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ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤตกิรรมและความ
พงึพอใจในการใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
Marketing Strategy Toward Consumer Behavior and Satisfaction 

in Thai Fine Dining Restaurant in Bangkok 
 

ดรุณี วรสิทธ์ิ 1 
        
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอใจโดยรวมของผู้บริโภค
ท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร ศกึษาปัจจยัด้านสว่นผสมการตลาดท่ีสง่ผลตอ่
พฤตกิรรม และความพงึพอใจโดยรวมของผู้บริโภค และศกึษาความพงึพอใจโดยรวมท่ีสง่ผลตอ่ความเตม็
ใจจา่ยในราคาสงู และความตัง้ใจท่ีจะแนะน า  หรือบอกตอ่ให้กบับคุคลอ่ืน กลุม่ตวัอยา่งคือ ผู้บริโภคอาย ุ
20 ปีขึน้ไป ท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ
ส าเร็จรูป ผลการวิจยัพบวา่ ผู้บริโภคเป็นสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุระหวา่ง 20-29 ปี มีสถานภาพสมรส  
ระดบัการศกึษาปริญญาตรี  อาชีพพนกังานบริษัท มีรายได้ตอ่เดือนต ่ากวา่ 50,000 บาท กลุม่ตวัอยา่งมี
ความถ่ีตอ่สามเดือนในการมาใช้บริการเฉล่ียจ านวน 2 และมลูคา่อาหารท่ีจา่ยตอ่มือ้เฉล่ียอยูท่ี่ราคา 4,611 
บาท ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่ความพงึพอใจโดยรวมของ
ผู้บริโภคตา่งกนั ปัจจยัสว่นประสมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมของผู้บริโภค ปัจจยัสว่นประสม
การตลาดมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวม  พฤตกิรรมมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวม   
ความพงึพอใจโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัความเตม็ใจจา่ยในราคาสงู  และความพงึพอใจโดยรวมมี
ความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจท่ีจะแนะน า หรือบอกตอ่ให้กบับคุคลอ่ืน 
 
ค ำส ำคัญ:  พฤติกรรมผูบ้ริโภค, ความพึงพอใจ, ร้านอาหารไทยหรูหรา  

                                                                 
1 นกัศกึษา หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด ถนนสายมอเตอร์เวย์ กิโลเมตรท่ี 2 เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
 



สยามวิชาการ  ปีที่ 16  เลม่ที่ 1  ฉบบัที่ 26  กรกฎาคม 2558 – ตลุาคม 2558 
Siam Academic Review  Vol.16, No.1, Issue 26, July 2015 – October 2015 

        
 

- 90 - 

 
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  
 
บทน า 

ศนูย์วิจยักสิกรไทย คาดการณ์วา่ ปี 2556  ตลาดธุรกิจบริการเก่ียวกบัอาหารจะมีมลูคา่ประมาณ 
669,000 ล้านบาท แบง่เป็นมลูคา่ตลาดธุรกิจบริการด้านอาหารทัว่ไปท่ีไมไ่ด้เป็นเครือขา่ยธุรกิจอาหาร 
(Independent Consumer Foodservice) 488,370 ล้านบาท และมลูคา่ตลาดธุรกิจบริการด้านอาหารท่ี
เป็นเครือขา่ยธุรกิจอาหาร (Chained Consumer Foodservice) 180,630 ล้านบาท ซึง่มีมลูคา่มหาศาล  
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มลูคา่ตลาดร้านอาหารท่ีเป็นเครือขา่ยธุรกิจอาหารมีการเตบิโตร้อยละ 14 จากปี 2555 ท่ีมีมลูคา่ตลาด  
85,466 ล้านบาท และพบวา่ประเภทร้านอาหารไทย มีอตัราการเตบิโตสงูกวา่อตัราการเตบิโตเฉล่ีย จงึเป็น
โอกาสของร้านอาหารไทยหรูหราในการขยายตวั ซึง่ในปัจจบุนัพบวา่ได้รับความนิยมมากขึน้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอใจโดยรวมของผู้บริโภคร้านอาหารไทยหรูหรา
ในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมของผู้บริโภคร้านอาหารไทย
หรูหราในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอใจโดยรวมของผู้บริโภคร้านอาหารไทย
หรูหราในกรุงเทพมหานคร 
 4. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอใจโดยรวมของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทย
หรูหราในกรุงเทพมหานคร 
 5. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจโดยรวมท่ีสง่ตอ่ความเตม็ใจจา่ยในราคาสงูของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ
ร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร 
 6. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจโดนรวมท่ีสง่ผลตอ่ความตัง้ใจท่ีจะแนะน า /บอกตอ่ให้กบับคุคลอ่ืนของ
ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหรา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือเป็นองค์ความรู้ใหมห่าปัจจยัท่ีท าให้ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมาเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารไทยหรูหรา 

2. เพ่ือเป็นข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์พืน้ฐานส าหรับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยหรูหรา สามารถน า
ข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง เสริมยทุธศาสตร์ เพ่ือ พฒันาร้านอาหารให้
สามารถเพิ่มมลูคา่ และยอดขายได้  
 
ขอบเขตงานวิจัย 

1. ตวัแประอิสระ ได้แก่ ปัจจยัสว่นบคุคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ การศกึษา อาชีพ 
และรายได้ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์  (อาหาร เคร่ืองดื่ม) ด้านลกัษณะ
ทางกายภาพ ด้านบคุลากรท่ีให้บริการ และด้านการบริการ 
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2. ตวัแปรตาม ได้แก่ พฤตกิรรมของผู้บริโภค  ประกอบด้วย คา่ใชจ่า่ยตอ่มือ้ ความถ่ีในการมาใช้  

