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ปั จจัยด้ านกลยุทธ์ ทางการตลาดที่มีผลต่ อพฤติกรรมและความ
พึงพอใจในการใช้ บริการร้ านอาหารไทยหรู หราของผู้บริโภคใน
กรุ งเทพมหานคร
Marketing Strategy Toward Consumer Behavior and Satisfaction
in Thai Fine Dining Restaurant in Bangkok
ดรุณี วรสิทธิ์ 1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภค
ที่มาใช้ บริการร้ านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร ศึกษาปั จจัยด้ านส่วนผสมการตลาดที่สง่ ผลต่อ
พฤติกรรม และความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภค และศึกษาความพึงพอใจโดยรวมที่สง่ ผลต่อความเต็ม
ใจจ่ายในราคาสูง และความตังใจที
้ ่จะแนะนา หรื อบอกต่อให้ กบั บุคคลอื่น กลุม่ ตัวอย่างคือ ผู้บริโภคอายุ
20 ปี ขึ ้นไป ที่มาใช้ บริการร้ านอาหารไทยหรูหราในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมทางสถิติ
สาเร็จรูป ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริโภคเป็ นส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 20-29 ปี มีสถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้ ตอ่ เดือนต่ากว่า 50,000 บาท กลุม่ ตัวอย่างมี
ความถี่ตอ่ สามเดือนในการมาใช้ บริการเฉลี่ยจานวน 2 และมูลค่าอาหารที่จา่ ยต่อมื ้อเฉลี่ยอยูท่ ี่ราคา 4,611
บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของ
ผู้บริโภคต่างกัน ปั จจัยส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผู้บริโภค ปั จจัยส่วนประสม
การตลาดมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจโดยรวม พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั ความเต็มใจจ่ายในราคาสูง
และความพึงพอใจโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กบั ความตังใจที
้ ่จะแนะนา หรื อบอกต่อให้ กบั บุคคลอื่น
คำสำคัญ: พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค, ความพึงพอใจ, ร้านอาหารไทยหรู หรา
1

นักศึกษา หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด ถนนสายมอเตอร์ เวย์ กิโลเมตรที่ 2 เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
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Abstract
The objectives of this independent study were to study the difference of the
demographic which will influencing the consumer’s satisfaction of Thai fine dining restaurant, to
study marketing mix factors influencing the consumer’s consumption behavior and consumer’s
satisfaction of food and beverage, physical evidence, waitperson and service, and to study
satisfaction, willing to pay higher price and willing to pass along to another person.
The sample were consumers age of 20 years and over whose have experience in Thai fine
dining restaurant in Bangkok total of 400 samples, The tool to collect information is
questionnaire, the statistical analysis used descriptive statistics (percentage, frequency, means,
and standard deviation) and inferential statistics, ANOVA, T-test, F-test, and multiple regression.
The results found that majority of consumer was female by 50.38 percent age in between 20-29
years old, married, bachelor’s degree, working in private company and income below 50,000 a
month. Concerning to the frequency of visit were 2 times in three month and value pay per meal
was 4,611 Baht. The differences in factor of incomes have affected the difference consumer’s
satisfaction, the marketing mix factors of food and beverage, waitperson, and service related to
three month frequency of consumer behavior and the marketing mix factors of food and
beverage, physical evidence related to value of pay per meal, the marketing mix factors of food
and beverage, physical evidence, waitperson, and service related to overall customer
satisfaction, the consumer’s behavior related to overall consumer’s satisfaction, the overall
consumer’s satisfaction related to willing to pay higher prices and overall consumer’s
satisfaction related to willing to pass along to another person of Thai fine dining restaurant in
Bangkok.
Keywords: Consumer’s behavior, Satisfaction, Thai Fine Dining Restaurant

บทนา
ศูนย์วิจยั กสิกรไทย คาดการณ์วา่ ปี 2556 ตลาดธุรกิจบริการเกี่ยวกับอาหารจะมีมลู ค่าประมาณ
669,000 ล้ านบาท แบ่งเป็ นมูลค่าตลาดธุรกิจบริการด้ านอาหารทัว่ ไปที่ไม่ได้ เป็ นเครื อข่ายธุรกิจอาหาร
(Independent Consumer Foodservice) 488,370 ล้ านบาท และมูลค่าตลาดธุรกิจบริการด้ านอาหารที่
เป็ นเครื อข่ายธุรกิจอาหาร (Chained Consumer Foodservice) 180,630 ล้ านบาท ซึง่ มีมลู ค่ามหาศาล
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มูลค่าตลาดร้ านอาหารที่เป็ นเครื อข่ายธุรกิจอาหารมีการเติบโตร้ อยละ 14 จากปี 2555 ที่มีมลู ค่าตลาด
85,466 ล้ านบาท และพบว่าประเภทร้ านอาหารไทย มีอตั ราการเติบโตสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ย จึงเป็ น
โอกาสของร้ านอาหารไทยหรูหราในการขยายตัว ซึง่ ในปั จจุบนั พบว่าได้ รับความนิยมมากขึ ้น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคร้ านอาหารไทยหรูหรา
ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคร้ านอาหารไทย
หรูหราในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคร้ านอาหารไทย
หรูหราในกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการร้ านอาหารไทย
หรูหราในกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจโดยรวมที่สง่ ต่อความเต็มใจจ่ายในราคาสูงของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการ
ร้ านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร
6. เพื่อศึกษาความพึงพอใจโดนรวมที่สง่ ผลต่อความตังใจที
้ ่จะแนะนา
/บอกต่อให้ กบั บุคคลอื่นของ
ผู้บริโภคที่มาใช้ บริการร้ านอาหารไทยหรูหรา

