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การวจิยัครัง้น้ี มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีาของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทาง
การตลาด คุณค่าตราสนิคา้ กบัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีา ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่คยใชบ้รกิารทีร่า้นอาหาร 
สฟ้ีา โดยมอีายุเท่ากบัหรอืมากกว่า 15 ปี ขึน้ไป จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวม 
 ผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งันี้ 

1. ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพ อายุ ต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกใช้บรกิารรา้นอาหารสฟ้ีา ดา้นค่าใชจ้่าย
เฉลี่ยในการบริโภคต่อครัง้แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
รา้นอาหารสฟ้ีา ดา้นความถีแ่ตกต่างกนั 

2. ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพ อายุ อาชพี และรายได้ ต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารร้านอาหาร     
สฟ้ีา ดา้นบุคคลทีร่่วมรบัประทานต่างกนั 
 3. ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ อายุ และอาชพี ต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีา ดา้น
รปูแบบทีม่าใชบ้รกิารเป็นประจ าต่างกนั 

4. ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารรา้นอาหารสฟ้ีา ดา้นสาขาทีใ่ชบ้รกิารบ่อยทีส่ดุต่างกนั 

5. ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด สามารถท านายพฤติกรรมการเลอืกใช้บรกิารรา้นอาหารสฟ้ีา
ของผูบ้รโิภค ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อ 3 เดอืนได ้

6. ดา้นความผูกพนัและดา้นความภกัดกีบัตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิาร
รา้นอาหารสฟ้ีา ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อ 3 เดอืน  

7. ด้านคุณภาพที่รบัรูม้คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเลอืกใช้บรกิารร้านอาหารสฟ้ีา ด้านค่าใช้จ่าย
เฉลีย่ในการบรโิภคต่อครัง้  
 
ค าส าคญั: คุณค่าตราสนิคา้ ปจัจยัทางการตลาด พฤตกิรรม 

 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



2 
 

ABSTRACT 
 

This Research aims to study the consumers’ behaviors in using the services rendered by 
Seefah Restaurant in Bangkok Metropolis classified by demographic natures, and to study the 
relationship between the marketing mixes and brand value with consumers’ behaviors in using the 
services rendered by Seefah Restaurant in Bangkok Metropolis 

The sample groups used in this Research are 400 consumers in Bangkok Metropolis who had 
used the services rendered by the Seefah Restaurant who are over 15 years old. The tool used in 
collecting the data are is questionnaire.The research results are as follows 

According to the results of the study, 
1. The consumers with different status and ages have different behaviors in using the services  

of Seefah Restaurant on average expense of consumption. 
2. The consumers with different educational levels have different behaviors in using the  

services of Seefah Restaurant on frequency 
3. The consumers with different status, ages, occupations, and incomes have different  

behaviors in using the services of Seefah Restaurant on the accompanied person in using the service. 
4. The consumers with different status, ages, and occupations, have different behaviors in  

using the services of Seefah Restaurant on usage pattern. 
5. The consumers with different status, ages, educational levels, occupations, and incomes  

have different behaviors in using the services of Seefah Restaurant on most frequently used branch. 
6. The marketing mixfactor can forecast the behaviors in using the services of Seefah  

Restaurant on usage frequency per 3 months 
7. Affiliation with and loyalty towards the brand are related with behaviors in using the services  

of Seefah Restaurant on frequency in using the services per 3 months Quality of recognition is related 
with behaviors in using the services of Seefah Restaurant  on average expense 
 