ความพงึพอใจโดยรวม ความเตม็ใจจา่ยในราคาสงู และความตัง้ใจท่ีจะแนะน า /บอกตอ่ให้กบับคุคลอ่ืนของ
ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ร้านอาหารไทยหรูหรา  (Thai fine Dining Restaurant) หมายถึง ห้องอาหารไทยท่ีเน้นหนกัใน
ระบบของศลิปะการปรุงอาหารชัน้ยอด มีพนกังานดแูลแขกได้อยา่งทัว่ถึง อปุกรณ์ตกแตง่ภายในร้านจะเน้น
ท่ีความหรูหราเป็นส าคญั  

2. ความพงึพอใจโดยรวม (Satisfaction) หมายถึง ปฏิกิริยาด้านความรู้สกึในลกัษณะทิศทางบวก
ท่ีมีตอ่สิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้นของร้านอาหารไทยหรูหราท่ีแสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สดุท้ายของ
กระบวนการประเมินหลงัจากเกิดพฤตกิรรม  

3. ความเตม็ใจจา่ยในราคาสงู (Willing to pay high price) หมายถึง การท่ีลกูค้าเกิดความพงึ
พอใจจากประสบการณ์ในการมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราจนมองเห็นความคุ้มคา่ของผลิตภณัฑ์ 
โดยเน้นคณุภาพเป็นหลกั จงึท าให้มีไมอ่อ่นไหวตอ่ราคาท่ีสงูขึน้ 

4. ความตัง้ใจท่ีจะแนะน า  หรือบอกตอ่ให้กบับคุคลอ่ืน (Word of mouth) หมายถึง เป็นการส่ือสาร
ระหวา่งสมาชิกภายในกลุม่ ซึง่เป็นกลุม่ปฐมภมูิท่ีมีความสนิทกนั เป็นการบอกเลา่ประสบการณ์ดีๆ
หลงัจากท่ีมาใช้บริการท่ีร้านอาหารไทยหรูหรา 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ศาสตราจารย์ฟิลลิป คอ็ตเลอร์  ( Kotler, 2003) ได้ให้แนวคดิสว่นประสมทางการตลาดส าหรับ

ธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) วา่ประกอบด้วย ( Marketing Mix) 7 อยา่ง หรือ 7P's ดงันี ้(1) ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ( Product) เป็นสิ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนษุย์ (2) ด้านราคา ( Price) 
หมายถึง คณุคา่ผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลกูค้าจะเปรียบเทียบระหวา่งคณุคา่ ( Value) ของบริการกบัราคา 
(Price) ของบริการนัน้ ถ้าคณุคา่สงูกวา่ราคาลกูค้าจะตดัสินใจซือ้ (3) ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย ( Place) 
เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบับรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลกูค้า ซึง่มีผลตอ่การรับรู้ของ
ลกูค้าในคณุคา่ และคณุประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ (4) ด้านการสง่เสริมการตลาด ( Promotions) เป็น
เคร่ืองมือหนึง่ท่ีมีความส าคญัในการตดิตอ่ส่ือสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีแจ้งขา่วสารหรือชกัจงู
ให้เกิดทศันคต ิและพฤตกิรรมการใช้บริการ (5) ด้านบคุคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซึง่ต้อง 
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อาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจงูใจ เพ่ือให้สามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าได้แตกตา่งเหนือ
คูแ่ขง่ขนั  (6) ด้านกายภาพและการน าเสนอ ( Physical Evidence) เป็นแสดงให้เห็นถึงลกัษณะทาง
กายภาพและการน าเสนอให้กบัลกูค้าให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคณุภาพโดยรวมทัง้ทางด้าย
กายภาพ (7) ด้านกระบวนการ ( Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัระเบียบวิธีการ และงานปฏิบตัใิน
ด้านการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบัผู้ใช้บริการ เพ่ือมอบการให้บริการอยา่งถกูต้องรวดเร็ว และเกิดความ
ประทบัใจ 

โมเดลพฤตกิรรมผู้บริโภค (Kotler, 2003)  
โมเดลพฤตกิรรมผู้บริโภค ( Consumer behavior model) เป็นการศกึษาถึงเหตจุงูใจท่ีท าให้เกิด

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ โดยมีจดุเร่ิมต้นจากการท่ีเกิดสิ่งกระตุ้น ผา่นเข้ามาในความรู้สกึนกึคดิของผู้ ซือ้ 
(Buyer’s black box) ซึง่เปรียบเสมือนกลอ่งด า แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ ซือ้ ( Buyer’s response) หรือ
การตดัสินใจของผู้ ชือ้ (Buyer’s decision) จงึอาจเรียกวา่ S-R Theory ซึง่องค์ประกอบของทฤษฎีมีดงันี ้ 

1. สิ่งกระตุ้น ( Stimulus) ประกอบด้วย ได้แก่ (1) ด้านผลิตภณัฑ์ เชน่ ออกแบบผลิตภณัฑ์ให้
สวยงามเพ่ือกระตุ้นความต้องการ (2) ด้านราคา เชน่ การก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์โดย
พิจารณาลกูค้าเป้าหมาย (3) ด้านการจดัชอ่งทางการจ าหนา่ย เชน่ จดัจาหนา่ยผลิตภณัฑ์ให้ทัว่ถึงเพ่ือให้
สะดวกแก่ผู้บริโภคถือวา่เป็นการกระตุ้นความต้องการซือ้ (4) ด้านการสง่เสริมการตลาด เชน่ การโฆษณา
อยา่งสม ่าเสมอ การใช้พนกังานขาย การลดราคา  (5) สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ  ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทาง
เทคโนโลยี ทางกฎหมาย และการเมือง ทางวฒันธรรม  

2. กลอ่งด าหรือความรู้สกึนกึคดิของผู้ ชือ้ ( Buyer’s black box) ความรู้สกึนกึคดิของผู้ ซือ้ท่ีเสมือน
กลอ่งด า (black box) ซึง่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไมส่ามารถทราบได้ จงึต้องพยายามค้นหาความรู้สกึนกึคดิของผู้
ซือ้ ความรู้สกึนกึคดิของผู้ ซือ้ ความรู้สกึนกึคดิของผู้ ซือ้ ได้รับอิทธิพลจากลกัษณะของผู้ ซือ้ คือ ปัจจยัทาง
วฒันธรรม ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัสว่นบคุคล และปัจจยัด้านจิตวิทยา และกระบวนการการตดัสินใจของผู้
ซือ้ ประกอบด้วยขัน้ตอนคือ การรับรู้ความต้องการ (ปัญหา) การค้นหาข้อมลู การประเมินผลทางเลือก การ
ตดัสินใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้  