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อเป็ นองค์ความรู้ใหม่หาปั จจัยที่ทาให้ ผ้ บู ริโภคในกรุงเทพมหานครมาเลือกใช้ บริการ
ร้ านอาหารไทยหรูหรา
2. เพื่อเป็ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์พื ้นฐานสาหรับผู้ประกอบการร้ านอาหารไทยหรูหรา สามารถนา
ข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั ไปใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุง
เสริมยุทธศาสตร์ เพื่อ พัฒนาร้ านอาหารให้
สามารถเพิ่มมูลค่า และยอดขายได้

ขอบเขตงานวิจัย
1. ตัวแประอิสระ ได้ แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ
และรายได้ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้ วย ด้ านผลิตภัณฑ์ (อาหาร เครื่ องดื่ม) ด้ านลักษณะ
ทางกายภาพ ด้ านบุคลากรที่ให้ บริการ และด้ านการบริการ
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2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ พฤติกรรมของผู้บริโภค ประกอบด้ วย ค่าใช่จา่ ยต่อมื ้อ ความถี่ในการมาใช้
ความพึงพอใจโดยรวม ความเต็มใจจ่ายในราคาสูง และความตังใจที
้ ่จะแนะนา/บอกต่อให้ กบั บุคคลอื่นของ
ผู้บริโภคที่มาใช้ บริการร้ านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ร้ านอาหารไทยหรูหรา (Thai fine Dining Restaurant) หมายถึง ห้ องอาหารไทยที่เน้ นหนักใน
ระบบของศิลปะการปรุงอาหารชันยอด
้
มีพนักงานดูแลแขกได้ อย่างทัว่ ถึง อุปกรณ์ตกแต่งภายในร้ านจะเน้ น
ที่ความหรูหราเป็ นสาคัญ
2. ความพึงพอใจโดยรวม (Satisfaction) หมายถึง ปฏิกิริยาด้ านความรู้สกึ ในลักษณะทิศทางบวก
ที่มีตอ่ สิ่งเร้ า หรื อสิ่งกระตุ้นของร้ านอาหารไทยหรูหราที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สดุ ท้ ายของ
กระบวนการประเมินหลังจากเกิดพฤติกรรม
3. ความเต็มใจจ่ายในราคาสูง (Willing to pay high price) หมายถึง การที่ลกู ค้ าเกิดความพึง
พอใจจากประสบการณ์ในการมาใช้ บริการร้ านอาหารไทยหรูหราจนมองเห็นความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์
โดยเน้ นคุณภาพเป็ นหลัก จึงทาให้ มีไม่ออ่ นไหวต่อราคาที่สงู ขึ ้น
4. ความตังใจที
้ ่จะแนะนา หรื อบอกต่อให้ กบั บุคคลอื่น (Word of mouth) หมายถึง เป็ นการสื่อสาร
ระหว่างสมาชิกภายในกลุม่ ซึง่ เป็ นกลุม่ ปฐมภูมิที่มีความสนิทกัน เป็ นการบอกเล่าประสบการณ์ดีๆ
หลังจากที่มาใช้ บริการที่ร้านอาหารไทยหรูหรา

แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ศาสตราจารย์ฟิลลิป ค็อตเลอร์ ( Kotler, 2003) ได้ ให้ แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับ
ธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ว่าประกอบด้ วย (Marketing Mix) 7 อย่าง หรื อ 7P's ดังนี ้ (1) ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ( Product) เป็ นสิ่งสนองความจาเป็ นและความต้ องการของมนุษย์ (2) ด้ านราคา ( Price)
หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้ าจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า ( Value) ของบริการกับราคา
(Price) ของบริการนัน้ ถ้ าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้ าจะตัดสินใจซื ้อ (3) ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ( Place)
เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้ อมในการนาเสนอบริการให้ แก่ลกู ค้ า ซึง่ มีผลต่อการรับรู้ของ
ลูกค้ าในคุณค่า และคุณประโยชน์ของบริการที่นาเสนอ (4) ด้ านการส่งเสริมการตลาด ( Promotions) เป็ น
เครื่ องมือหนึง่ ที่มีความสาคัญในการติดต่อสื่อสารให้ ผ้ ใู ช้ บริการ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้ งข่าวสารหรื อชักจูง
ให้ เกิดทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ บริการ (5) ด้ านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) ซึง่ ต้ อง
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อาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อให้ สามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าได้ แตกต่างเหนือ
คูแ่ ข่งขัน (6) ด้ านกายภาพและการนาเสนอ ( Physical Evidence) เป็ นแสดงให้ เห็นถึงลักษณะทาง
กายภาพและการนาเสนอให้ กบั ลูกค้ าให้ เห็นเป็ นรูปธรรม โดยพยายามสร้ างคุณภาพโดยรวมทังทางด้
้
าย
กายภาพ (7) ด้ านกระบวนการ ( Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับระเบียบวิธีการ และงานปฏิบตั ใิ น
ด้ านการบริการ ที่นาเสนอให้ กบั ผู้ใช้ บริการ เพื่อมอบการให้ บริการอย่างถูกต้ องรวดเร็ว และเกิดความ
ประทับใจ
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Kotler, 2003)
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค ( Consumer behavior model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจงู ใจที่ทาให้ เกิด
การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจดุ เริ่มต้ นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น ผ่านเข้ ามาในความรู้สกึ นึกคิดของผู้ซื ้อ
(Buyer’s black box) ซึง่ เปรี ยบเสมือนกล่องดา แล้ วจะมีการตอบสนองของผู้ซื ้อ ( Buyer’s response) หรื อ
การตัดสินใจของผู้ชื ้อ (Buyer’s decision) จึงอาจเรี ยกว่า S-R Theory ซึง่ องค์ประกอบของทฤษฎีมีดงั นี ้
1. สิ่งกระตุ้น ( Stimulus) ประกอบด้ วย ได้ แก่ (1) ด้ านผลิตภัณฑ์ เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
สวยงามเพื่อกระตุ้นความต้ องการ (2) ด้ านราคา เช่น การกาหนดราคาสินค้ าให้ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โดย
พิจารณาลูกค้ าเป้าหมาย (3) ด้ านการจัดช่องทางการจาหน่าย เช่น จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ ทวั่ ถึงเพื่อให้
สะดวกแก่ผ้ บู ริโภคถือว่าเป็ นการกระตุ้นความต้ องการซื ้อ (4) ด้ านการส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณา
อย่างสม่าเสมอ การใช้ พนักงานขาย การลดราคา (5) สิ่งกระตุ้นอื่นๆ ได้ แก่ สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทาง
เทคโนโลยี ทางกฎหมาย และการเมือง ทางวัฒนธรรม
2. กล่องดาหรื อความรู้สกึ นึกคิดของผู้ชื ้อ ( Buyer’s black box) ความรู้สกึ นึกคิดของผู้ซื ้อที่เสมือน
กล่องดา (black box) ซึง่ ผู้ผลิตหรื อผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้ องพยายามค้ นหาความรู้สกึ นึกคิดของผู้
ซื ้อ ความรู้สกึ นึกคิดของผู้ซื ้อ ความรู้สกึ นึกคิดของผู้ซื ้อ ได้ รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื ้อ คือ ปั จจัยทาง
วัฒนธรรม ปั จจัยทางสังคม ปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยด้ านจิตวิทยา และกระบวนการการตัดสินใจของผู้
ซื ้อ ประกอบด้ วยขันตอนคื
้
อ การรับรู้ความต้ องการ (ปั ญหา) การค้ นหาข้ อมูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสินใจซื ้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
3. การตอบสนองของผู้ซื ้อ ( Buyer’s response) หรื อการตัดสินใจผู้ซื ้อ ( Buyer’s purchase
decisions) มีการตัดสินในในประเด็นต่างๆ ดังนี ้ (1) การเลือกผลิตภัณฑ์ (2) การเลือกตามสินค้ า (3) กา ร
เลือกผู้ขาย (4) การเลือกเวลาในการซื ้อ (5) การเลือกปริมาณในการซื ้อ
ทฤษฎีความพึงพอใจ
ปณิศา มีจินดา (2553) กล่าวว่า หลังจากซื ้อ และทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์ไปแล้ ว ผู้บริโภคจะมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรื อไม่พอใจ
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จากงานวิจยั ของ แบล็คเวล , ไมนาร์ ด และเอ็นเจิล ( Blackwell, Miniard, and Engle, 2006)
พบว่าความสาคัญของความพึงพอใจของลูกค้ า มีดงั นี ้
1. ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อการซื ้อซ ้า
2. ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อการบอกต่อ และการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์
3. ความไม่พงึ พอใจจะนาไปสูก่ ารตาหนิและร้ องเรี ยน
4. ความพึงพอใจจะทาให้ ความรู้สกึ อ่อนไหวต่อราคาลดลง หรื อต่อต้ านการเปลี่ยนแปลงมากขึ ้น
5. ความพึงพอใจจะทาให้ เกิดความผูกพันด้ านความสัมพันธ์อนั ดี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
รุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง (2552) ได้ ศกึ ษาปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการร้ านอาหารไทยของผู้บริโภค กรณีศกึ ษา Miami-Dade County มลรัฐฟอลิด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบอาหารไทยรสชาติดงเดิ
ั ้ ม รสชาติของอาหารเป็ นสิ่งจูงใจให้ บริโภค ผู้มีอิทธิพล
ในการบริโภค คือ ตนเอง โดยมาบริโภคสัปดาห์ละ 1 ครัง้ หรื อมากกว่า ส่วนใหญ่จะบริโภคช่วงอาหารเย็น
วันเสาร์ สถานที่บริโภคเป็ นร้ านอาหาร ค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยต่อครัง้ ประมาณ 20-30 ดอล์ลาสหรัฐ พบว่า
ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยไม่แตกต่างกัน แต่หากผู้บริโภคที่มี อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และภูมิลาเนาต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยที่แตกต่าง
กัน ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคลากรให้ บริการ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของผู้บริโภค
เพ็ญนภา หมีเทศ (2554) ศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
ร้ านอาหารสาหรับครอบครัวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ชอบอาหารประเภทอาหารไทย และผู้ที่มีอิทธิพลในการเลือกร้ านอาหาร คือ พ่อ แม่ และปั จจัย
ส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ คือ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้บริโภคให้
ความสาคัญในด้ านความสดสะอาด น่ารับประทาน ถูกหลักอนามัย และมีรสชาติที่อร่อย ปั จจัยด้ านราคา
พบว่าผู้บริโภคให้ ความสาคัญกับด้ านอัตราค่าบริการสมเหตุสมผลมีความคุ้มค่ากับเงินที่ได้ จา่ ยไป และ
ปั จจัยด้ านสถานที่พบว่าผู้บริโภคให้ ความสาคัญกับร้ านต้ องมีความสะอาด มีความร่มรื่ นดูเป็ นธรรมชาติมี
สถานที่จอดรถสะดวก กว้ างขวางเพียงพอ และบรรยากาศร้ านดูเป็ นกันเอง ส่วนปั จจัยส่วนผสมการตลาดที่
มีผลต่อความพึงพอใจในระดับมาก

