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บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีใชบ้ริการร้านอาหารป้ิงยา่ง 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ร้านอาหารป้ิงยา่งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารป้ิงยา่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเคยเลือกใช้
บริการร้านอาหารป้ิงยา่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 ชุด การเก็บขอ้มูลท าโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์บน Google from  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานงานวิจยัดว้ยสถิติ Chi-square สถิติ t-test  
 ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารป้ิงยา่งในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล แตกต่างกนัและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ (�̅�  = 4.35, SD = 0.463) ดา้นผลิตภณัฑ(์�̅�  = 4.33, SD = 
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0.428) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (�̅�  = 4.28, SD = 0.417) ดา้นราคา (�̅�  = 4.27, SD = 0.495) และ ดา้น
ช่องทางการจ าหน่าย (�̅�  = 4.19, SD = 0.500) และบุคคล (�̅�  = 4.19, SD = 0.513) สุดทา้ยดา้นส่งเสริม
การขาย (�̅�  = 3.88, SD = 0.528)  เรียงตามล าดบั 
 
ABSTRACT 
 The purpose of the study were 1) to study the demographic characteristics of consumers in 
Bangkok and its vicinity who use a grill restaurant. 2) to study the service using behavior of consumers 
in the Bangkok Metropolitan Region. 3) To study the factors affecting the decision for choosing a grill 
restaurant in Bangkok and its vicinity. 
 The sample group in this research was 400 consumers who live in Bangkok and had chosen to 
use the grilled restaurant service in Bangkok Metropolitan Region. Data collection was done by using an 
online questionnaire on Google. The statistics used in the descriptive data analysis were frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The research hypothesis was tested by Chi-square statistical t-
test. 
 The research results were found that Consumers in Bangkok with different sex, age, education 
level, occupation and income had different behavior of choosing to use a grill restaurant in Bangkok and 
its vicinity.  The most important marketing mix which had influence upon service using decision were 
process (�̅�  = 4.35, SD = 0.463) , product (�̅�  = 4.33, SD = 0.428)  ,  physical characteristics (�̅�  = 
4.28, SD = 0.417)  , prices (�̅�  = 4.27, SD = 0.495)  , distribution channels (�̅�  = 4.19, SD = 0.500)  , 
and individuals (�̅�  = 4.19, SD = 0.513) and promotion (�̅�  = 3.88, SD = 0.528) and  in orderly. 
 
บทน า 

อาหารป้ิงยา่งเป็นอาหารท่ีอยูคู่่กบัมนุษยเ์รามาอยา่ง ยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัวิธีการท าให้

อาหารสุก ของคนในยคุโบราณยอ้นไปตั้งแต่ท่ีมนุษยเ์ร่ิมมีการใชไ้ฟก็เร่ิมจากการป้ิงยา่งน่ีเอง โดยมีการก่อ

ไฟและน าเน้ือสัตว ์ท่ีล่าหรือจบัไดม้าผิงไฟเพื่อใหสุ้กและรับประทานเป็นอาหาร จึงถือไดว้่าการป้ิงยา่ง

อาหารเป็นวฒันธรรมในการปรุง อาหารแบบดั้งเดิมของมนุษยเ์ราเลยก็วา่ได ้

จวบจนถึงปัจจุบนัแมว้่ากรรมวิธีในการปรุงอาหาร จะไดมี้การพฒันาอย่างหลากหลาย มีท้งั ผดั 

ตม้ ทอด น่ึง แต่การป้ิงย่างอาหารก็ยงัเป็นหน่ึงในการปรุงอาหาร ท่ีอยู่คู่กบัมนุษยท์ัว่ทุกมุมโลกไม่ว่าจะ

เป็นประเทศบราซิล ประเทศในซีกโลกใตอ้ยา่งอเมริกาใต ้ก็มีวฒันธรรมใน การกินอาหารแบบป้ิงยา่งหรือ

บาร์บีคิวเป็นของตวัเอง โดยเน้ือสัตวท่ี์น ามาป้ิงย่างเป็นอาหารก็มีทั้งเน้ือไก่ เน้ือหมู และเน้ือววั อย่างใน