3. การตอบสนองของผู้ ซือ้ ( Buyer’s response) หรือการตดัสินใจผู้ ซือ้ ( Buyer’s purchase 
decisions) มีการตดัสินในในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้(1) การเลือกผลิตภณัฑ์ (2) การเลือกตามสินค้า (3) กา ร
เลือกผู้ขาย (4) การเลือกเวลาในการซือ้ (5) การเลือกปริมาณในการซือ้ 

ทฤษฎีความพงึพอใจ  
ปณิศา มีจินดา (2553) กลา่ววา่ หลงัจากซือ้ และทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ไปแล้ว ผู้บริโภคจะมี

ประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไมพ่อใจ  
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จากงานวิจยัของ แบล็คเวล , ไมนาร์ด และเอ็นเจิล ( Blackwell, Miniard, and Engle, 2006) 

พบวา่ความส าคญัของความพงึพอใจของลกูค้า มีดงันี ้ 
1. ความพงึพอใจมีอิทธิพลตอ่การซือ้ซ า้  
2. ความพงึพอใจมีอิทธิพลตอ่การบอกตอ่ และการส่ือสารทางคอมพิวเตอร์  
3. ความไมพ่งึพอใจจะน าไปสูก่ารต าหนิและร้องเรียน  
4. ความพงึพอใจจะท าให้ความรู้สกึออ่นไหวตอ่ราคาลดลง หรือตอ่ต้านการเปล่ียนแปลงมากขึน้  
5. ความพงึพอใจจะท าให้เกิดความผกูพนัด้านความสมัพนัธ์อนัดี  
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
รุจศลกัษณ์ ธูปกระจา่ง (2552)  ได้ศกึษาปัจจยัสว่นผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการใช้

บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภค กรณีศกึษา Miami-Dade County มลรัฐฟอลิด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พบวา่ ผู้บริโภคสว่นใหญ่ชอบอาหารไทยรสชาตดิัง้เดมิ รสชาตขิองอาหารเป็นสิ่งจงูใจให้บริโภค ผู้ มีอิทธิพล
ในการบริโภค คือ ตนเอง โดยมาบริโภคสปัดาห์ละ 1 ครัง้หรือมากกวา่ สว่นใหญ่จะบริโภคชว่งอาหารเย็น 
วนัเสาร์ สถานท่ีบริโภคเป็นร้านอาหาร คา่ใช้จา่ยเฉล่ียตอ่ครัง้ประมาณ 20-30 ดอล์ลาสหรัฐ พบวา่ 
ผู้บริโภคท่ีมีเพศตา่งกนัจะมีพฤตกิรรมการบริโภคอาหารไทยไมแ่ตกตา่งกนั แตห่ากผู้บริโภคท่ีมี อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และภมูิล าเนาตา่งกนั จะมีพฤตกิรรมการบริโภคอาหารไทยท่ีแตกตา่ง
กนั ปัจจยัสว่นผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ชอ่งทางการจดัจาหนา่ย การสง่เสริม
การตลาด บคุลากรให้บริการ มีผลตอ่พฤตกิรรมการบริโภคอาหารไทยของผู้บริโภค  

เพ็ญนภา หมีเทศ (2554)  ศกึษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจของผู้บริโภค
ร้านอาหารส าหรับครอบครัวในเขตเทศบาลนครพิษณโุลก อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก พบวา่ ผู้บริโภค
สว่นใหญ่ชอบอาหารประเภทอาหารไทย และผู้ ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกร้านอาหาร คือ พอ่ แม ่และปัจจยั
สว่นผสมการตลาดท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ คือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ พบวา่ผู้บริโภคให้
ความส าคญัในด้านความสดสะอาด นา่รับประทาน ถกูหลกัอนามยั และมีรสชาตท่ีิอร่อย ปัจจยัด้านราคา 
พบวา่ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัด้านอตัราคา่บริการสมเหตสุมผลมีความคุ้มคา่กบัเงินท่ีได้จา่ยไป และ
ปัจจยัด้านสถานท่ีพบวา่ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัร้านต้องมีความสะอาด มีความร่มร่ืนดเูป็นธรรมชาตมีิ 
สถานท่ีจอดรถสะดวก กว้างขวางเพียงพอ และบรรยากาศร้านดเูป็นกนัเอง สว่นปัจจยัสว่นผสมการตลาดท่ี
มีผลตอ่ความพงึพอใจในระดบัมาก 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) โดยใช้วิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research Method) ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคตัง้แตอ่าย ุ 20 ปีขึน้ไป ท่ีมาใช้บริการ
ร้านอาหารไทยหรูหราในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุม่ตวัอยา่งคือ ผู้บริโภคตัง้แตอ่าย ุ 20 ปีขึน้ไป ท่ีมาใช้
บริการร้านอาหารไทยหรูหรา โดยแบง่พืน้ท่ีตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครเขตละ 1 ร้าน  ได้แก่  
ศาลาทิพย์  ห้องอาหารไทยสวนบวั   ศาลาไทย  บลอิูเลฟเฟ้นท์  ธิพย์ธารา  และสภุทัราริเวอร์เฮ้าส์   ขนาด
ของกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีใ้ช้สตูร Infinite Population จ านวน 400 ตวัอยา่ง และท าการเก็บข้อมลู
ในชว่งวนัท่ี 1-30 พฤษภาคม 2557 ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบง่าย 
(Sample random sampling) ซึง่แบบสอบถามมี 6 สว่น ดงันี ้ 