- 94 -

สยามวิชาการ ปี ที่ 16 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 26 กรกฎาคม 2558 – ตุลาคม 2558
Siam Academic Review Vol.16, No.1, Issue 26, July 2015 – October 2015

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ ( Quantitative Research) โดยใช้ วิจยั เชิงสารวจ (Survey
Research Method) ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผู้บริโภคตังแต่
้ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป ที่มาใช้ บริการ
ร้ านอาหารไทยหรูหราในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่างคือ ผู้บริโภคตังแต่
้ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป ที่มาใช้
บริการร้ านอาหารไทยหรูหรา โดยแบ่งพื ้นที่ตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครเขตละ 1 ร้ าน ได้ แก่
ศาลาทิพย์ ห้ องอาหารไทยสวนบัว ศาลาไทย บลูอิเลฟเฟ้นท์ ธิพย์ธารา และสุภทั ราริเวอร์ เฮ้ าส์ ขนาด
ของกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ สตู ร Infinite Population จานวน 400 ตัวอย่าง และทาการเก็บข้ อมูล
ในช่วงวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2557 ด้ วยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย
(Sample random sampling) ซึง่ แบบสอบถามมี 6 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 คาถามปลายปิ ดและปลายเปิ ดเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นปั จจัยด้ านส่วนผสมทางการตลาด
ส่วนที่ 3 คาถามปลายปิ ดและปลายเปิ ดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นความเต็มใจจ่ายในราคาสูง
ส่วนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นความตังใจที
้ ่จะแนะนา หรื อบอกต่อให้ กบั บุคคลอื่น
ส่วนที่ 6 คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นความพึงพอใจโดยรวม
การพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปั จจัยส่วนประสมการตลาด ของแต่ละคาถาม
โดยแบ่งค่าเฉลี่ยของคะแนน เป็ น 5 ระดับ (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา , 2549) โดย กาหนดความกว้ างของแต่
ละอันตรภาคชัน้ = 0.80 ดังนี ้ 4.21 – 5.00 = ดีมาก, 3.41 – 4.20 = ดี, 2.61 – 3.40 = ปานกลาง, 1.81 –
2.60 = ไม่ดี และ 1.00 – 1.80 = ไม่ดีอย่างมาก
การพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ ความพึงพอใจโดยรวม ความเต็มใจจ่ายในราคา
สูง และความตังใจที
้ ่จะแนะนา หรื อบอกต่อให้ กบั บุคคลอื่น ของแต่ละคาถามโดยแบ่งค่าเฉลี่ยของคะแนน
เป็ น 5 ระดับ (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา , 2549) โดยกาหนดความกว้ างของแต่ละอันตรภาคชัน้ = 0.80 ดังนี ้
4.21 – 5.00 = มากที่สดุ , 3.41 – 4.20 = มาก, 2.61 – 3.40 = ปานกลาง, 1.81 – 2.60 = น้ อย, และ 1.00
– 1.80 = น้ อยที่สดุ
การทดสอบเครื่ องมือหาความเชื่อมัน่ (
Reliability) โดยทดสอบแบบสอบถาม 30 ชุด พบว่า มีคา่
สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.963 มีการประมวลผลข้ อมูลด้ วยโปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูป
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ ความถี่ ( Frequency) ร้ อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย ( Mean) และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยายข้ อมูลทัว่ ไป และระดับความคิดเห็นของกลุม่
ตัวอย่างที่ศกึ ษาการทดสอบสมมุตฐิ าน สถิตทิ ี่ใช้ คือการทดสอบค่า t (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
จาแนกทางเดียว (One-Way Anova) และการทดสอบสัมประสิทธิ์เชิงพหุ (Regression)
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ผลการวิจัย
1. ลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้บริโภคที่มาใช้ บริการร้ านอาหารไทยหรูหรา ในกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถามมีจานวน
400 คน ซึง่ เสียไป 11 เหลือ 389 คน ซึง่ จะคิดเป็ นร้ อยละ 100 พบว่าเป็ นเพศชาย ร้ อยละ 49.61 (193 คน)
เพศหญิงร้ อยละ 50.38 (196 คน) มีอายุ 20-29 ปี ร้ อยละ 33.41 (130 คน) อายุ 30-39 ปี ร้ อยละ 33.93
(132 คน) อายุ 40-49 ปี ร้ อยละ 28.27 (110 คน) อายุ 50-59 ปี ร้ อยละ 3.85 (15 คน) อายุ 60 ปี ขึ ้นไป
ร้ อยละ 0.51 (2 คน) สถานภาพโสด ร้ อยละ 36.76 (143 คน) สมรส ร้ อยละ 59.89 (233 คน) หย่าร้ าง ร้ อย
ละ 3.34 (13 คน) ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ร้ อยละ 2.82 (11 คน) ปริญญาตรี จานวน ร้ อยละ 66
(236 คน) สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 36.5 (142 คน) อาชีพนักเรี ยนนักศึกษา ร้ อยละ 2.05 (8 คน) รับ
ราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ ร้ อยละ 6.42 (25 คน) พนักงานบริษัท ร้ อยละ 59.38 (231 คน) ธุรกิจส่วนตัว ร้ อย
ละ 31.87 (124 คน) อื่นๆ ร้ อยละ 0.57 (1 คน) มีรายได้ ตอ่ เดือนต่ากว่า 50,000 บาท ร้ อยละ 43.18 (168
คน) 50,001-100,000 บาท ร้ อยละ 35.98 1 (40 คน) 100,001-150,000 บาท ร้ อยละ 9.25 (36 คน)
150,001-200,000 บาท ร้ อยละ 8.74 (34 คน) มากกว่า 200,000 บาท ร้ อยละ 2.82 (11 คน)
2. ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยและค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ความพึงพอใจโดยรวม ความเต็มใจจ่ ายในราคาสูง และความตัง้ ใจที่จะแนะนา
หรือ บอกต่ อ
ให้ กับบุคคลอื่น
ปั จจัยส่วนประสมการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ของร้ านอาหารไทยหรูหราที่เป็ นตัวแทน ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09) ได้ แก่ อาหารมีรสชาติอร่อย อาหารมีการ
ตกแต่งสวยงามและประณีต เมนูอาหารหลากหลาย อาหารมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ อาหารมีสรรพคุณทาง
ยา อาหารมีคณ
ุ ค่าทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม และมีวตั ถุดบิ ตามฤดูกาล (ค่าเฉลี่ย 4.34, 4.34, 4.35,
4.16, 3.90, 3.82 และ 3.79 ตามลาดับ ) ปั จจัยด้ านเครื่ องดื่มอยูใ่ นระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.24) ได้ แก่ มี
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หลากหลายทังของไทยและต่
้
างประเทศ มีน ้าผลไม้ คนสดหลากหลาย
ั้
มีเครื่ องดื่ม
สมุนไพรหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 4.41, 4.28, 4.04 ตามลาดับ) ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพอยูใ่ นระดับดี
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.09) ได้ แก่ การประดับด้ วยเฟอร์ นิเจอร์ ชนเลิ
ั ้ ศ การใช้ ภาชนะใสสะอาดและมีรสนิยมสูง
ร้ านมีบรรยากาศเลิศหรู ภายในร้ านไม่มีกลิ่นที่ไม่พงึ ประสงค์ ภายในร้ านมีอณ
ุ หภูมิเหมาะสม และภายใน
ร้ านไม่มีเสียงรบกวน (ค่าเฉลี่ย 4.29, 4.24, 4.14, 3.99, 3.86, และ 3.80 ตามลาดับ ) ปั จจัยด้ านบุคลากรที่
ให้ บริการอยูใ่ นระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.47) ได้ แก่ พนักงานแต่งกายดีและมีบคุ ลิกดี พนักงานสุภาพพูดจา
ไพเราะ และพนักงานให้ คาแนะนาด้ านอาหารและเครื่ องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 4.50, 4.48 และ 4.45 ตามลาดับ )
ปั จจัยด้ านการบริการอยูใ่ นระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.09) ได้ แก่ การบริการเหนือความคาดหมายอยูใ่ นระดับดี
มาก เห็นว่าร้ านมีความสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ การปรับเมนูให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
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และการคืนสิ่งของที่ลกู ค้ าลืมไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.23, 4.18, 4.07, และ 3.89 ตามลาดับ ) ความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.47) ได้ แก่ ความพอใจต่อตัดสินใจในการมาใช้ บริการ ความสุขการมา
ใช้ บริการ และความพอใจในการรับประทานอาหาร (ค่าเฉลี่ย 4.48, 4.47 และ 4.47 ตามลาดับ ) ความเต็ม
ใจจ่ายในราคาสูง อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.08) ได้ แก่ ความเต็มใจจ่ายในราคาที่สงู โดยไม่เปลี่ยนไปใช้
บริการร้ านอื่น ความเต็มใจจ่ายในเมนูอาหารถ้ าราคาสูงขึ ้น และความเต็มจ่ายในราคาที่สงู ขึ ้นเพื่อให้ ได้ มา
ใช้ บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.13, 4.06 และ 4.06 ตามลาดับ ) ความตังใจที
้ ่จะแนะนา หรื อบอกต่อให้ กบั บุคคลอื่น
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.63) ได้ แก่ ความตังใจบอกเล่
้
าสิ่งดีๆ ให้ กบั บุคคลอื่น ความตังใจแนะน
้
า
บุคคลอื่นให้ มาเลือกใช้ บริการ และความตังใจที
้ ่จะแนะนา หรื อบอกต่อเมื่อมีโอกาส (ค่าเฉลี่ย 4.65, 4.63
และ 4.62 ตามลาดับ)
3. ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการร้ านอาหารไทยหรู หราใน
กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ตอ่ สามเดือนในการมาใช้ บริการเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2
ครัง้ มูลค่าอาหารที่จา่ ยต่อมื ้อเฉลี่ยอยูท่ ี่ราคา 4,611 บาท แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตาฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่าสุด ของพฤติกรรมผู้บริโภคที่มาใช้
บริการร้ านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรม

