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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั

การศกึษา รายได ้อาชพี และสถานภาพ ทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจต่อรา้นอาหารประเภทย า ของผูบ้รโิภค

ในจงัหวดัสมุทรสงคราม 2) เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ทีส่่งผลต่อความพงึพอใจต่อรา้นอาหารประเภทย า ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมุทรสงคราม  เป็น

การวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษา คอื ผู้บรโิภคที่อาศยัอยู่ในจงัหวดัสมุทรสงคราม ที่เคยบรโิภค

หรือใช้บริการร้านอาหารประเภทย า จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาค

รอนบาค (Cronbach’s Alpha) รวมเท่ากับ 0.968 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้

วเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิาน

ด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ
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แตกต่างจะน าไปสู่การเปรยีบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วธิี LSD และ สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis)  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 - 40 ปี มกีารศึกษาระดบั

ปรญิญาตร ีช่วงรายได ้30,001 บาทขึน้ไป ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมสีถานภาพโสด มี

ความพงึพอใจต่อร้านอาหารประเภทย าโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ มคี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ด และผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปัจจยั

สว่นบุคคลไดแ้ก่ อาย ุและสถานภาพทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อความพงึพอใจต่อรา้นอาหารประเภทย าของ

ผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมุทรสงคราม ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 นอกจากนี้ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ส่งผลต่อความพงึพอใจต่อรา้นอาหารประเภทย า ของ

ผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมุทรสงคราม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ค าส าคญั : อาหารประเภทย า, ความพงึพอใจ, รา้นอาหาร  

 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study personal factors such as gender, age, 

degree of study, income, occupation and marital status that affect satisfaction in Thai-style salad 

restaurants of consumers in Samutsongkram province 2) to study marketing mix factors such as 

product, price, place, promotion, people, process and physical evidence that affect satisfaction in 

Thai-style salad restaurants of consumers in Samutsongkram province. The sample group was 

400 consumers who live in Samutsongkram province and had taken those restaurants’ service. 

The questionnaire was used to be a tool for collecting the data with the total 0.968 Cronbach’s 

Alpha. The collected data were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard 

deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample Test (t-test), One-way ANOVA 

(F-test), Least Significant Difference (LSD) was used in case of having significant statistical 

difference on each pair of variables, and Multiple Regression Analysis.   

 The study result showed that most of the sample group were female between the ages 

of 31-40 years old,  having bachelor degree, earning 30,001 or more monthly income, being 

private companies’ employees and having single marital status. They had overall Satisfaction in 

Thai-style salad restaurants in Samutsongkram province at most satisfying level. When focus on 

details, product had the highest mean score. Moreover, the proof of hypotheses demonstrated 



 
3 

 

that difference of age and marital status affect satisfaction in Thai-style salad restaurants of 

consumers in Samutsongkram province at 0.05 level of statistical significance. Furthermore, 

marketing mix factors which was sales promotion had effect on satisfaction in Thai-style salad 

restaurants of consumers in Samutsongkram province at 0.01 level of statistical significance. 

Keywords : Thai-style salad, satisfaction, restaurant 

 
บทน า 
 จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มกีารชะลอตวัมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์เศรษฐกิจใน

ประเทศไทยมกีารชะลอตวัตามไปด้วย ธุรกิจหลายประเภทที่ได้รบัผลกระทบจ าเป็นต้องปรบัตวัและ

พฒันาศกัยภาพเพื่อใหอ้ยู่รอด อย่างไรกต็าม ไม่ว่าเศรษฐกจิของประเทศไทยจะซบเซาหรอืเฟ่ืองฟูมาก

น้อยเพยีงใด การลงทุนของผูป้ระกอบการร้านอาหาร ยงัคงมกีารลงทุนต่อเนื่อง ถงึแมว้่าจะชะลอตวัอยู่