สว่นท่ี 1 ค าถามปลายปิดและปลายเปิดเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคล 
สว่นท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความคดิเห็นปัจจยัด้านสว่นผสมทางการตลาด  
สว่นท่ี 3 ค าถามปลายปิดและปลายเปิดเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค  
สว่นท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัความคดิเห็นความเตม็ใจจา่ยในราคาสงู   
สว่นท่ี 5 ค าถามเก่ียวกบัความคดิเห็นความตัง้ใจท่ีจะแนะน า หรือบอกตอ่ให้กบับคุคลอ่ืน  
สว่นท่ี 6 ค าถามเก่ียวกบัความคดิเห็นความพงึพอใจโดยรวม 

การพิจารณาระดบัความคดิเห็นของผู้บริโภคตอ่ปัจจยัสว่นประสมการตลาด ของแตล่ะค าถาม 
โดยแบง่คา่เฉล่ียของคะแนน  เป็น  5 ระดบั (กลัยา วาณิชย์บญัชา , 2549) โดย ก าหนดความกว้างของแต่
ละอนัตรภาคชัน้  = 0.80 ดงันี  ้  4.21 – 5.00 = ดีมาก, 3.41 – 4.20 = ดี, 2.61 – 3.40 = ปานกลาง, 1.81 – 
2.60 = ไมดี่ และ 1.00 – 1.80 = ไมดี่อยา่งมาก 

การพิจารณาระดบัความคดิเห็นของผู้บริโภคตอ่ ความพงึพอใจโดยรวม  ความเตม็ใจจา่ยในราคา
สงู และความตัง้ใจท่ีจะแนะน า  หรือบอกตอ่ให้กบับคุคลอ่ืน  ของแตล่ะค าถามโดยแบง่คา่เฉล่ียของคะแนน  
เป็น 5 ระดบั (กลัยา วาณิชย์บญัชา , 2549) โดยก าหนดความกว้างของแตล่ะอนัตรภาคชัน้  = 0.80 ดงันี ้
4.21 – 5.00 = มากท่ีสดุ, 3.41 – 4.20 = มาก, 2.61 – 3.40 = ปานกลาง, 1.81 – 2.60  = น้อย, และ 1.00 
– 1.80 = น้อยท่ีสดุ 
 การทดสอบเคร่ืองมือหาความเช่ือมัน่ ( Reliability) โดยทดสอบแบบสอบถาม 30 ชดุ พบวา่ มีคา่
สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (Cronbach’s Alpha) เทา่กบั 0.963 มีการประมวลผลข้อมลูด้วยโปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูป 
สถิตท่ีิใช้ในการวิจยั ได้แก่ ความถ่ี ( Frequency) ร้อยละ (Percentage) และคา่เฉล่ีย ( Mean) และ สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือบรรยายข้อมลูทัว่ไป และระดบัความคดิเห็นของกลุม่
ตวัอยา่งท่ีศกึษาการทดสอบสมมตุฐิาน สถิตท่ีิใช้ คือการทดสอบคา่ t (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
จ าแนกทางเดียว (One-Way Anova) และการทดสอบสมัประสิทธ์ิเชิงพห ุ(Regression) 
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ผลการวิจัย 

1. ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหรา ในกรุงเทพมหานคร ท่ีตอบแบบสอบถามมีจ านวน 

400 คน ซึง่ เสียไป 11 เหลือ 389 คน ซึง่จะคดิเป็นร้อยละ 100 พบวา่เป็นเพศชาย ร้อยละ 49.61 (193 คน)  
เพศหญิงร้อยละ 50.38 (196 คน) มีอาย ุ 20-29 ปี  ร้อยละ 33.41 (130 คน) อาย ุ30-39 ปี  ร้อยละ 33.93 
(132 คน) อายุ 40-49 ปี  ร้อยละ 28.27 (110 คน) อาย ุ50-59 ปี  ร้อยละ 3.85  (15 คน)  อาย ุ60 ปีขึน้ไป  
ร้อยละ 0.51 (2 คน) สถานภาพโสด ร้อยละ 36.76 (143 คน) สมรส ร้อยละ 59.89  (233 คน) หยา่ร้าง ร้อย
ละ 3.34 (13 คน) ระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 2.82  (11 คน) ปริญญาตรีจ านวน ร้อยละ 66  
(236 คน)  สงูกวา่ปริญญาตรีร้อยละ 36.5 (142 คน) อาชีพนกัเรียนนกัศกึษา ร้อยละ  2.05 (8 คน)  รับ
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ  6.42  (25 คน) พนกังานบริษัท ร้อยละ 59.38 (231 คน) ธุรกิจสว่นตวั ร้อย
ละ 31.87 (124 คน) อ่ืนๆ ร้อยละ  0.57 (1 คน) มีรายได้ตอ่เดือนต ่ากวา่ 50,000 บาท  ร้อยละ 43.18 (168 
คน) 50,001-100,000 บาท ร้อยละ 35.98 1 (40 คน)  100,001-150,000 บาท ร้อยละ 9.25 (36 คน) 
150,001-200,000 บาท ร้อยละ 8.74 (34 คน) มากกวา่ 200,000 บาท ร้อยละ 2.82 (11 คน) 

2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยส่วนประสมการตลาด  
ความพงึพอใจโดยรวม ความเตม็ใจจ่ายในราคาสูง และความตัง้ใจท่ีจะแนะน า  หรือบอกต่อ
ให้กับบุคคลอ่ืน 