X

S.D.

Minimum

Maximum

1. ความถี่ตอ่ สามเดือนในการมาใช้ บริ การ

2.52

1.68

1

10

2. มูลค่าอาหารที่จ่ายต่อมื ้อ

4,611

2815.99

10

30,000

4. การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคที่มาใช้
บริการร้ านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานครต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติ t-test พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวม
ต่างกัน (t = -4.210, p = .000) สถานภาพหย่าร้ างมีไม่ถึง 5% จึงได้ ทาการรวมกลุม่ กับกลุม่ โสดทาให้ เหลือ
2 กลุม่ คือ กลุม่ โสดกับหย่าร้ าง แสะกลุม่ สมรส จากการทดสอบพบว่าสถานภาพไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
โดยรวม (t = -1.567, p = .118) ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีไม่ถึง 5% จึงได้ ทาการ รวมกลุม่ กับ
ระดับปริญญาตรี ทาให้ เหลือ 2 กลุม่ คือ กลุม่ ต่ากว่าหรื อเท่ากับระดับปริญญาตรี และกลุม่ ปริญญาตรี
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ผลการทดสอบพบว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวม (t = -2.348, p = .019) อย่างมี
ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ผลการทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติ One-Way Anova พบว่า อายุที่ตา่ งกันไม่มีผลต่อพึงพอใจ
โดยรวม (F = 1.414, p = .228) อาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวม (F = .165, p =
.848 ) อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวม
ที่ตา่ งกัน (Statistica = 3.912, p = .010) เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีของ Dunnett
T - 3 พบว่าพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ ต่ากว่า 50,000 มีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกับระดับ
รายได้ 50,001-100,000 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภค
จาแนกตามรายได้ เป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีของ Dunnett T - 3
ตัวแปร
ความพึง
พอใจ
โดยรวม

รายได้

ต่ากว่า 50,000
50,001-100,000
100,001-150,000
150,001 ขึ ้นไป
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