บา้ง แต่กย็งัถอืว่าเป็นธุรกจิที่ได้รบัความสนใจอย่างมาก จะเหน็ไดว้่า มูลค่าตลาดของธุรกจิรา้นอาหาร

ยงัคงเตบิโตในภาวะเศรษฐกจิทีผ่นัผวน 

 สอดคล้องกับผลส ารวจพฤติกรรมการบริโภคของไทยดงัภาพที่ 3 ที่จดัท าโดย ศูนย์วิจัย

เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์หรอื EIC ในปี 2560 ซึ่งพบว่า 68% ของผู้ตอบแบบส ารวจ 

เลอืกท ากจิกรรมนอกบา้นมากขึน้ มกีารใชจ่้ายนอกบา้นมากขึน้ นอกจากปัจจยัสนับสนุนจากผูบ้รโิภคใน

ประเทศแล้ว การขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงที่ผ่านมายงัมีส่วนช่วยผลักดันยอดขาย

รา้นอาหารใหเ้ตบิโตไดด้แีมใ้นช่วงทีเ่ศรษฐกจิชะลอตวั 

 จากเหตุผลขา้งต้น ท าให้ผู้วจิยัเลอืกเขยีนหวัขอ้งานวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจต่อร้านอาหาร

ประเภทย า ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมุ่งเน้นท าการศึกษา ปัจจยั ส่วนบุคคลของ

ผูบ้รโิภค ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของรา้นอาหาร ทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจต่อรา้นอาหารประเภท

ย า ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมุทรสงคราม เพื่อใหเ้ป็นแนวทางพฒันาและปรบัปรุงธุรกจิ ส าหรบัผูท้ีส่นใจ

หรอืผูป้ระกอบการ ในการสรา้งความพงึพอใจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคไดอ้ย่างตรงจุด 

และน าไปสูก่ารประสบความส าเรจ็ของธุรกจิต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 1. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได ้อาชพี และสถานภาพ 

ทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจต่อรา้นอาหารประเภทย า ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมุทรสงคราม 
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 2. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง

การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ทีม่ี

ผลต่อความพงึพอใจต่อรา้นอาหารประเภทย า ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมุทรสงคราม  

  
สมมุติฐานการวิจยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้ อาชพี และสถานภาพ ที่ต่างกนั 

สง่ผลต่อความพงึพอใจต่อรา้นอาหารประเภทย า ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมุทรสงคราม ต่างกนั 

2. ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั

จ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผล

ต่อความพงึพอใจต่อรา้นอาหารประเภทย า ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมุทรสงคราม 

 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ประชากรทีศ่กึษาคอื ประชาชนทัว่ไปทีอ่าศยัอยู่จงัหวดัสมุทรสงคราม และเคยบรโิภค หรอืใช้

บรกิารรา้นอาหารประเภทย า 

2. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื  

2.1 ตวัแปรอสิระ 
   2.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ อาชีพ และ

สถานภาพ 
   2.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา        
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

2.2 ตวัแปรตาม คอื ความพงึพอใจต่อร้านอาหารประเภทย า ของผู้บรโิภคในจงัหวดั
สมุทรสงคราม 
 3. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูอยู่ในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2563 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. ทราบถงึปัจจยัส่วนบุคคลทีส่่งผลต่อความพงึพอใจต่อร้านอาหารประเภทย า ของผูบ้รโิภค

ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของร้านอาหารประเภทย า           

ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัปัจจยัสว่นบุคคลของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั 

 2. ทราบถงึปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อต่อรา้นอาหารประเภทย า ของผูบ้รโิภค

ในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุงหรือพัฒนา

รา้นอาหารใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 3. เพื่อให้ได้แนวทางของการพฒันาร้านอาหารให้มคีวามเหมาะสมกบัผู้บรโิภค ก่อให้เกดิ

ความพงึพอใจ รวมถงึเป็นประโยชน์กบัการวางแผนการท าธุรกจิในภาพรวมของผูท้ีส่นใจ ทัง้ในเรื่องของ