ประเทศแถบเอเชียของเรา ประเทศท่ีขึ้นช่ือ ในเร่ืองการกินอาหารแบบป้ิงย่างจนถึงเป็นวฒันธรรมกนัเลย 



ก็มีประเทศญ่ีปุ่ นและเกาหลี ท่ีวฒันธรรมการกินป้ิงย่างน้ี ก็ไดแ้พร่เขา้มายงัประเทศไทยจนในปัจจุบนัมี

ร้านอาหารประเภทป้ิงยา่งหรือบาร์บีคิวมากมาย 

ส าหรับอุปกรณ์ท่ีใชก้ารรับประทานอาหารป้ิงยา่งไม่วา่จะเป็นเตาถ่านบาร์บิคิวหรือเตาถ่านป้ิงย่าง

ก็มีการพฒันารูปแบบอย่างต่อเน่ืองให้สะดวกในการใช้งานการเลือกใช้ถ่านป้ิงย่างในการรับประทาน

อาหารประเภทบาร์บีคิวน้ีมีขอ้ดีตรงประหยดัและให้ความร้อนไดน้าน อีกทั้ง เร่ืองของเช้ือเพลิงท่ีใชอ้ยา่ง

ถ่านไมก็้มีการพฒันาจนมาเป็นถ่านไร้ควนัหรือถ่านอดัแท่งท่ีไม่ก่อให้เกิดกล่ินและควนัในขณะใชง้านเรา

จะสังเกตว่าการกินอาหารแบบป้ิงย่างน้ีส่วนใหญ่จะเป็นการลอ้มวงกนัรับประทานในครอบครัวหรือเป็น

กลุ่มดงันั้นวฒันธรรมการกินอาหารแบบป้ิงย่างน้ีจึงเป็นวฒันธรรมการการกินอาหารท่ีส่งเสริมให้คนใน

ครอบครัวรับประทานอาหารพร้อมกนั หากเป็นการรับประทานในบา้น ขั้นตอนการจดัเตรียมวตัถุดิบ ซ้ือ

ถ่านไมก้ารจุดเตาไฟ เผาถ่านก็เป็นการสร้างกิจกรรมสนุกร่วมกนัในครอบครัวได ้เป็นอยา่งดี นอกจากนั้น 

การกินอาหารแบบป้ิงยา่งหรือบาร์บีคิว ยงัเป็นการรับประทานอาหารแบบท่ีเรียกวา่ท าไปดว้ยกินไปดว้ยจึง

ท าให้เป็นการกินอาหารท่ีสร้างอรรถรสเพิ่มขึ้น ป้ิงกนัไป คุยกนัไป และก็กินกนัไป ไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตากิน 

อยา่งเดียวแลว้ก็เสร็จกนั ความสนุกยงัเกิดจากการไดค้ีบ อาหารวางลงบนเตาป้ิงเอง หลงัจากนั้นก็มีการคีบ

เพื่อ พลิกกลบัดา้นเพื่อใหอ้าหารสุกเสมอกนั การกินอาหาร แบบป้ิงยา่งยงัช่วยใหไ้ดรั้บประทานอาหารใน

ขณะท่ียงัร้อนและสุกใหม่ 

ความนิยมในการรับประทานอาหารแบบป้ิงยา่งน้ีโดยเฉพาะท่ีแพร่จากประเทศญ่ีปุ่นและประเทศ

เกาหลีเขา้มายงัประเทศไทยท าให้เกิดเป็นธุรกิจร้านอาหารประเภทป้ิงย่าง มากขึ้น อย่างท่ีเราเห็นทัว่ไปมี

มากมายหลายร้าน มีทั้ง แบบสั่งทานและแบบบุฟเฟต์ รับประทานไดทุ้กเพศ ทุกวยั เรียกว่าถูกใจทั้งเด็ก

และผูใ้หญ่ และทุกคนในครอบครัว (บริษทั เดชอุดม ชาร์โคล จ ากดั, 2013) 