X
4.34
4.59
4.54
4.50

ต่ากว่ า
50,000
-

50,001100,000
-.24**
-

100,001150,000
-.19
.04
-

150,001
ขึน้ ไป
-.17
.06
.02
-

ดังนัน้ จากสมมติฐานที่ 1 สรุปได้ วา่ ปั จจัยส่วนบุคคลที่ตา่ งกันมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมที่
ต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาใช้
บริการร้ านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร สามารถแยกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ ดังนี ้
สมมติฐานที่ 2.1 ปั จจัยประสมการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ตอ่ สามเดือนของผู้บริโภค
ที่มาใช้ บริการร้ านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .05 ดังนี ้ พบว่าตัวแปร
พยากรณ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถพยากรณ์ความถี่ตอ่ สามเดือนได้ ร้อยละ 7.40 มีความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 1.634 คือในส่วนของอ าหารมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ เขียน
สมการได้ ดงั นี ้ (ค่าความถี่ตอ่ สามเดือนของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการ = .193 อาหารมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ )
ตัวแปรพยากรณ์ด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มสามารถพยากรณ์ความถี่ตอ่ สามเดือนได้ ร้อยละ 2.80 โดย
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มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 1.668 คือ ในส่วนของ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
หลากหลายทังของไทยและต่
้
างประเทศ เขียนสมการได้ ดงั นี ้ (ค่าความถี่ตอ่ สามเดือนของผู้บริโภคที่มาใช้
บริการ = .144 มีเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หลากหลายทังของไทยและต่
้
างประเทศ ) ตัวแปรพยากรณ์ด้าน
พนักงานที่ให้ บริการสามารถพยากรณ์ความถี่ตอ่ สามเดือนได้ ร้อยละ 2.4 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์เท่ากับ 1.672 คือในส่วนของ มีพนักงานให้ คาแนะนาด้ านอาหารและเครื่ องดื่มได้ เป็ น
อย่างดี เขียนสมการได้ ดงั นี ้ (ค่าความถี่ตอ่ สามเดือนของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการ = .137 มีพนักงานให้
คาแนะนาด้ านอาหารและเครื่ องดื่มได้ เป็ นอย่างดี ) ตัวแปรพยากรณ์ด้านการบริการสามารถพยากรณ์
ความถี่ตอ่ สามเดือนได้ ร้อยละ 9.7 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 1.611 คือใน
ส่วนของการบริการเหนือความคาดหมาย เขียนสมการได้ ดงั นี ้ (ค่าความถี่ตอ่ สามเดือนของผู้บริโภคที่มาใช้
บริการ = .255 การบริการเหนือความคาดหมาย ) และตัวแปรพยากรณ์ด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความถี่ตอ่ สามเดือนของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการร้ านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร
ดังนันสรุ
้ ปได้ วา่ ปั จจัยประสมการตลาด มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ตอ่ สามเดือนของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการ
ร้ านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2.2 ปั จจัยส่วนประสมการตลาด มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าอาหารที่จา่ ยต่อมื ้อของ
ผู้บริโภคที่มาใช้ บริการร้ านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .05 ดังนี ้ พบว่าตัวแปร
พยากรณ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถพยากรณ์มลู ค่าอาหารต่อมื ้อได้ ร้อยละ 9.40 มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 2704.692 คือในส่วนของ อาหารมีตกแต่งสวยงาม ประณีต เขียน
สมการได้ ดงั นี ้ (ค่ามูลค่าอาหารของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการ = .205 อาหารมีตกแต่งสวยงาม ประณีต ) ตัว
แปรแปรพยากรณ์ด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม สามารถพยากรณ์มลู ค่าอาหารต่อมื ้อได้ ร้อยละ
2.7 มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 2788.955 คือในส่วนของ มีเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
หลากหลายทังของไทยและต่
้
างประเทศ เขียนสมการได้ ดงั นี ้ (ค่ามูลค่าอาหารต่อมื ้อของผู้บริโภคที่มาใช้
บริการ = .116 มีเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หลากหลายทังของไทยและต่
้
างประเทศ ) ตัวแปรพยากรณ์ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ สามารถพยากรณ์มลู ค่าอาหารต่อมื ้อได้ ร้อยละ 4.9 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์เท่ากับ 2771.570 คือใน ส่วนของร้ านมีบรรยากาศเลิศหรู เขียนสมการได้ ดงั นี ้ (มูลค่า
อาหารต่อมื ้อของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการ = .223 ร้ านมีบรรยากาศเลิศหรู) ส่วนตัวแปรพยากรณ์ด้าน
พนักงานที่ให้ บริการ และด้ านการบริการ ไม่สามารถพยากรณ์ มูลค่าอาหารต่อมื ้อได้ ดังนันสรุ
้ ปได้ วา่ ปั จจัย
ส่วนประสมการตลาด มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าอาหารที่จา่ ยต่อมื ้อของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการร้ านอาหาร
ไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร
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ดังนัน้ จากสมการที่ 2 สรุปได้ วา่ ปั จจัยส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มาใช้ บริการร้ านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
รุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง (2552) ที่ได้ ทาการศึกษาปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการร้ านอาหารไทยของผู้บริโภค กรณีศกึ ษา Miami-Dade County มลรัฐฟอลิด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภค
ที่มาใช้ บริการร้ านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่
.05 พบว่าตัวแปร
พยากรณ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการได้ ร้อย
ละ 42.80 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ .5142 คือในส่วน ของอาหารมีรสชาติ
อร่อย และอาหารมีคณ
ุ ค่าทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เขียนสมการได้ ดงั นี ้ (ค่าความพึงพอใจโดยรวม
ของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการ = .251 อาหารมีรสชาติอร่อย + .198 อาหารมีคณ