ผลติภณัฑร์ะบบการจดัการ และรปูแบบการใหบ้รกิารต่าง ๆ 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 ทฤษฎีความพึงพอใจ (Satisfaction)  

(วริุฬ พรรณเทวี, 2542) ความพงึพอใจเป็นความรู้สกึภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมอืนกนั 

ขึ้นอยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะมคีวามคาดหวงัหรอืตัง้เป้าหมายกบัสิง่หนึ่งสิง่ใดอย่างไร ถ้าคาดหวงัหรอืมี

ความตัง้ใจมาก และได้รบัการตอบสนองในเชิงบวกจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้าม       

อาจผดิหวงัหรอืไม่พงึพอใจเป็นอย่างยิง่เมื่อไดร้บัการตอบสนองทีไ่ม่เป็นไปตามทีค่าดหวงัไว ้

(ฉัตรชยั คงสุข, 2535) ความพงึพอใจหมายถงึความรู้สกึหรอืทศันคตขิองบุคคลที่มตี่อสิง่หนึ่ง

หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งความรูส้กึพงึพอใจจะเกดิขึน้กต็่อเมื่อความต้องการของบุคคลไดร้บัการ

ตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุ่งหมาย และความรู้สึกนัน้จะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือ

จุดมุ่งหมายนัน้ไม่ไดร้บัการตอบสนอง 

 ทฤษฎีปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) 

 (ยุบล เบญ็จรงคก์จิ ,2534) คนทีม่คีุณลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานะ

ทางเศรษฐกจิและสงัคม ระดบัการศกึษา และระดบัราย จะมพีฤตกิรรมแตกต่างกนั 

 (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึง อายุ เพศ วงจรชีวิตของ

ครอบครวั การศกึษา และรายได้ เป็นต้น ลกัษณะเหล่านี้มคีวามส าคญัต่อนักการตลาดเพราะมคีวาม

เกี่ยวพนักบัอุปสงค์ (Demand) ในสนิค้า  การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์สามารถน าไปสู่การ

เกดิขึน้ของตลาดใหม่และการลดความส าคญัของตลาดทีม่อียู่เดมิ 
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 ทฤษฎีท่ีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

 (Kotler, 2011) ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุ่มเครื่องมอืทางการตลาดซึ่งธุรกิจใช้

ร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดในตลาดเป้าหมาย กล่าวคอื เป็นการสนองความต้องการ

ของลูกคา้ใหเ้กดิความพงึพอใจ 

(สุดาดวง เรอืงรุจริะ ,2543) สว่นประสมการตลาด (Marketing Mix) คอืองคป์ระกอบหรอืปัจจยัที่

ส าคญัในการด าเนินงานทางด้านการตลาด เนื่องจากเป็นสิง่ที่กิจการสามารถท าการควบคุมได้ โดย

พืน้ฐานของส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) จะประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คอื ผลติภณัฑ ์(Product) 

ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) รวมเรยีกว่า 4Ps แต่

ส าหรบัธุรกจิบรกิาร จะมสี่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เพิม่เขา้มาอกี 3 ปัจจยั คอื ดา้นบุคคล 

(People) ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และ

ดา้นกระบวนการ (Process) รวมเรยีกไดว้่าเป็น 7Ps 

  

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 นัยนันท์ ศรสีารคาม (2559) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใช้

บรกิารร้านเคเอฟซี (KFC) ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยตัง้สมมตฐิานว่า

ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) รวมถงึปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ มอีทิธพิลต่อความพงึ

พอใจในการใช้บริการร้านเคเอฟซี (KFC) พบว่าปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อความพงึพอใจในการใช้บริการ

รา้นเคเอฟซ ี(KFC) ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มทีัง้หมด 4 ปัจจยั คอื ปัจจยั

ด้านผลติภณัฑ์ และราคา ปัจจยัด้านบุคลากรและความสะดวกและความถูกต้องในการช าระเงนิ ปัจจยั