จากผลการส ารวจเอแบคโพลลข์องพบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ท่ีผ่านมา ตวัอย่างส่วนใหญ่ 

หรือร้อยละ 89.7 เคยไปทานอาหารบุฟเฟ่ต ์และมีเพียงร้อยละ 10.3 ไม่เคยไปทาน ส าหรับประเภทท่ีนิยม

ทานนั้นไดแ้ก่ อาหารป้ิงย่าง คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาคือ สุก้ี/หมอ้ไฟ คิดเป็นร้อยละ 44.1 และพิซซ่า 

คิดเป็นร้อยละ 2.9 ตามล าดบั ดงัตารางท่ีแสดง 1.1 (เอแบคโพลล,์ 2011) 

ผู ้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารป้ิงย่าง ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากร้านอาหารป้ิงยา่งเป็นท่ีนิยมและธุรกิจร้านอาหาร

ป้ิงยา่งในประเทศไทยสามารถเติบโตไดอี้กในอนาคต ผูวิ้จยัจึงไดท้ าการศึกษาวิจยัเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่

ผูป้ระกอบการร้านอาหารป้ิงยา่ง 

 
 
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 1) เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีใช้บริการ

ร้านอาหารป้ิงยา่ง 

 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารป้ิงยา่งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหารป้ิงย่างในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีเคย
และเขา้ใชบ้ริการร้านอาหารป้ิงย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการวิจยัจะท าการศึกษาวิจยั
แบบเชิงปริมาณ โดยใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู ้ให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการโดยการวิจยัจะท าการศึกษากลุ่มประชากรจ านวน 400 คนเพื่อเรียนรู้ทศันคติและพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการร้านอาหารป้ิงย่างของผูบ้ริโภคตามคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค เก็บ
ขอ้มูลแบบสอบถามทางออนไลน์ และมีระยะเวลาศึกษาในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพนัธ์ 2564 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงปัจจัย ท่ี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่างในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ทราบถึงพฤติกรรมของผู ้บ ริโภคในการเ ลือกใช้บริการ ร้ านอาหาร ป้ิงย่ างในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจในการท าธุรกิจร้านอาหาร

ป้ิงยา่งใหไ้ด ้คุณภาพและคุณลกัษณะตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ร้านอาหารป้ิงยา่งแตกต่างกนั  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นประชากรท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่างของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
แตกต่างกนั 



 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 หลายคนคิดวา่วิธีการปรุงอาหารแบบ “ป้ิง” กบั “ยา่ง” นั้นเหมือนกนั ดงัท่ีชอบเรียกติด

ปากวา่ “ป้ิงยา่ง” ถึงแมจ้ะเป็นการท าอาหารใหสุ้กดว้ยการน าไปวางบนไฟเหมือนกนั แต่แทจ้ริงแลว้ป้ิงกบั

ยา่งมีความแตกต่างกนั ตามความหมายจากพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุ

ความหมายของป้ิงกบัยา่งไวด้งัน้ี 

 ป้ิง คือ การท าใหสุ้กดว้ยการวางไวเ้หนือไฟ มกัใชแ้ก่ของแหง้ โดยปรกติใชเ้วลานอ้ย

กวา่ยา่ง เช่น ป้ิงขา้วเกรียบ ป้ิงเน้ือเคม็ ป้ิงปลาแหง้ 

 ยา่ง คือ ท าใหสุ้กดว้ยการวางไวเ้หนือไฟ เพื่อใหสุ้กระอุทัว่กนั หรือใหแ้หง้ มกัใชแ้ก่ของ

สด โดยปรกติใชเ้วลานานกวา่ป้ิง เช่น ยา่งไก่ ยา่งหมู 

 ถา้อ่านใหล้ะเอียดจะเห็นวา่ “ป้ิง” กบั “ยา่ง” มีความแตกต่างกนัในรายละเอียด คือป้ิงไว้

ใชก้บัอาหารแหง้หรือส่ิงท่ีกินไดอ้ยูแ่ลว้ อยา่งเช่น กลว้ย ไข่ ลูกช้ิน ขา้วเหนียว สิ่งเหล่าน้ีคือการป้ิง เรามกั

