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การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านอาหารของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
( THE DECISION SELECTION RESTAURANT SERVICES
OF CONSUMERS IN BANGKOK )
รัชนีวรรณ วัฒนปริ ญญา 1 กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อศึกษา ด้านประชากร และด้าน
พฤติ ก รรมในการตัด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การร้ า นอาหารของผู ้บ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การร้ า นอาหาร โดย ใช้
แบบสอบถาม เป็ น เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน และ
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาและเชิ งอนุ มาน มีการใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวน ANOVA, T-TEST, F-TEST โดยทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ
0.05
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นหญิง มีอายุเฉลี่ ยอยู่
ในช่ วง อายุ 20-29 ปี สถานภาพโสด ระดับ การศึ ก ษาปริ ญญาตรี อาชี พ พนัก งาน
บริ ษ ัท เอกชน มี ร ายได้ 15,001 –20,000 บาท และเลื อ กรู ป แบบการใช้บ ริ การ
รับประทานที่ร้านและซื้ อไปรับประทานที่บา้ น ผูร้ ่ วมใช้บริ การร้านอาหาร คือ 2-3 คน
โดยวันที่ชอบมาใช้บริ การคือวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ที่เลือกใช้บริ การร้านอาหาร
ช่วงเวลา 19.01 -22.00 น.ความถี่ในการใช้บริ การ คือ จํานวน 1 -2 ครั้ง โดยมีจาํ นวน
เงิ นต่อครั้งที่รับประทานอาหาร น้อยกว่า 500 บาท /ครั้ง และสื่ อที่ทาํ ให้ท่านทราบ
ข้อ มู ล ข่ า วสารของร้ า นอาหารคื อ ป้ ายหน้ า ร้ า นโดยมี เ หตุ ผ ลที่ เ ลื อ กใช้ บ ริ การ
ร้านอาหาร คือ เดินทางสะดวกสบาย
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ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชี พ รายได้
มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้ านอาหารของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และ พฤติก รรมการใช้บ ริ ก ารร้ านอาหารในด้าน ลักษณะบริ ก าร จํานวนผูร้ ่ วมใช้
บริ การ วัน เวลา ความถี่ จํานวนเงิน ข่าวสารข้อมูล เหตุผลที่เลือกใช้บริ การ มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
คําสํ าคัญ: ร้านอาหาร, การบริ การ
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
ปั จจุบนั ธุ รกิจร้ านอาหารในประเทศไทย มีอยู่ 61,760 ราย สร้างรายได้ให้กบั
ประเทศกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่
เนื่องจาก ธุ รกิจร้านอาหารของคนไทยส่ วนใหญ่ ยังเป็ นธุ รกิจที่มีขนาดกลางและขนาด
เล็ก ที่ ย งั มี ข ้อจํา กัดในการเพิ่ม ศัก ยภาพด้า นการแข่ง ขันยัง ขาดกระบวนการบริ หาร
จัดการที่ มี คุ ณ ภาพ ทําให้ไ ม่ส ามารถพัฒนาคุ ณภาพของธุ รกิ จได้อย่า งต่อเนื่ อง กรม
พัฒนาธุ รกิ จการค้าจึงได้ต้ งั เป้ าผลักดันธุ รกิ จร้านอาหารเข้า สู่ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
เพื่อสร้างความน่าเชื่ อถือ และเป็ นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ
จากการเติบโตดังกล่าว ผูป้ ระกอบการร้านอาหารต่างๆต้องเร่ งปรับตัวใน การพัฒนา
ร้ า นอาหาร ให้ดีในการบริ ก ารลู กค้า และรสชาดอาหาร ความสะอาด ความสดของ
อาหาร มีเมนู อาหารที่หลากหลาย และ น่ าสนใจโดยนําการบริ หารร้านอาหารโดยใช้
หลักการตลาดมาช่วยพัฒนาร้านให้ดียงิ่ ขึ้น
ลักษณะร้ านอาหาร
กระทรวงพาณิ ชย์ แบ่งประเภทร้านอาหารออกเป็ น 4 แบบ โดยจําแนกตาม