ปัจจยัสว่นประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ของร้านอาหารไทยหรูหราท่ีเป็นตวัแทน ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก  (คา่เฉล่ีย 4.09)  ได้แก่  อาหารมีรสชาตอิร่อย อาหารมีการ
ตกแตง่สวยงามและประณีต เมนอูาหารหลากหลาย  อาหารมีคณุคา่ทางโภชนาการ อาหารมีสรรพคณุทาง
ยา อาหารมีคณุคา่ทางภมูิปัญญาและวฒันธรรม  และมีวตัถดุบิตามฤดกูาล  (คา่เฉล่ีย 4.34, 4.34, 4.35, 
4.16, 3.90, 3.82 และ 3.79 ตามล าดบั) ปัจจยัด้านเคร่ืองดื่มอยูใ่นระดบัดีมาก (คา่เฉล่ีย 4.24) ได้แก่ มี
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หลากหลายทัง้ของไทยและตา่งประเทศ  มีน า้ผลไม้คัน้สดหลากหลาย  มีเคร่ืองดื่ม
สมนุไพรหลากหลาย (คา่เฉล่ีย 4.41, 4.28, 4.04 ตามล าดบั) ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพอยูใ่นระดบัดี
มาก (คา่เฉล่ีย 4.09)  ได้แก่  การประดบัด้วยเฟอร์นิเจอร์ชัน้เลิศ  การใช้ภาชนะใสสะอาดและมีรสนิยมสงู  
ร้านมีบรรยากาศเลิศหรู  ภายในร้านไมมี่กลิ่นท่ีไมพ่งึประสงค์  ภายในร้านมีอณุหภมูิเหมาะสม  และภายใน
ร้านไมมี่เสียงรบกวน  (คา่เฉล่ีย 4.29, 4.24, 4.14, 3.99, 3.86, และ 3.80 ตามล าดบั) ปัจจยัด้านบคุลากรท่ี
ให้บริการอยูใ่นระดบัดีมาก (คา่เฉล่ีย 4.47)  ได้แก่ พนกังานแตง่กายดีและมีบคุลิกดี  พนกังานสภุาพพดูจา
ไพเราะ และพนกังานให้ค าแนะน าด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม  (คา่เฉล่ีย 4.50, 4.48 และ 4.45 ตามล าดบั)  
ปัจจยัด้านการบริการอยูใ่นระดบัดี (คา่เฉล่ีย 4.09) ได้แก่  การบริการเหนือความคาดหมายอยูใ่นระดบัดี
มาก เห็นวา่ร้านมีความสะอาดปลอดภยัตอ่สขุภาพ การปรับเมนใูห้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า 
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และการคืนสิ่งของท่ีลกูค้าลืมไว้  (คา่เฉล่ีย 4.23, 4.18, 4.07, และ 3.89 ตามล าดบั ) ความพงึพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.47) ได้แก่ ความพอใจตอ่ตดัสินใจในการมาใช้บริการ  ความสขุการมา
ใช้บริการ และความพอใจในการรับประทานอาหาร  (คา่เฉล่ีย 4.48, 4.47 และ 4.47 ตามล าดบั) ความเตม็
ใจจา่ยในราคาสงู อยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.08) ได้แก่ ความเตม็ใจจา่ยในราคาท่ีสงูโดยไมเ่ปล่ียนไปใช้
บริการร้านอ่ืน ความเตม็ใจจา่ยในเมนอูาหารถ้าราคาสงูขึน้ และความเตม็จา่ยในราคาท่ีสงูขึน้เพ่ือให้ได้มา
ใช้บริการ (คา่เฉล่ีย 4.13, 4.06 และ 4.06 ตามล าดบั) ความตัง้ใจท่ีจะแนะน า  หรือบอกตอ่ให้กบับคุคลอ่ืน
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.63) ได้แก่ ความตัง้ใจบอกเลา่สิ่งดีๆ  ให้กบับคุคลอ่ืน  ความตัง้ใจแนะน า
บคุคลอ่ืนให้มาเลือกใช้บริการ  และความตัง้ใจท่ีจะแนะน า  หรือบอกตอ่เม่ือมีโอกาส  (คา่เฉล่ีย 4.65, 4.63 
และ 4.62 ตามล าดบั) 

3. ผลการศึกษาพฤตกิรรมของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราใน
กรุงเทพมหานคร 

ผลการศกึษาพบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีความถ่ีตอ่สามเดือนในการมาใช้บริการเฉล่ียอยูท่ี่  2 
ครัง้ มลูคา่อาหารท่ีจา่ยตอ่มือ้เฉล่ียอยูท่ี่ราคา 4,611 บาท แสดงดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตาฐาน คา่สงูสดุ และคา่ต ่าสดุ ของพฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีมาใช้
บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรม X   S.D. Minimum Maximum 

1. ความถ่ีตอ่สามเดือนในการมาใช้บริการ 2.52 1.68 1 10 

2. มลูคา่อาหารท่ีจ่ายตอ่มือ้ 4,611 2815.99 10 30,000 

4. การทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานที่ 1 ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่ความพงึพอใจโดยรวมของผู้บริโภคท่ีมาใช้

บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานครตา่งกนั  
ผลการทดสอบสมมตฐิานด้วยสถิต ิ t-test พบวา่ เพศท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่ความพงึพอใจโดยรวม

ตา่งกนั (t = -4.210, p = .000) สถานภาพหยา่ร้างมีไมถ่ึง 5% จงึได้ท าการรวมกลุม่กบักลุม่โสดท าให้เหลือ 
2 กลุม่ คือ กลุม่โสดกบัหยา่ร้าง แสะกลุม่สมรส จากการทดสอบพบวา่สถานภาพไมมี่ผลตอ่ความพงึพอใจ
โดยรวม (t = -1.567, p = .118) ระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีไมถ่ึง 5%  จงึได้ท าการ  รวมกลุม่กบั
ระดบัปริญญาตรี ท าให้เหลือ 2 กลุม่คือ กลุม่ต ่ากวา่หรือเทา่กบัระดบัปริญญาตรี และกลุม่ปริญญาตรี 
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ผลการทดสอบพบวา่ ระดบัการศกึษาไมมี่ผลตอ่ความพงึพอใจโดยรวม  (t = -2.348, p = .019) อยา่งมี
ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