ไดย้นิค าวา่ กลว้ยป้ิง ไข่ป้ิง ลูกช้ินป้ิง ขา้วเหนียวป้ิง แต่ไม่ชินหูกบัค าวา่กลว้ยยา่ง ไข่ยา่ง ลูกช้ินยา่ง ขา้ว

เหนียวยา่ง 

 แต่ส าหรับยา่ง เรามกัใชก้บัอาหารท่ีสด รับประทานแบบดิบๆ ไม่ได ้และนัน่ท าใหต้อ้ง

ใชเ้วลานานในการท าใหสุ้กถึงเน้ือใน สุกให้ทัว่ถึงทุกอณู จนบางคร้ังก็มีการไหมเ้กรียมเกิดขึ้นได ้

อยา่งเช่น เน้ือยา่ง หมูยา่ง ไก่ยา่ง กุง้ยา่ง (GQ Thailand, 2018) 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผูบ้ริโภคมีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 

 Schiffman and Kanuk (1994: 7) ได้สรุปความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ว่า พฤติกรรมท่ี

ผูบ้ริโภคท าการคน้หาความตอ้งการเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือการใช้การประเมิน การใชจ่้าย ในผลิตภณัฑ์และ

บริการ โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา 

 อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) ได้สรุปความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค ว่า

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลกระท าเพื่อใหไ้ดสิ้นคา้บริการมาเพื่อบริโภค ตลอดจน รวมไปถึงการบริโภคดว้ย 

 เสรี วงษ์มณฑา (2542: 30) ไดส้รุปความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค ว่าเป็นการศึกษาเร่ือง การ

ตอบสนองความตอ้งการ และความจ าเป็นของผูบ้ริโภค ท าให้เกิดความพึงพอใจ ผูบ้ริโภค คือ ผูท่ี้มีความ

ตอ้งการซ้ือ มีอ านาจซ้ือ ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือและพฤติกรรมการใช ้ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ  (2541: 124) สรุปความหมายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 

พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การใชก้ารประเมินผลการใชส้อยผลิตภณัฑ์และการ บริการ 



ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา หรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจและ การกระท า

ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 

ชูชยั สมิทธิไกร (2554 : 6) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ

เลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้(Use) และการก าจดัส่วนท่ีเหลือ (Dispose) ของสินคา้หรือบริการ

ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน 

 สรุปไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้หรือ

บริการ โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีบุคคลต้องมีการตดัสินใจทั้งก่อนและ หลงัการกระท าต่าง ๆ 

ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความพอใจและความตอ้งการของบุคคลนั้นๆ 

 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, น. 434) ไดก้ล่าวไวว้า่ การใชส่้วนประสมทาง การตลาด 
(Marketing Mix) ส าหรับธุรกิจดา้นบริการ ประกอบดว้ยปัจจยั 7 ตวั (7Ps) คือ 1) ผลิตภณัฑ ์และบริการ 2) 
ราคา 3) การจดัจ าหน่าย 4) การส่งเสริมการตลาด 5) บุคคลและพนกังาน 6) การสร้างและ การน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ และ 7) กระบวนการ  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 Vichaya Thonglup (2016) ได้ท าการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูโดยเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย 

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร กระบวนการและความสะอาด ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดและ

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ส าหรับปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยับริการ

ส่งถึงบา้น ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้าน นอกจากน้ีผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความ

แตกต่างกนัในดา้นระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

ร้านอาหารประเภทชาบูท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้มีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูน้อยกว่ากลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต ่า

กว่า 20,000 บาทต่อเดือนและกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ีย 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปมีระดับความพึง

พอใจโดยรวมในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูต ่าท่ีสุด ส าหรับกลุ่มอาชีพพบวา่ กระแสวฒันธรรม 

85กลุ่มพนกังานเอกชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูน้อยกว่ากลุ่มขา้ราชการ