การออกแบบตกแต่งเป็ นหลัก ได้แก่
1.ร้านอาหารระดับหรู ( fine dining ) เป็ นร้านที่มีการออกแบบตกแต่งอย่าง
ประณี ต สวยงาม ใช้วสั ดุ และอุ ป กรณ์ ราคาแพง จัดอาหารอย่างหรู มีก ารบริ ก าร
ระดับ 5 ดาว
2.ร้านอาหารระดับกลาง ( casual dining ) เป็ นร้านที่มี การออกแบบตกแต่ง
แบบพอสมควรเน้นบรรยากาศแบบสบายๆ เป็ นกันเอง ราคาอาหาร ระดับปานกลาง
พนักงานบริ การแบบเป็ นกันเอง ไม่มีพิธีรีตอง
3.ร้านอาหารทัว่ ไป ( fast dining ) เป็ นร้านที่มีการออกแบบตกแต่งแบบเรี ยบ
ง่าย สะดวก รวดเร็ ว มีความทันสมัย เน้นบริ การอาหารจานด่วน มีรายการอาหารจํากัด
และสามารถหมุนเวียนลูกค้าได้ในปริ มาณมาก
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4.ร้านริ มบาทวิถี ( kiosk ) เป็ น ร้านที่มีการออกแบบตกแต่งแบบง่าย ๆ เน้น
อาหาร จานเดียว สามารถปรุ ง ได้ง่ายและรวดเร็ ว โดยเป็ นธุ รกิจขนาดย่อมที่มีเจ้าของ
ร้านเป็ นพ่อครัวเอง
ปัญหาธุรกิจร้ านอาหาร
ปั จจุบนั ธุ รกิจร้านอาหารของไทยยังไม่สามารถขยายธุ รกิจให้เติบโต เข้มแข็ง
และไปสู่ สากลได้ เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้แก่
 ด้านบุคลากร ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการบริ หาร
จัดการ และสื่ อสารด้านภาษาต่างประเทศ
 ด้านเงินทุนหมุนเวียน ไม่สามารถหาแหล่งเงินกูใ้ หม่ ๆ ได้เนื่องจาก
ขาดข้อมูลข่าวสาร และวิธีการเขียนแผนธุรกิจ
 ด้านการตลาด ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้ าหมายทั้งในและ
ต่างประเทศ และความมีเอกลักษณ์โดดเด่นของร้าน
 ด้า นการบริ ห ารจัดการ ไม่ มี ค วามพร้ อ มในการจัด หาและพัฒ นา
ระบบวิธีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ และ
การฝึ กอบรมยกระดับมาตรฐานของสิ นค้าและบริ การ
จากปั ญหาดังกล่ าวผูป้ ระกอบการธุ รกิจร้ านอาหารจึงต้องมีการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพของธุ รกิจ ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดผลประกอบการที่ดีเลิศ และ ยัง่ ยืนโดยให้
ความสําคัญกับการสรรหาและ ฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารหรื อเสนอความคิดเห็น เพื่อสร้างความรัก และ ภักดีต่อองค์กรมีบริ การที่ดีและ
เป็ นกันเองกับผูม้ าใช้บริ การ สร้างชื่ อร้าน หรื อเอกลักษณ์ของร้านเพื่อให้ลูกค้าระลึก
และจดจําได้ง่ า ย เสนอบริ ก ารรู ป แบบอาหารใหม่ๆ ที่ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้ดีข้ ึน
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่ อ ศี ก ษาข้อ มู ล ประชากร ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ , การศึกษา , อาชีพ ,รายได้ ที่ต่างกันมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกร้านอาหาร
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2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย
บริ การที่เลื อกใช้ ,จํานวนผูร้ ่ วมใช้บริ การต่อครั้ง,วันที่ใช้บริ การ, เวลาที่ใช้บริ การ,
ความถี่ ใ นการใช้บ ริ ก าร, จํานวนเงิ นที่ ใช้บ ริ การต่อครั้ ง,สื่ อที่ ท าํ ให้ท ราบข้อมูล
ข่าวสาร และเหตุ ผลที่ เลื อกใช้บริ การ ในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกร้านอาหาร
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรมีความแตกต่างกับส่ วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารมีความแตกต่างกับส่ วน
ประสมการตลาดในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
ปั จจัยด้านประชากร
1. เพศ 2. อายุ
3.สถานภาพสมรส