ผลการทดสอบสมมตฐิานด้วยสถิต ิ One-Way Anova พบวา่ อายท่ีุตา่งกนัไมมี่ผลตอ่พงึพอใจ
โดยรวม (F = 1.414, p = .228) อาชีพท่ีแตกตา่งกนัไมมี่ผลตอ่ความพงึพอใจโดยรวม   (F = .165, p = 
.848 ) อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และรายได้ท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่ความพงึพอใจโดยรวม
ท่ีตา่งกนั  (Statistica = 3.912, p = .010) เม่ือท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีของ Dunnett 
T - 3 พบวา่พบวา่ ผู้บริโภคท่ีมีระดบัรายได้  ต ่ากวา่ 50,000 มีความพงึพอใจโดยรวมแตกตา่งกบัระดบั
รายได้ 50,001-100,000 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 แสดงดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของความพงึพอใจโดยรวมของผู้บริโภค 
จ าแนกตามรายได้เป็นรายคูด้่วยวิธีของ Dunnett T - 3 

ตัวแปร รายได้ X ต ่ากว่า 
50,000 

50,001-
100,000 

100,001-
150,000 

150,001 
ขึน้ไป 

ความพงึ
พอใจ
โดยรวม 

ต ่ากวา่ 50,000 4.34 - -.24** -.19 -.17 
50,001-100,000 4.59 - - .04 .06 
100,001-150,000 4.54 - - - .02 
150,001 ขึน้ไป 4.50 - - - - 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 ดงันัน้ จากสมมตฐิานท่ี 1 สรุปได้วา่  ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีตา่งกนัมีผลตอ่ความพงึพอใจโดยรวมท่ี
ตา่งกนั 

สมมตฐิานที่ 2 ปัจจยัสว่นประสมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมของผู้บริโภคท่ีมาใช้
บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร สามารถแยกเป็นสมมตฐิานยอ่ยได้ ดงันี ้

สมมตฐิานที่ 2.1 ปัจจยัประสมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีตอ่สามเดือนของผู้บริโภค
ท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพห ุอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 ดงันี ้พบวา่ตวัแปร
พยากรณ์ด้านผลิตภณัฑ์อาหาร สามารถพยากรณ์ความถ่ีตอ่สามเดือนได้ร้อยละ 7.40 มีความคลาด
เคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เทา่กบั 1.634 คือในสว่นของอ าหารมีคณุคา่ทางโภชนาการ เขียน
สมการได้ดงันี ้ (คา่ความถ่ีตอ่สามเดือนของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ  = .193 อาหารมีคณุคา่ทางโภชนาการ ) 
ตวัแปรพยากรณ์ด้านผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มสามารถพยากรณ์ความถ่ีตอ่สามเดือนได้ร้อยละ 2.80 โดย 
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มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เทา่กบั 1.668 คือในสว่นของ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
หลากหลายทัง้ของไทยและตา่งประเทศ  เขียนสมการได้ดงันี ้ (คา่ความถ่ีตอ่สามเดือนของผู้บริโภคท่ีมาใช้
บริการ  = .144 มีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หลากหลายทัง้ของไทยและตา่งประเทศ ) ตวัแปรพยากรณ์ด้าน
พนกังานท่ีให้บริการสามารถพยากรณ์ความถ่ีตอ่สามเดือนได้ร้อยละ  2.4  มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์เทา่กบั 1.672 คือในสว่นของ มีพนกังานให้ค าแนะน าด้านอาหารและเคร่ืองดื่มได้เป็น
อยา่งดี เขียนสมการได้ดงันี ้ (คา่ความถ่ีตอ่สามเดือนของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ  = .137 มีพนกังานให้
ค าแนะน าด้านอาหารและเคร่ืองดื่มได้เป็นอยา่งดี )  ตวัแปรพยากรณ์ด้านการบริการสามารถพยากรณ์
ความถ่ีตอ่สามเดือนได้ร้อยละ  9.7  มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เทา่กบั 1.611 คือใน
สว่นของการบริการเหนือความคาดหมาย เขียนสมการได้ดงันี ้ (คา่ความถ่ีตอ่สามเดือนของผู้บริโภคท่ีมาใช้
บริการ  = .255 การบริการเหนือความคาดหมาย ) และตวัแปรพยากรณ์ด้านลกัษณะทางกายภาพ ไมมี่
ความสมัพนัธ์กบัความถ่ีตอ่สามเดือนของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร  
ดงันัน้สรุปได้วา่ปัจจยัประสมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีตอ่สามเดือนของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ
ร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานที่ 2.2 ปัจจยัสว่นประสมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัมลูคา่อาหารท่ีจา่ยตอ่มือ้ของ
ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพห ุอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  ดงันี ้พบวา่ตวัแปร
พยากรณ์ด้านผลิตภณัฑ์อาหาร สามารถพยากรณ์มลูคา่อาหารตอ่มือ้ได้ร้อยละ 9.40 มีความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของการพยากรณ์เทา่กบั 2704.692  คือในสว่นของ อาหารมีตกแตง่สวยงาม ประณีต   เขียน
สมการได้ดงันี ้ (คา่มลูคา่อาหารของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ  = .205 อาหารมีตกแตง่สวยงาม ประณีต ) ตวั
แปรแปรพยากรณ์ด้านผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่ม สามารถพยากรณ์มลูคา่อาหารตอ่มือ้ได้ร้อยละ  2.7 มี
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เทา่กบั 2788.955 คือในสว่นของ มีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
หลากหลายทัง้ของไทยและตา่งประเทศ   เขียนสมการได้ดงันี ้(คา่มลูคา่อาหารตอ่มือ้ของผู้บริโภคท่ีมาใช้
บริการ =  .116 มีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หลากหลายทัง้ของไทยและตา่งประเทศ ) ตวัแปรพยากรณ์ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ สามารถพยากรณ์มลูคา่อาหารตอ่มือ้ได้ร้อยละ  4.9 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์เทา่กบั 2771.570 คือใน สว่นของร้านมีบรรยากาศเลิศหรู  เขียนสมการได้ดงันี ้  (มลูคา่
อาหารตอ่มือ้ของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ  =  .223 ร้านมีบรรยากาศเลิศหรู)  สว่นตวัแปรพยากรณ์ด้าน
พนกังานท่ีให้บริการ และด้านการบริการ ไมส่ามารถพยากรณ์มลูคา่อาหารตอ่มือ้ได้ ดงันัน้สรุปได้วา่ปัจจยั
สว่นประสมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัมลูคา่อาหารท่ีจา่ยตอ่มือ้ของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหาร
ไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร 
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ดงันัน้  จากสมการท่ี 2 สรุปได้วา่  ปัจจยัสว่นประสมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมของ

ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ  
รุจศลกัษณ์ ธูปกระจา่ง (2552) ท่ีได้ท าการศกึษาปัจจยัสว่นผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการใช้
บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภค กรณีศกึษา Miami-Dade County มลรัฐฟอลิด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ที 

สมมตฐิานที่ 3 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวมของผู้บริโภค
ท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพห ุอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  พบวา่ตวัแปร
พยากรณ์ด้านผลิตภณัฑ์อาหาร สามารถพยากรณ์ความพงึพอใจโดยรวมของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการได้ร้อย
ละ 42.80 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เทา่กบั .5142 คือในสว่นของอาหารมีรสชาติ
อร่อย และอาหารมีคณุคา่ทางภมูิปัญญาและวฒันธรรม เขียนสมการได้ดงันี ้(คา่ความพงึพอใจโดยรวม
ของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ  = .251 อาหารมีรสชาตอิร่อย  + .198 อาหารมีคณุคา่ทางภมูิปัญญาและ
วฒันธรรม ) ตวัแปรพยากรณ์ด้านผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่ม สามารถพยากรณ์ความพงึพอใจโดยรวมได้ร้อยละ  
36 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เทา่กบั .540  คือในสว่นของ สมีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
หลากหลายทัง้ของไทยและตา่งประเทศ และมีเคร่ืองดื่มสมนุไพรหลากหลาย เขียนสมการได้ดงันี  ้(คา่ความ
พงึพอใจโดยรวมของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ  = .337 มีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หลากหลายทัง้ของไทยและ
ตา่งประเทศ + .268 มีเคร่ืองดื่มสมนุไพรหลากหลาย) ตวัแปรพยากรณ์ด้านลกัษณะทางกายภาพ สามารถ
พยากรณ์ความพงึพอใจโดยรวมได้ร้อยละ 45.50 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เทา่กบั  
.501 คือในสว่นของ ร้านมีบรรยากาศเลิศหรู และมีการประดบัด้วยเฟอร์นิเจอร์ชัน้เลิศ  เขียนสมการได้ดงันี ้
(ความพงึพอใจโดยรวมของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ  = .325 ร้านมีบรรยากาศเลิศหรู   + .259) มีการประดบั
ด้วยเฟอร์นิเจอร์ชัน้เลิศ  ตวัแปรพยากรณ์ด้านบคุลากรท่ีให้บริการความพงึพอใจโดยรวมได้ร้อยละ  35 มี
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เทา่กบั  .541 คือในสว่นของ พนกังานให้ค าแนะน าด้าน
อาหารและเคร่ืองดื่มได้เป็นอยา่งดี และพนกังานแตง่กายดีและมีบคุลิกดี โดยเขียนสมการได้ดงันี  ้(คา่ความ
พงึพอใจโดยรวมของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ  = .269 มีพนกังานให้ค าแนะน าด้านอาหารและเคร่ืองดื่มได้
เป็นอยา่งดี  + .319 พนกังานแตง่กายดีและมีบคุลิก)  ตวัแปรพยากรณ์ด้านการบริการ สามารถพยากรณ์
ความพงึพอใจโดยรวมได้ร้อยละ  41.30 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เทา่กบั  .518 คือ
ในสว่นของ ร้านมีความสะอาดและปลอดภยัตอ่สขุภาพ การปรับเมนใูห้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า ไม่ 
และการบริการเหนือความคาดหมาย  โดยเขียนสมการได้ดงันี ้ (ความพงึพอใจโดยรวมของผู้บริโภคท่ีมาใช้
บริการ = .136  ร้านมีความสะอาดและปลอดภยัตอ่สขุภาพ  + .015 การปรับเมนใูห้ตรงกบัความต้องการ
ของลกูค้าไม ่+ .362 การบริการเหนือความคาดหมาย) 



สยามวิชาการ  ปีที่ 16  เลม่ที่ 1  ฉบบัที่ 26  กรกฎาคม 2558 – ตลุาคม 2558 
Siam Academic Review  Vol.16, No.1, Issue 26, July 2015 – October 2015 

        
 

- 101 - 

 
จากสมมตฐิานท่ี 3 สรุปได้วา่  ปัจจยัสว่นประสมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ

โดยรวมของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ
เพ็ญนภา หมีเทศ  (2554) ท่ีได้ท าการศกึษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจของผู้บริโภค
ร้านอาหารส าหรับครอบครัวในเขตเทศบาลนครพิษณโุลก อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 

สมมตฐิานที่ 4 พฤตกิรรมมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวมของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ
ร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพห ุอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 พบวา่ตวัแปร
พฤตกิรรมสามารถพยากรณ์ความพงึพอใจโดยรวมได้ร้อยละ  6.60 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการ
พยากรณ์เทา่กบั .652 ได้แก่ ความถ่ีตอ่สามเดือน และมลูคา่อาหารตอ่มือ้ โดยเขียนสมการได้ดงันี ้ (ความ
พงึพอใจโดยรวม = .181 ความถ่ีตอ่สามเดือน ในการมาใช้บริการ + .119 มลูคา่อาหารตอ่มือ้) 

จากสมมตฐิานท่ี 4 สรุปได้วา่  พฤตกิรรมมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวมของผู้บริโภค
ท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคล้องกบั ทฤษฎีของ  ปณิศา มีจินดา 
(2553) ท่ีกลา่วไว้วา่ หลงัจากพฤตกิรรมการซือ้และใช้ผลิตภณัฑ์ไปแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบั
ความพอใจหรือไมพ่อใจ 