และรัฐวิสาหกิจ 



  Kittima Lumpakdee & Kraichit Sutamueang (2012) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา

พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายและหญิงในสัดส่วนท่ีเท่ากนั ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 20–30 ปีมีอาชีพเป็น

พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทขึ้นไป มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและมี

สถานภาพการสมรส โสด ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคามีมาตรฐาน ท าเลท่ีตั้งเดินทางไปมาสะดวก 

พนกังานคอยแนะน าบริการให้ลูกคา้ อาหารมีให้เลือกหลากหลาย ความประทบัใจในการให้บริการอยาก

กลบัมาใชสิ้นคา้อีกในคร้ังต่อไป  

 
วิธีการด าเนินการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5,666,264 คน 
(เวบ็ไซตร์าชกิจจานุเบกษา , 2563) 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient 
Sampling) ไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane (ประสพชยั พสุ
นนท,์ 2553: หน้า 41) โดยการก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
โดยใชสู้ตรในการค านวณหากลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 400 คน 
 
ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 

1. ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อ
เดือน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

2. ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกร้านอาหารป้ิงย่างของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการวิจยั คือ แบบสอบถามซ่ึงผูว้ิจยั
ไดส้ร้างเคร่ืองมือโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
        ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นค าถามลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย ดา้น
เพศ ดา้นอาย ุสถานภาพ สถานภาพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
        ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารป้ิงยา่ง 
        ส่วนท่ี 3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ซ่ึงประกอบด้วย ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกับด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด 



(Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ด้านกระบวนการ 
(Process) มและมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั ตามแนวทางของลิเคิร์ทสเกล (Rensis A. Likert,1961) [54] คือ 
มากท่ีสุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) และน้อยท่ีสุด (1 คะแนน) 
โดยคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ะน ามาแปลความหมาย ตามเกณฑ ์(ชชัวาล เรืองประพนัธ์,2543)  
 
การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

1. ผู ้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามให้ผู ้เ ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ครอบคลุมของเน้ือหา โดยค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence) 
ไดค้่า คือ 0.975 

2. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try-out) กบักลุ่มตวัอย่างงานวิจยั จ านวน 30 คน เพื่อหา
ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดว้ยวิธี ของ Cronbach ท่ีเรียกวา่ “สัมประสิทธ์ิแอลฟา” 
(-Coefficient) ไดค้วามเช่ือมัน่ในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ท่ีระดบั 0.950   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปด าเนินโดยท าแบบสอบถามออนไลน์กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 400 คน ท่ีเป็นผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครโดยการสุ่มแบบสะดวก  และท าการแจกแบบสอบถาม
แบบออนไลน์ผ่านทาง Google from หลงัจากรวบรวมขอ้มูลแล้ว น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ค านวณผล 
โดยการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

 1.1 ใช้ค่าร้อยละ  และค่าความถ่ี ในการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดต้่อเดือน 

 1.2 ใชค้่าร้อยละ และค่าความถ่ี ในการวิเคราะห์ตวัแปรปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหารป้ิงยา่งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 1.3 ใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ตวัแปรความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหารป้ิงยา่งของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  2.1 ใช้สถิติ t-test เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกร้านอาหารป้ิงยา่งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 