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)
การตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การ
ร้านอาหาร

4. ระดับการศึกษา 5. อาชีพ
6. รายได้

1.ด้านผลิตภัณฑ์

พฤติกรรมการใช้บริ การ
ร้านอาหาร

2.ด้านราคา

1. บริ การที่เลือกใช้
2. จํานวนผูร้ ่ วมใช้
บริ การต่อครั้ง
3. วันที่ใช้บริ การ
4. เวลาที่ใช้บริ การ
5. ความถี่ในการใช้บริ การ
6. จํานวนเงินที่ใช้
บริ การต่อครั้ง
7. สื่ อที่ทาํ ให้ทราบข้อมูล
ข่าวสาร
8. เหตุผลที่เลือกใช้บริ การ

3.ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย
4.ด้านการส่ งเสริ ม
ทางการตลาด
5.ด้านกระบวนการ
6.ด้านบุคคล
7.ด้านลักษณะทาง
กายภาพ
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อนําผลข้อมูลปั จจัยด้านประชากรที่ได้จากการศึกษาไปใช้ทาํ การตลาด
ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายของผูบ้ ริ โภค
2. พื่อนําผลข้อมูลด้านพฤติกรรมในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารที่
ได้จากการศึ ก ษาไปเป็ นข้อมู ล พื้ นฐานในการกํา หนดรู ป แบบทางการตลาด และ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในกลุ่มธุ รกิจร้านอาหาร
3. เพื่อนําผลข้อมูลด้าน ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ได้ จากการศึกษา
ไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคเพื่อ
ลดความเสี่ ยง ในการทําธุ รกิจ และจะทําให้ประสบความสําเร็ จ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดครั้ง
เดี ยวซึ่ งใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยทําการแจกแบบสอบถาม
ทั้งหมด 400 ชุด โดยการใช้สูตรของ Taro Yamane คํานวณหาขนาดตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
1.สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติที่ใช้คือการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสองกลุ่ม
ประชากรการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) F-test, (T-test) เพื่อทําการทดสอบ
สมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดย สเกลของข้อมูลแบ่งออกเป็ น 6 ระดับ ( RATING
SCALE )
สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นหญิง มีอายุ 20-29 ปี
สถานภาพโสด ระดับ การศึ กษาปริ ญญาตรี อาชี พพนัก งานบริ ษ ทั เอกชน มีรายได้
15,001 –20,000 บาท
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2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ กรร้ านอาหารของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลือกรู ปแบบการใช้บริ การ
แบบใช้บริ การทั้งสองอย่าง ผูร้ ่ วมใช้บริ การร้านอาหาร คือ 2-3 คนโดยวันที่ชอบมาใช้
บริ การ คือวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ที่เลือกใช้บริ การร้านอาหาร คือระหว่างเวลา
19.01 -22.00 น.ความถี่ในการใช้บริ การ คือ จํานวน 1 -2 ครั้ง โดยมีจาํ นวนเงินต่อครั้ง
ที่รับประทานอาหาร น้อยกว่า 500 บาท /ครั้ง และสื่ อที่ทาํ ให้ท่านทราบข้อมูลข่าวสาร
ของร้านอาหารคือ ป้ ายหน้าร้านโดยมีเหตุผลที่เลือกใช้บริ การร้านอาหาร คือ เดินทาง
สะดวกสบาย
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์ การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านอาหาร
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปั จจัย
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ รสชาติ ที่ ถู ก ปากของอาหาร ด้า นราคา ราคาอาหารเหมาะสมกับ
คุ ณภาพมีอิทธิ พลต่อการเลื อกร้ านอาหาร ด้านสถานที่จดั จําหน่ า ย บรรยากาศการ
ตกแต่งร้านดูดีสวยงามมีอิทธิ พลต่อการเลือกร้านอาหาร ด้านการส่ งเสริ มการขายมี
การทํา บัต รสมาชิ ก เพื่ อ ใช้เ ป็ นส่ วนลดค่ า อาหาร ด้า นกระบวนการ ความสะดวก
รวดเร็ วในการให้บริ ก ารและลู กค้า ได้รับบริ การอย่า งรวดเร็ ว การบริ การพนักงาน
ภายในร้ านพนักงานมี ความกระตื อรื อล้นในการให้บริ การและมารยาท และมนุ ษย์
สั ม พัน ธ์ ข องพนั ก งาน ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพโดยมี พ้ื น ที่ ใ ห้ บ ริ การสะอาด
กว้างขวางไม่แออัด
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ตารางแสดงผลสรุป การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารในเขตกรุ งเทพฯที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
การตัดสิ นใจเลือกใช้
ปั จจัยด้านประชากร
บริ การร้านอาหาร เพศ อายุ สถาน การศึก
อาชีพ รายได้
ภาพ
ษา
√
√
1.ผลิตภัณฑ์
√
√
2.ราคา
√
√
√
3.สถานที่จดั จําหน่าย
4.การส่ งเสริ ม
√
√
√
การตลาด
√
5.ด้านกระบวนการ
6.ด้านการบริ การ
พนักงานภายในร้าน
7.ด้านลักษณะทาง
√
√
√
√
√
กายภาพ
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สมมุ ติฐานที่ 2 พฤติ ก รรมการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ ก ารร้ า นอาหารมี ความ
แตกต่ า งกั บ การตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การร้ า นอาหารของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
การตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การ
ร้านอาหาร