สมมตฐิานที่ 5 ความพงึพอใจโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัความเตม็ใจจา่ยในราคาสงูของผู้บริโภค
ท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพห ุอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 พบวา่ ตวัแปรความ
พงึพอใจโดยรวม สามารถพยากรณ์ความเตม็ใจจา่ยในราคาสงูได้ร้อยละ  52 มีความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของการพยากรณ์เทา่กบั .620 คือในสว่นของ  สว่นความสขุในการมาใช้บริการ  และความพอใจ
ในการรับประทานอาหาร  โดยเขียนสมการได้ดงันี ้ (ความเตม็ใจจา่ยในราคาสงูของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ  
= .282 ความสขุในการมาใช้บริการ + .276 การความพอใจในการรับประทานอาหาร) 

จากสมมตฐิานท่ี 5 สรุปได้วา่  ความพงึพอใจโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัความเตม็ใจจา่ยในราคา
สงูของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร  ซึง่สอดคล้องกบั ทฤษฎีของ  

Blackwell, Miniard, และ Engle (2006) ท่ีกลา่วไว้วา่ ระดบัความพงึพอใจของลกูค้าท่ีมากขึน้ ท าให้ความ
หวัน่ไหวตอ่ราคาลดลง 

สมมตฐิานที่ 6 ความตัง้ใจท่ีจะแนะน า  หรือบอกตอ่ให้กบับคุคลอ่ืนมีความสมัพนัธ์กบัความเตม็
ใจจา่ยในราคาสงูของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพห ุอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 ดงันี ้
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ตวัแปรความพงึพอใจโดยรวม สามารถพยากรณ์ความตัง้ใจท่ีจะแนะน า  หรือบอกตอ่ให้กบับคุคล

อ่ืนได้ร้อยละ  44.60 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เทา่กบั .403 คือในสว่นของ ความ
พอใจตอ่ตดัสินใจในการมาใช้บริการ  และในการมาใช้บริการ โดยเขียนสมการได้ดงันี ้  (ความตัง้ใจท่ีจะ
แนะน า หรือบอกตอ่ให้กบับคุคลอ่ืนของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ  = .294 ความพอใจตอ่ตดัสินใจในการมาใช้
บริการ + .293 ความสขุในการมาใช้บริการ) 
 จากสมมตฐิานท่ี 6 สรุปได้วา่ ความตัง้ใจท่ีจะแนะน า  หรือบอกตอ่ให้กบับคุคลอ่ืนมีความสมัพนัธ์
กบัความเตม็ใจจา่ยในราคาสงูของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร ซึง่
สอดคล้องกบัทฤษฎีของ Blackwell, Miniard, และ Engle (2006) ท่ีกลา่วไว้วา่ ระดบัความพงึพอใจของ
ลกูค้าท่ีมากขึน้ ท าให้การบอกตอ่เชิงบวกมีมากขึน้ด้วย 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

1. ลกัษณะสว่นบคุคลด้านรายได้ท่ีแตกตา่งกนั จะมีความพงึพอใจโดยรวมตา่งกนั เพราะฉะนัน้
ผู้ประกอบการจงึควรให้ความส าคญักบัการแบง่สว่นการตลาดในด้านรายได้ของผู้บริโภค 
 2. ปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาดสง่ผลตอ่พฤตกิรรมความถ่ีในการมาใช้บริการ และมลูคา่
อาหารท่ีจา่ยตอ่มือ้ ถ้าหากผู้ประกอบการต้องการเพิ่มยอดขายให้สงูขึน้ สามารถท าได้โดยเพิ่มรายการ
อาหารท่ีมีโภชนาการสงู เพิ่มรายการเคร่ืองดื่มดื่มแอลกอฮอล์ให้มีความหลากหลายมากขึน้ ฝึกพนกังานใน
เร่ืองของการแนะน ารายการอาหารและเคร่ืองดื่ม และการพฒันากระบวนการบริการให้เป็นเลิศ เหนือความ
คาดหมายของลกูค้า ให้ความส าคญักบัการตกแตง่จานอาหารให้สวยงามประณีต และการสร้าง
บรรยากาศภายในร้านให้รู้สกึถึงความหรูหรามากขึน้ 
 3. ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มความพงึพอใจได้โดยการพฒันาอาหารให้อร่อยถกูใจลกูค้า และ
แสดงถึงวฒันธรรมไทย เพิ่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และเคร่ืองดื่มสมนุไพรให้มีความหลากหลาย ฝึกอบรม
พนกังานในเร่ืองการแนะน าอาหารและเคร่ืองดื่มให้กบัลกูค้า และการแตง่กายให้ดดีู และการพฒันา
กระบวนการบริการให้เป็นเลิศ การปรับเมนอูาหาร เม่ือลกูค้าต้องการนอกเหนือจากเมน ูและท าให้ภายใน
ร้านดสูะอาดตลอดเวลา 
 4. ความพงึพอใจโดยรวมมีผลตอ่ความเตม็ใจจา่ยในราคาสงู ซึง่ผู้ประกอบสามารถน าไปท าการ
สามารถเพิ่มมลูคา่อาหารแตล่ะจานได้  
 5. ความพงึพอใจโดยรวมมีผลตอ่ความตัง้ใจท่ีจะแนะน า  หรือบอกตอ่ให้กบับคุคลอ่ืนของผู้บริโภค 
ซึง่ผู้ประกอบการสามารถน าวิธีนีไ้ปท าเป็นการสง่เสริมการตลาดเพ่ือหาลกูค้ารายใหม่ๆ  เข้ามา 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาปัจจยัภายนอกด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ปัจจยัด้านวฒันธรรม ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมลูในการพฒันาร้านอาหารไทยหรูหราตอ่ไป 

2. ควรมีการขยายพืน้ท่ีท่ีใช้ในการศกึษา โดยเฉพาะในเขตเมืองหรือจงัหวดัใหญ่ๆ เชน่ เชียงใหม ่
สมยุ ภเูก็ต และพทัยา เป็นต้น เน่ืองจากแตล่ะพืน้ท่ีเหลา่นีล้้วนแล้วแตเ่ป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวส าคญั 
และมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีแตกตา่งกนั 
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