  2.2 ใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกร้านอาหารป้ิงยา่งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามปัจจยั
ประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุสถานภาพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
   2.3 ใชส้ถิติไค-สแควร์ (Chi – square) ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกร้านอาหารป้ิงยา่งของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลทัว่ไป ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ของผูต้อบแบบสอบถาม  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้าน
ประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.30 มีอายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 สถานภาพโสด จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.30 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี /เทียบเท่า จ านวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 80.80 อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.80 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,000บาทขึ้นไป จ านวน 
220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 
 2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการระยะเวลาท่ีใชบ้ริการผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มีสาเหตุในการเลือกร้านอาหารป้ิงย่างของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพราะ
พบปะสังสรรค ์จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 ความถ่ีในการใชบ้ริการ 1 คร้ังต่อเดือน จ านวน 252 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ 1-2 ชัว่โมง จ านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 82.80 ช่วงเวลา
ท่ีชอบเขา้มาใชบ้ริการ 16.01-19.00น. จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อ
คร้ัง 501-1,000 บาท จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 วนัท่ีมกัไปใชบ้ริการ วนัเสาร์ -อาทิตย ์จ านวน 
292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 บุคคลท่ีไปใชบ้ริการดว้ย เพื่อน จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 จ านวน
บุคคลท่ีไปใชบ้ริการ 2-4 คน จ านวน 367 คน คิดเป็นร้อยละ 91.80 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหารป้ิงย่าง
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผลการวิเคราะห์พบว่าภาพรวมของปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกร้านอาหารป้ิงย่างของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อยู่ในระดบัให้ความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นของปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ เลือกร้านอาหารป้ิงย่างของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูงสุด คือ ดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.35 รองลงมา คือดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัให้ความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัให้ความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 ดา้นราคา อยู่ในระดบัให้
ความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นบุคคล อยู่ในระดบัให้



ความส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัใหค้วามส าคญัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.88 ตามล าดบั 
 4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารป้ิง
ยา่งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

- ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารป้ิงย่าง
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั ดา้นช่วงเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านอาหาร
ป้ิงยา่ง ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการร้านอาหารป้ิงยา่ง วนัท่ีมกัไปใชบ้ริการร้านอาหารป้ิงยา่ง และ บุคคลท่ีไป
ใชบ้ริการร้านอาหารป้ิงยา่งดว้ย  
 - ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารป้ิงย่างของ
ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน ในด้านสาเหตุในการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารป้ิงย่าง ความถ่ีในการใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่าง ระยะเวลาท่ีใช้บริการ ช่วงเวลาท่ีเขา้มาใช้
บริการ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ วันท่ีมักไปใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่างด้วย บุคคลไปใช้บริการ
ร้านอาหารป้ิงยา่งดว้ย จ านวนบุคคลไปใชบ้ริการร้านอาหารป้ิงยา่งดว้ย และ ส่ือท่ีมีอิทธิพล 
 - ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารป้ิงยา่งใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน ในด้านสาเหตุท่ีเลือกใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่าง 
ระยะเวลาท่ีใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่าง ช่วงเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านอาหารป้ิงย่าง ค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการร้านอาหารป้ิงยา่ง วนัท่ีมกัไปใชบ้ริการร้านอาหารป้ิงยา่ง บุคคลไปใชบ้ริการร้านอาหารป้ิงยา่งดว้ย 
และจ านวนบุคคลท่ีไปใชบ้ริการร้านอาหารป้ิงยา่ง 
 - ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารป้ิง
ย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน ในด้านสาเหตุท่ีเลือกใช้ร้านอาหารป้ิงย่าง 
ระยะเวลาท่ีใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่าง ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ บุคคลไปใช้บริการดว้ย และจ านวน
บุคคลท่ีไปใชบ้ริการดว้ย 
 - ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารป้ิงย่างในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั ในดา้นสาเหตุในการเลือกร้านอาหารป้ิงยา่ง ความถ่ีในการใช้
บริการ ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ และบุคคลไปใชบ้ริการดว้ย 

- ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารป้ิงยา่ง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน ในด้านระยะเวลาท่ีใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่าง 
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่าง วนัท่ีมกัไปใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่าง บุคคลไปใช้บริการ
ร้านอาหารป้ิงยา่งดว้ย และจ านวนบุคคลท่ีไปใชบ้ริการร้านอาหารป้ิงยา่งดว้ย 

 
 
 