1.ผลิตภัณฑ์

พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
บริ การ จํานวน
ที่
ผูร้ ่ วม
เลือกใช้
ใช้
บริ การ

วันที่ใช้
บริ การ

6.ด้านการ
บริ การ
พนักงาน
ภายในร้าน
7.ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ

ความถี่
ในการ
ใช้
บริ การ

จํานวน
เงินต่อ
ครั้ง

สื่ อที่
ข้อมูล
ข่าวสาร

√

เหตุ
ผลที่
ใช้
บริ การ
√

√

2.ราคา
3.สถานที่จดั
จําหน่าย
4.การส่งเสริ ม
การตลาด
5.ด้านกระบวน
การ

เวลาที่ใช้
บริ การ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมุติฐานที่ 1
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สมมุติฐานที่2
บริ การที่เลือกใช้
จํานวนผูร้ ่ วมใช้บริ การต่อครั้ง
วันที่ใช้บริ การ
เวลาที่ใช้บริ การ
ความถี่ในการใช้บริ การ
จํานวนเงินที่ใช้บริ การต่อครั้ง
สื่ อที่ทาํ ให้ทราบข้อมูลข่าวสาร
เหตุผลที่เลือกใช้บริ การ

สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคัญที่ได้ ผลลัพธ์
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.262
0.335
0.357
0.062
0.267
0.228

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.027
0.192
0.118
0.114
0.343
0.124
0.245
0.196