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย กระบวนการให้บรกิาร และการส่งเสรมิการตลาด และปัจจยัด้านความ

สะดวกในการเดนิทางมาใชบ้รกิารและชื่อเสยีงของตราสนิคา้ ตามล าดบั ในสว่นของปัจจยัดา้นประชากร

ศาสตร์ พบว่า ระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใช้บรกิารร้านเคเอฟซี 

(KFC) ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑลแตกต่างกนั ในส่วนของรายไดท้ี่แตกต่าง

กัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านเคเอฟซี (KFC) ของผู้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไม่แตกต่างกนั 

 ธรีภทัร ตยีาสุนทรานนท์ (2562) ศกึษาพฤตกิรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อ

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรา้นอาหารพืน้เมอืงในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจ

ต่อการใช้บรกิารร้านอาหารพื้นเมอืงในจงัหวดัเชียงใหม่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก และมี

ความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก นอกจากนี้ยงัพบว่า 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ราคา และการส่งเสรมิการตลาด ส่งผลต่อระดบัความพงึ

พอใจในการใชบ้รกิารรา้นอาหารพืน้เมอืงในจงัหวดัเชยีงใหม่อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 

 สุจาร ีโสรดสรง (2561) ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจในการใช้บรกิารร้านอาหารขุนเล

คอฟฟ่ี อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช ในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ ศกึษาคุณลกัษณะและความ

แตกต่างด้านประชากรศาสตร์ ที่มผีลต่อความพงึพอใจในการใช้บรกิารร้านอาหารขุนเลคอฟฟ่ี อ า เภอ

ลานสกา จงัหวดั นครศรธีรรมราช และ เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารร้านอาหารขุนเล

คอฟฟ่ี อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านเพศ อายุ สถานภาพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพงึพอใจในการใช้บรกิารร้านอาหารขุนเ ล คอฟฟ่ี 

อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัด้านระดบั

การศกึษา พบว่า ไม่มคีวามสมัพนัธ์ 

   

วิธีด าเนินการวิจยั 
 วิธีการเกบ็ข้อมูล  

การวจิยันี้ เป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) ทีม่กีารศกึษาตามสภาพที่

เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามแบบวจิยัตดัขวาง (Cross sectional studies) คอืเป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลา

หนึ่งเพยีงครัง้เดยีว โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 

1.1 ใชค้่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กบัตวัแปรทีม่รีะดบัการวดั

เชงิกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัสว่นบุคคล ทีป่ระกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได ้อาชพี และสถานภาพ 

ของผูบ้รโิภค 

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัปัจจยั

ด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่ประกอบด้วยด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ ปัจจยัความพงึ

พอใจโดยรวมต่อรา้นอาหารประเภทย าในจงัหวดัสมุทรสงคราม 

2. สถติอินุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวเิคราะหจ์ากสมมตฐิานการวจิยัดงัต่อไปนี้ 

2.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้ อาชพี และสถานภาพ    

ทีต่่างกนั สง่ผลต่อความพงึพอใจต่อรา้นอาหารประเภทย า ของผูบ้รโิภคในจงัหวัดสมุทรสงคราม ต่างกนั 
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จะใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติกิารทดสอบแบบ t – test ,สถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว  (One – Way 

ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิ ีMultiple Comparisons 

(LSD) 

2.2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ส่งผลต่อความพงึพอใจต่อรา้นอาหารประเภทย า ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมุทรสงคราม ใชก้ารวเิคราะห์

ขอ้มลูดว้ยสถติถิดถอยพหุคณู Multiple Regression Analysis 

  

สรปุผลการวิจยั 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 - 40 ปี มีการศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีช่วงรายได ้30,001 บาทขึน้ไป ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน และมสีถานภาพโสด   

มคีวามพงึพอใจต่อรา้นอาหารประเภทย าโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ด และผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปัจจยั

สว่นบุคคลไดแ้ก่ อายุ และสถานภาพทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อความพงึพอใจต่อรา้นอาหารประเภทย าของ

ผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมุทรสงคราม ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 นอกจากนี้ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ส่งผลต่อความพงึพอใจต่อรา้นอาหารประเภทย า ของ

ผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมุทรสงคราม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

อภิปรายผลการวิจยั 
1. ผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรสงครามที่มีอายุต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อร้านอาหาร

ประเภทย าของผู้บรโิภคในจงัหวดัสมุทรสงคราม ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึ่งสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แสดงว่า อายุเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจต่อร้านอาหารประเภทย าของ

ผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมุทรสงคราม สอดคลอ้งกบั แนวคดิของ ยุบล เบญ็จรงคก์จิ (2534) อธบิายว่า อายุ 

เป็นปัจจยัทีเ่ป็นขอ้บ่งชี้ว่าผูบ้รโิภคจะสามารถเขา้ใจในเนื้อหา และสามารรบัขอ้มูลข่าวสารไดใ้นระดบัใด 

รวมถงึในแต่ละช่วงอายุจะมกีารเลอืกซื้อหรอื ตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารที่ผ่านมาจากประสบการณ์

ความสนใจของแต่ละช่วงอายุ กจ็ะมคีวามแตกต่างกนัออกไป  

 2. ผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมุทรสงครามทีม่สีถานภาพต่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจต่อรา้นอาหาร

ประเภทย าของผู้บรโิภคในจงัหวดัสมุทรสงคราม ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึ่งสอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ แสดงว่า สถานภาพเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจต่อร้านอาหารประเภทย า
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ของผู้บรโิภคในจงัหวดัสมุทรสงคราม สอดคล้องกบังานวจิยัของ วรีะพงษ์ ภู่สว่าง (2560) ที่อธบิายว่า 

กลุ่มตวัอย่างทีม่าใชบ้รกิารร้านอาหารและเครื่องดื่มชุมชนตรอกวงัหลงัที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั  

มคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิารแตกต่างกนั เนื่องจาก กลุ่มคนโสดมวีถิชีวีติที่อสิระ ตดัสนิใจซื้อ หรอื 

รบัประทานง่าย ในขณะที่กลุ่มที่สมรสแล้ว ต้องผูกตดิความคดิหรอืการตดัสนิใจไว้กบัสมาชกิคนอื่น  ๆ    

ในครอบครวั ซึง่อาจตอ้งพถิพีถินัในการพจิารณามากกว่ากลุ่มคนโสด 

 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มีส่วนลดเมื่อทานครบ

จ านวนทีก่ าหนด หรอืในโอกาสพเิศษต่าง ๆ, การโฆษณาหรอื อพัเดททาง Social Media, การแจกของ

แถม/ของสมัมนาคุณต่าง ๆ ส่งผลต่อความพงึพอใจต่อร้านอาหารประเภทย า ของผู้บรโิภคในจงัหวดั

สมุทรสงคราม อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิยา (2559) ทีอ่ธบิาย

ว่า ปัจจยัดา้นส่งเสรมิการตลาดสง่ผลเชงิบวก ต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้นอาหารประเภทชาบู

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและ ปรมิณฑล ในเรื่องของการจดัโปรโมชัน่ใหม่ๆ อย่างสม ่าเสมอ 

การประชาสมัพนัธ์เมนูหรอืโปรโมชัน่ผ่านสื่อต่าง ๆ สทิธิพเิศษที่ได้รบัมคีวามง่ายต่อการใช้งาน และ      

การจดัโปรโมชัน่ทีน่่าสนใจ เช่น ระบบบตัรสมาชกิ หรอืสะสมแต้ม เพื่อดงึดูดใหลู้กคา้เขา้มารบัประทาน

อาหารมากขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

 1. อายุที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อร้านอาหารประเภทย าของผู้บริโภคในจังหวัด

สมุทรสงครามต่างกัน โดยที่ผู้บรโิภคที่มอีายุอยู่ในช่วงต ่ากว่าหรอืเท่ากับ 20 ปี มคีวามพงึพอใจต่อ

รา้นอาหารประเภทย าโดยรวม มากกว่า ช่วงอายุ 21-30 ปี, 41-50 ปี และ 51 ปี ขึน้ไป ผูป้ระกอบการ

รา้นอาหารประเภทย า ในจงัหวดัสมุทรสงคราม ควรพยายามปรบัปรุงและใชส้่วนประสมทางการตลาด 

ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง การจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล 

ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ เพื่อเขา้มาเพิม่ตวัเลอืกการให้บรกิารที่สอดคล้องกบั

ความต้องการของผูบ้รโิภคในแต่ละช่วงวยั มากขึน้ เช่น การเพิม่เมนูส าหรบัคนดูแลสุขภาพ การจดัโปร

โมชนัที่ท าให้เกิดความรู้สึกคุ้มค่ามากขึ้น การเพิม่ประสทิธิภาพการให้บรกิารให้มคีวามรวดเร็วและ

ถูกต้องแม่นย ามากขึ้น เหล่านี้ก็อาจจะช่วยเพิ่มระดบัความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย 

โดยเฉพาะวยัผู้ใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรคงมาตรฐานการให้บรกิารของร้านในส่วนที่

สอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่มลูกค้าในช่วงต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี ไว้ด้วย เพื่อเป็นการรกัษา

ระดบัความพงึพอใจของลูกคา้ในกลุ่มนี้ทีม่คีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัสงูทีสุ่ดอยู่แลว้ดว้ย 
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2. สถานภาพทีต่่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจต่อรา้นอาหารประเภทย าของผูบ้รโิภคในจงัหวดั

สมุทรสงคราม ต่างกนั โดยที่ ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส มคีวามพงึพอใจต่อร้านอาหารประเภทย า

โดยรวมน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด ผู้วิจยัเห็นว่ า การที่จะเพิ่มระดบัความพึงพอใจให้กับ

ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสนัน้ อาจจะตอ้งปรบัสว่นประสมทางการตลาดดา้นต่าง ๆ โดยค านึงถงึความ

เป็นครอบครวัของผูบ้รโิภคมากขึน้ เช่น การจดัเมนูอาหารในลกัษณะส าหรบัครอบครวั (Family Set) ที่

ราคาถูกกว่าการสัง่แยกรายการ การมตีวัเลอืกอาหารส าหรบัเดก็ทีไ่ม่สามารถทานอาหารรสจดัไดม้ากนัก 

หรอืการจดัใหม้สีนามเดก็เล่นในบรเิวณรา้น ส าหรบัดงึดดูครอบครวัทีม่เีดก็เขา้มาใชบ้รกิาร เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรศึกษาตวัแปรอื่น ๆ ที่อาจจะมผีลต่อความพงึพอใจต่อร้านอาหารประเภทย า เพื่อเพิม่

ความครอบคลุมของแนวคดิที่จะน าไปใช้ในการประกอบกจิการมากขึ้น นอกจากปัจจยัส่วนบุคคล และ

ส่วนประสมทางการตลาด (7P)  เช่น พฤตกิรรมการซื้อ กระบวนการตดัสนิใจเขา้รบับรกิาร หรอืความ

คาดหวงัของผูบ้รโิภคต่อผลติภณัฑด์า้นอาหาร เป็นตน้ 

2. อาจปรบัใช้ทฤษฎีที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม กับการศึกษาตัวแปรตาม ที่เป็นการ

บริการหรือร้านอาหารประเภทอื่น เช่น ร้านกาแฟ หรือร้านเบเกอรี่ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของ

แนวทางส าหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิดา้นอื่น ๆ ดว้ย  
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