อภิปรายผลการวิจัย  
 1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี 
สถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่า และมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ดนุรัตน์ ใจดี (2553) ท าการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตนัสินใจของประชาชนในการ
เลือกใชบ้ริการร้านอาหารในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี” พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 
21 – 30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน สอดคลอ้งกบั อญัธิกา แกว้ศิริ 
(2560) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟต์
ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
การศึกษาปริญญาตรีและ อาย ุ21-30 ปี 
 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารป้ิงย่างของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลพบว่า สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ  ผูบ้ริโภคแต่ละคนมี
ลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั ส่งผลท าให้การตดัสินใจของแต่ละ
บุคคลมีความแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู ้บริโภค จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง เลือก
ร้านอาหารป้ิงย่าง มีผูร่้วมใชบ้ริการคือเพื่อน ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ 1-2ชัว่โมง และค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 501-
1000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดนุรัตน์ ใจดี (2553) ท าการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตนัสิน
ใจของประชาชนในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี”  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใช้จ านวนเงินในการใช้บริการร้านอาหาร 501-1000 บาท ต่อคร้ัง ผูร่้วมใช้บริการคือเพื่อน 
ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ 1-2ชัว่โมง 
 3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกร้านอาหารป้ิงยา่งของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบ อยู่ในระดบัให้ความส าคญัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ 
ด้านกระบวนการ รองลงมา คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จ าหน่ายและดา้นบุคคล สุดทา้ยดา้นการส่งเสริมการตลาด สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นกระบวนการ โดยให้
ความส าคญักบั มีการจดัล าดบัคิวในการให้บริการเหมาะสม มีความรวดเร็วทนัใจในการบริการ มีความ
สะดวกรวดเร็วในการช าระเงิน การดูแลลูกคา้ระหว่างรับประทานอาหารและมีระบบรักษาความปลอดภยั
ในทรัพยสิ์น และสามารถสรุปไดว้่าผูบ้ริโภคเลือกใช้บริการร้านอาหารป้ิงย่างท่ีมีการจดัล าดบัคิวในการ
ใหบ้ริการท่ีเหมาะสม และมีความรวดเร็วในการบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธญัญธิ์ชา รักชาติ(2559) ไดศึ้กษา
เร่ือง ปัจจยท่ีัมีผลต่อการตดสิันใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่ นในศูนยก์ารคา้อยธุยา
ซิต้ีพาร์คจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จากผลการศึกษาพบวา ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการขายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น 



 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัน้อยท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
สามารถสรุปไดว้า่ การส่งเสริมโปรโมชัน่ผา่นช่องทางส่ือโฆษณาแผ่นพบั โทรทศัน์ การสมคัรสมาชิกเพื่อ
สะสมคะแนนเป็นส่วนลด มีการแถมอาหารเม่ือสั่งเป็นชุด ความมีช่ือเสียงของร้าน และการจดัโปรโมชัน่
เพื่อลดราคา ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ ดนุรัตน์ ใจดี (2553) ท าการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตนัสินใจ
ของประชาชนในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี”  พบว่าปัจจยัทางดา้นการตลาด 
ได้แก่ การส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจปานกลาง โดยพบว่า ส่ือโฆษณาทางแผ่นพบั/วิทยุ/
โทรทศัน์ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
 4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารป้ิง
ย่างของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถอภิปรายไดว้่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 
ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ร้านอาหารป้ิงยา่งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนบุคคลโดยแบ่งเป็นดา้น
เพศ ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายไดส่้งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหารป้ิงยา่งของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในเร่ืองของการบริการท่ี
รวดเร็ว ความสดใหม่ รสชาติของอาหาร และความสะอาด  
  2. ปัจจยัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัไป
ใชบ้ริการเวลา 16.01-19.00น. เพื่อพบปะสังสรรค ์ดงันั้นทางผูป้ระกอบการควรมีส่ิงดึงดูดผูบ้ริโภคเพิ่มเติม 
เช่น มีวงดนตรี มีเคร่ืองด่ืมท่ีหลากหลายมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาจากผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านอาหารประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 

ร้านอาหารป้ิงยา่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. ควรศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดเพิ่มเติม เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีผู ้

ประกอบธุรกิจต่างๆ ใชเ้พื่อตอบสนองต่อวถัตุประสงคท์างการตลาด 
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