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

อภิปรายผล
ผลการศึก ษาในครั้ งนี้ พบว่าเพศ, อายุ, สถานภาพ ,อาชี พ , รายได้เฉลี่ ยต่ อ
เดือน สรุ ปไม่มีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
และพฤติกรรมการใช้บริ การไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
จากผลการวิจยั ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ มีผรู้ ่ วมรับประทานอาหาร
ในแต่ละครั้ง 2-3 ท่าน และ เวลาที่ชอบไปทานอาหารคือวันหยุด เสาร์ –อาทิตย์ โดย
จะ ใช้บริ การ 1-2 ครั้ง /สัปดาห์ทาํ ให้เห็นว่า ควรเตรี ยมพร้อมในการให้บริ การโดย จัด
สิ นค้าและ บริ การให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะการบริ การภายใน
ร้านอาหาร และกระบวนการให้บริ การ ต้องรวดเร็ ว และครบถ้วน
ผลการวิจยั ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ การประชาสัมพันธ์
ส่ งเสริ มการขายในช่ วงเวลาวันหยุด ซึ่ งจะตรงตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น
หากร้านค้า ต้องการโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อให้ผบู้ ริ โภครับรู้โดยผ่าน
ช่องทาง จึงควรเลือกทําป้ ายโฆษณาที่หน้าร้านดีที่สุด ซึ่ งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ได้ตรงจุดมากที่สุดและควรทําWEB SIDE ร้านอาหาร เป็ นอีกช่องทางที่ทาํ ให้ร้าน
เป็ นที่รู้จกั และรับทราบข่าวสารข้อมูลจากทางร้าน ผลิตภัณฑ์ เป็ นอีกส่ วนหนึ่ งที่ทาํ ให้
ลูกค้าประทับใจคืออาหารจะต้องมีความสดใหม่ และรสชาติที่ถูกปากและราคาอาหาร
ต้องเหมาะสมไม่แพงจนเกิ นไปและ รวมทั้งการบริ การของพนักงานในร้านที่สําคัญ
ต้องบริ การที่ดี เป็ นการสร้ างความประทับใจให้ลูกค้า และทําให้ลูกค้ากลับมาทาน
อาหารที่ร้านอีก
5.4 ข้ อเสนอแนะการทําวิจัยครั้งต่ อไป
ด้านการบริ การพนักงานภายในร้านจากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ ค วามสํ า คัญ ในด้า นพนัก งานให้ บ ริ ก ารท่ า นได้อ ย่า งถู ก ต้อ งรวดเร็ ว ดัง นั้น
ร้านอาหารเป็ นธุ รกิจให้บริ การ ซึ่ งบุคคลากรมีความสําคัญมากในการสร้างความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้า และสามารถสร้างความแตกต่างให้กบั ธุ รกิจได้ ดังนั้นทางร้านจึง
ต้องทําการคัดเลือกบุคคลากรที่มีรักในงานบริ การ และทําการจัดฝึ กอบรมทั้งในเรื่ อง
หน้าที่การทํางาน รายละเอียดของสิ นค้า การมีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า รวมถึงการ
ให้บริ การลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวดเร็ ว เพื่อให้ลูกค้าเกิดความภาคภูมิใจ และพึงพอใจ
ในการมาใช้บริ การ ทําให้อยากกลับมาใช้บริ การอีกในครั้งต่อไป
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ด้านราคา จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญด้านราคา
การ กําหนดเมนูอาหารควรมีการวางแผนด้านรายการอาหารที่หลากหลาย รวมถึงเมนู
ที่มีความชํานาญเป็ นพิเศษของทางร้าน ควรทําการศึกษาประเภทอาหารที่ลูกค้าชอบ
และ หาราคาสิ นค้าที่เหมาะสมของร้านอาหารให้ตรงกับความพึงพอใจของลูกค้าและ
ร้านอาหารมีกาํ ไรจากการขาย ควรทําการศึกษาหาวิธีการจะสร้างความจงรักภักดีของ
ลูกค้า เพื่อรักษาลูกค้าเก่าให้เป็ นลูกค้าประจํา และเป็ นผูโ้ ฆษณาสิ นค้าให้อีกด้วย
ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ จากการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสํ า คัญ ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ หรื อ สิ่ ง มี ต ัว ตนที่ ม องเห็ น ได้ ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญใน ป้ ายหน้าร้าน ด้านความสะอาด ภายในร้านอาหาร
ดังนั้นร้ านอาหารควรจัดให้มีพนักงานประจําคอยดูแลความสะอาดทั้ง ภายในและ
บริ เวณรอบๆร้านอย่างสมํ่าเสมอ เพราะเป็ นสิ่ งที่สําคัญมากสําหรับธุ รกิจร้านอาหาร
และควรให้ความสําคัญกับการดูแลในเรื่ องความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ และ
เครื่ องใช้เป็ นอย่างดี นอกจากนั้นควรจัดบรรยากาศภายในร้ านให้มีความรู้ สึกเป็ น
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