ุ ค่าทางภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม) ตัวแปรพยากรณ์ด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจโดยรวมได้ ร้อยละ
36 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ .540 คือในส่วนของ สมีเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
หลากหลายทังของไทยและต่
้
างประเทศ และมีเครื่ องดื่มสมุนไพรหลากหลาย เขียนสมการได้ ดงั นี ้ (ค่าความ
พึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการ = .337 มีเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หลากหลายทังของไทยและ
้
ต่างประเทศ + .268 มีเครื่ องดื่มสมุนไพรหลากหลาย) ตัวแปรพยากรณ์ด้านลักษณะทางกายภาพ สามารถ
พยากรณ์ความพึงพอใจโดยรวมได้ ร้อยละ 45.50 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ
.501 คือในส่วนของ ร้ านมีบรรยากาศเลิศหรู และมีการประดับด้ วยเฟอร์ นิเจอร์ ชนเลิ
ั ้ ศ เขียนสมการได้ ดงั นี ้
(ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการ = .325 ร้ านมีบรรยากาศเลิศหรู + .259) มีการประดับ
ด้ วยเฟอร์ นิเจอร์ ชนเลิ
ั ้ ศ ตัวแปรพยากรณ์ด้านบุคลากรที่ให้ บริการความพึงพอใจโดยรวมได้ ร้อยละ 35 มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ .541 คือในส่วนของ พนักงานให้ คาแนะนาด้ าน
อาหารและเครื่ องดื่มได้ เป็ นอย่างดี และพนักงานแต่งกายดีและมีบคุ ลิกดี โดยเขียนสมการได้ ดงั นี ้ (ค่าความ
พึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการ = .269 มีพนักงานให้ คาแนะนาด้ านอาหารและเครื่ องดื่มได้
เป็ นอย่างดี + .319 พนักงานแต่งกายดีและมีบคุ ลิก) ตัวแปรพยากรณ์ด้านการบริการ สามารถพยากรณ์
ความพึงพอใจโดยรวมได้ ร้อยละ 41.30 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ .518 คือ
ในส่วนของร้ านมีความสะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ การปรับเมนูให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า ไม่
และการบริการเหนือความคาดหมาย โดยเขียนสมการได้ ดงั นี ้ (ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคที่มาใช้
บริการ = .136 ร้ านมีความสะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ + .015 การปรับเมนูให้ ตรงกับความต้ องการ
ของลูกค้ าไม่ + .362 การบริการเหนือความคาดหมาย)
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จากสมมติฐานที่ 3 สรุปได้ วา่ ปั จจัยส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
โดยรวมของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการร้ านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
เพ็ญนภา หมีเทศ (2554) ที่ได้ ทาการศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
ร้ านอาหารสาหรับครอบครัวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการ
ร้ านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่
.05 พบว่าตัวแปร
พฤติกรรมสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจโดยรวมได้ ร้อยละ 6.60 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
พยากรณ์เท่ากับ .652 ได้ แก่ ความถี่ตอ่ สามเดือน และมูลค่าอาหารต่อมื ้อ โดยเขียนสมการได้ ดงั นี ้ (ความ
พึงพอใจโดยรวม = .181 ความถี่ตอ่ สามเดือน ในการมาใช้ บริการ + .119 มูลค่าอาหารต่อมื ้อ)
จากสมมติฐานที่ 4 สรุปได้ วา่ พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภค
ที่มาใช้ บริการร้ านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร ซึง่ สอดคล้ องกับ ทฤษฎีของ ปณิศา มีจินดา
(2553) ที่กล่าวไว้ วา่ หลังจากพฤติกรรมการซื ้อและใช้ ผลิตภัณฑ์ไปแล้ ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
ความพอใจหรื อไม่พอใจ
สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั ความเต็มใจจ่ายในราคาสูงของผู้บริโภค
ที่มาใช้ บริการร้ านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .05 พบว่า ตัวแปรความ
พึงพอใจโดยรวม สามารถพยากรณ์ความเต็มใจจ่ายในราคาสูงได้ ร้อยละ
52 มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ .620 คือในส่วนของ ส่วนความสุขในการมาใช้ บริการ และความพอใจ
ในการรับประทานอาหาร โดยเขียนสมการได้ ดงั นี ้ (ความเต็มใจจ่ายในราคาสูงของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการ
= .282 ความสุขในการมาใช้ บริการ + .276 การความพอใจในการรับประทานอาหาร)
จากสมมติฐานที่ 5 สรุปได้ วา่ ความพึงพอใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั ความเต็มใจจ่ายในราคา
สูงของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการร้ านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร
ซึง่ สอดคล้ องกับ ทฤษฎีของ
Blackwell, Miniard, และ Engle (2006) ที่กล่าวไว้ วา่ ระดับความพึงพอใจของลูกค้ าที่มากขึ ้น ทาให้ ความ
หวัน่ ไหวต่อราคาลดลง
สมมติฐานที่ 6 ความตังใจที
้ ่จะแนะนา หรื อบอกต่อให้ กบั บุคคลอื่นมีความสัมพันธ์กบั ความเต็ม
ใจจ่ายในราคาสูงของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการร้ านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุ อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .05 ดังนี ้
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ตัวแปรความพึงพอใจโดยรวม สามารถพยากรณ์ความตังใจที
้ ่จะแนะนา หรื อบอกต่อให้ กบั บุคคล
อื่นได้ ร้อยละ 44.60 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ .403 คือในส่วนของ ความ
พอใจต่อตัดสินใจในการมาใช้ บริการ และในการมาใช้ บริการ โดยเขียนสมการได้ ดงั นี ้ (ความตังใจที
้ ่จะ
แนะนา หรื อบอกต่อให้ กบั บุคคลอื่นของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการ = .294 ความพอใจต่อตัดสินใจในการมาใช้
บริการ + .293 ความสุขในการมาใช้ บริการ)
จากสมมติฐานที่ 6 สรุปได้ วา่ ความตังใจที
้ ่จะแนะนา หรื อบอกต่อให้ กบั บุคคลอื่นมีความสัมพันธ์
กับความเต็มใจจ่ายในราคาสูงของผู้บริโภคที่มาใช้ บริการร้ านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร ซึง่
สอดคล้ องกับ ทฤษฎีของ Blackwell, Miniard, และ Engle (2006) ที่กล่าวไว้ วา่ ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้ าที่มากขึ ้น ทาให้ การบอกต่อเชิงบวกมีมากขึ ้นด้ วย

สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
1. ลักษณะส่วนบุคคลด้ านรายได้ ที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจโดยรวมต่างกัน เพราะฉะนัน้
ผู้ประกอบการจึงควรให้ ความสาคัญกับการแบ่งส่วนการตลาดในด้ านรายได้ ของผู้บริโภค
2. ปั จจัยด้ านส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมความถี่ในการมาใช้ บริการ และมูลค่า
อาหารที่จา่ ยต่อมื ้อ ถ้ าหากผู้ประกอบการต้ องการเพิ่มยอดขายให้ สงู ขึ ้น สามารถทาได้ โดยเพิ่มรายการ
อาหารที่มีโภชนาการสูง เพิ่มรายการเครื่ องดื่มดื่มแอลกอฮอล์ให้ มีความหลากหลายมากขึ ้น ฝึ กพนักงานใน
เรื่ องของการแนะนารายการอาหารและเครื่ องดื่ม และการพัฒนากระบวนการบริการให้ เป็ นเลิศ เหนือความ
คาดหมายของลูกค้ า ให้ ความสาคัญกับการตกแต่งจานอาหารให้ สวยงามประณีต และการสร้ าง
บรรยากาศภายในร้ านให้ ร้ ูสกึ ถึงความหรูหรามากขึ ้น
3. ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มความพึงพอใจได้ โดยการพัฒนาอาหารให้ อร่อยถูกใจลูกค้ า และ
แสดงถึงวัฒนธรรมไทย เพิ่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่ องดื่มสมุนไพรให้ มีความหลากหลาย ฝึ กอบรม
พนักงานในเรื่ องการแนะนาอาหารและเครื่ องดื่มให้ กบั ลูกค้ า และการแต่งกายให้ ดดู ี และการพัฒนา
กระบวนการบริการให้ เป็ นเลิศ การปรับเมนูอาหาร เมื่อลูกค้ าต้ องการนอกเหนือจากเมนู และทาให้ ภายใน
ร้ านดูสะอาดตลอดเวลา
4. ความพึงพอใจโดยรวมมีผลต่อความเต็มใจจ่ายในราคาสูง ซึง่ ผู้ประกอบสามารถนาไปทาการ
สามารถเพิ่มมูลค่าอาหารแต่ละจานได้
5. ความพึงพอใจโดยรวมมีผลต่อความตังใจที
้ ่จะแนะนา หรื อบอกต่อให้ กบั บุคคลอื่นของผู้บริโภค
ซึง่ ผู้ประกอบการสามารถนาวิธีนี ้ไปทาเป็ นการส่งเสริมการตลาดเพื่อหาลูกค้ ารายใหม่ๆ เข้ ามา
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ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยภายนอกด้ านอื่นๆ ได้ แก่ ปั จจัยด้ านวัฒนธรรม ด้ านสังคม ด้ านเศรษฐกิจ เพื่อ
ใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาร้ านอาหารไทยหรูหราต่อไป
2. ควรมีการขยายพื ้นที่ที่ใช้ ในการศึกษา โดยเฉพาะในเขตเมืองหรื อจังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่
สมุย ภูเก็ต และพัทยา เป็ นต้ น เนื่องจากแต่ละพื ้นที่เหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่เป็ นพื ้นที่ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
และมีปัจจัยอื่นๆ ที่แตกต่างกัน
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