกคา้ประทบัใจคืออาหารจะตอ้งมีความสดใหม่ และรสชาติท่ีถูกปากและราคาอาหาร

ตอ้งเหมาะสมไม่แพงจนเกินไปและ รวมทั้งการบริการของพนกังานในร้านท่ีสําคญั

ตอ้งบริการท่ีดี เป็นการสร้างความประทบัใจให้ลูกคา้และทาํให้ลูกคา้กลบัมาทาน

อาหารท่ีร้านอีก  

5.4 ข้อเสนอแนะการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 ดา้นการบริการพนกังานภายในร้านจากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ให้ความสําคัญในด้านพนักงานให้บริการท่านได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ดังนั้ น

ร้านอาหารเป็นธุรกิจให้บริการ ซ่ึงบุคคลากรมีความสําคญัมากในการสร้างความพึง

พอใจให้กบัลูกคา้ และสามารถสร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจได ้ ดงันั้นทางร้านจึง

ตอ้งทาํการคดัเลือกบุคคลากรท่ีมีรักในงานบริการ และทาํการจดัฝึกอบรมทั้งในเร่ือง

หนา้ท่ีการทาํงาน รายละเอียดของสินคา้ การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ รวมถึงการ

ใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว เพื่อให้ลูกคา้เกิดความภาคภูมิใจ และพึงพอใจ

ในการมาใชบ้ริการ ทาํใหอ้ยากกลบัมาใชบ้ริการอีกในคร้ังต่อไป 
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ดา้นราคา จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัดา้นราคา

การ กาํหนดเมนูอาหารควรมีการวางแผนดา้นรายการอาหารท่ีหลากหลาย รวมถึงเมนู

ท่ีมีความชาํนาญเป็นพิเศษของทางร้าน  ควรทาํการศึกษาประเภทอาหารท่ีลูกคา้ชอบ

และ หาราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมของร้านอาหารให้ตรงกบัความพึงพอใจของลูกคา้และ

ร้านอาหารมีกาํไรจากการขาย ควรทาํการศึกษาหาวิธีการจะสร้างความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้ เพื่อรักษาลูกคา้เก่าใหเ้ป็นลูกคา้ประจาํ และเป็นผูโ้ฆษณาสินคา้ใหอี้กดว้ย 

 ด้านลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสําคัญด้านลักษณะทางกายภาพ หรือส่ิงมีตัวตนท่ีมองเห็นได้ ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความสําคญัใน ป้ายหน้าร้าน ดา้นความสะอาด ภายในร้านอาหาร 

ดงันั้นร้านอาหารควรจดัให้มีพนักงานประจาํคอยดูแลความสะอาดทั้งภายในและ

บริเวณรอบๆร้านอยา่งสมํ่าเสมอ  เพราะเป็นส่ิงท่ีสําคญัมากสําหรับธุรกิจร้านอาหาร   

และควรให้ความสําคญักบัการดูแลในเร่ืองความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ และ
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