Key Words: BRAND EQUITY, MARKETING FACTORS, BEHAVIOR 
 
บทน า 
 ธุรกจิรา้นอาหารแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั คอื ธุรกจิ Quick service restaurant ธุรกจิภตัตาคาร 
และธุรกจิรา้นอาหารขนาดเลก็ หรอื SMEs (ทีม่า : กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์) รา้นอาหารสฟ้ีาจดั
อยู่ในประเภทธุรกจิภตัตาคารซึ่งด าเนินกจิการมานานกว่า 75 ปี เน้นขายให้กบักลุ่มลูกค้าที่มรีายได้ระดบัปาน
กลางถงึระดบัสงู ปจัจุบนัตอ้งเผชญิกบัการแขง่ขนัทัง้จากรา้นอาหารไทยดว้ยกนัเอง และรา้นอาหารต่างประเทศที่
เขา้มาขยายกจิการในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อกีทัง้ต้นทุนของวตัถุดบิโดยเฉพาะอาหารสดที่มกีารปรบัราคา
สงูขึน้ และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่น้นการประหยดัอนัเนื่องมาจากความกงัวลต่อรายไดใ้นอนาคต ลดความถี่ใน
การบรโิภคอาหารนอกบา้นลง บวกกบัผลติภณัฑอ์าหารมใีหเ้ลอืกหลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะอาหารส าเรจ็รูป
แช่แขง็ อาหารกึ่งส าเรจ็รูป ท าให้ลูกค้าบางคนหนัไปบริโภคสนิค้าเหล่านัน้แทนส่งผลให้ยอดขายโดยรวมของ
กจิการลดลง ในขณะทีต่น้ทุนสงูขึน้ ถงึแมว้่าก่อนหน้านี้รา้นอาหารสฟ้ีาจะมกีารน ากลยุทธต่์างๆ  มาใชเ้พื่อเป็นการ
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เพิม่ยอดขาย เช่น การออกรายการอาหารใหม่ ๆ การให้ส่วนลดกบัลูกค้า การเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายเพื่อให้
สามารถเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ โดยไม่เพยีงแต่เลอืกเปิดสาขาแค่เฉพาะในหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าเท่านัน้ ยงั
มกีารเปิดสาขาในโรงพยาบาลดว้ย เพื่อเป็นการรองรบัความต้องการของผูบ้รโิภค แต่กลยุทธใ์นการเพิม่ยอดขาย
ดงักล่าว กไ็ม่ไดท้ าใหย้อดขายของกจิการเป็นไปตามทีต่ัง้ไว้ 
 เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของรา้นอาหารสฟ้ีาประสบความส าเรจ็ สามารถเพิม่ยอดขายไดต้ามทีต่ัง้ไว ้และ
สามารถแข่งขนักบัร้านอาหารอื่นๆ ซึง่นับวนัจะเพิม่จ านวนมากขึน้ไดน้ัน้ การรกัษาฐานลูกคา้ทีม่อียู่เดมิและเพิม่
ฐานของลกูคา้กลุ่มใหม่จงึมคีวามจ าเป็นและส าคญัเป็นอย่างยิง่ทีร่า้นอาหารสฟ้ีาจะต้องรบีด าเนินการ ผูว้จิยัจงึได้
เหน็ความส าคญัและสนใจในการท าวจิยัเรื่อง “คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัทางการตลาดที่มผีลต่อพฤตกิรรมการ
เลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีา ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อจะไดท้ราบความตอ้งการของลูกคา้อย่าง
แทจ้รงิ โดยผลจากการวจิยัจะน าไปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงในเรื่องของผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจ าหน่าย 
การสง่เสรมิการตลาด และการใหบ้รกิาร ของรา้นอาหารสฟ้ีา เพื่อใหส้ามารถตอบสนองไดต้รงตามความต้องการ
ของลกูคา้ใหด้ยีิง่ขึน้กว่าเดมิ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีา 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
รา้นอาหารสฟ้ีาของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าตราสนิคา้ กบัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีา
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย 
1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ การศกึษา อาชพี รายได ้
1.2 ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย  

การสง่เสรมิการตลาด พนกังานผูใ้หบ้รกิาร กระบวนการใหบ้รกิาร และการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
1.3 ปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพทีร่บัรู ้ความผกูพนักบัตรา 

สนิคา้ และความภกัดกีบัตราสนิคา้ 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีาของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ 

 
สมมติฐานทางการวิจยั มีดงัน้ี 

1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรท์ีต่่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีาใน 
เขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

2. ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด สามารถท านายพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหาร          
สฟ้ีาของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครได ้

3. ปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีาของ 
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์

 ประชากรศาสตร ์หมายถงึ การวเิคราะหเ์ชงิสถติแิละการพรรณนาลกัษณะของกลุ่มประชากรในดา้น
การแจกกระจายสถิติชพี อายุ เพศ และสถานภาพในทางพลเมอืง ในขณะใดขณะหนึ่งหรอืช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
(ราชบณัฑติยสถาน. 2524: 109) 
 พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2549: 312-316) ไดพ้จิารณาผูบ้รโิภคเป็นเสมอืนผูร้บัสารโดยความแตกต่าง
ทางดา้นประชากรศาสตรจ์ะมอีทิธพิลต่อการรบัและวเิคราะหส์าร ลกัษณะประชากรศาสตร์ดงักล่าว คอื 

1. เพศ (Sex) มงีานวจิยัทีพ่สิจูน์ว่าคุณลกัษณะบางอย่างของเพศชายและเพศหญงิที่ 
แตกต่างกนัส่งผลให้การสื่อสารของชายและหญิงต่างกนั เช่น การวจิยัการชมภาพยนตร์โทรทศัน์ของเดก็วยัรุ่น 
พบว่าเด็กวัยรุ่นชายสนใจภาพยนตร์สงครามและจารกรรมมากที่สุด ส่วนเด็กวัยรุ่นหญิงสนใจภาพยนตร์
วทิยาศาสตรม์ากทีส่ดุ แต่กม็งีานวจิยัหลายชิน้ทีแ่สดงว่า ชายและหญงิมกีารสือ่สารและรบัสือ่ไม่ต่างกนั 

2. อายุ (Age)  การจะสอนผูท้ีอ่ายุต่างกนัใหเ้ชื่อฟงัหรอืเปลีย่นทศันคตหิรอืเปลีย่นพฤตกิรรมนัน้ม ี
ความยากง่ายต่างกนั ยิง่มอีายุมากกว่า การทีจ่ะสอนใหเ้ชื่อฟงัใหเ้ปลีย่นทศันคตแิละเปลีย่นพฤตกิรรมกย็ิง่ยากขึน้ 
(อทิธพิล สชูยัยะ. 2549: 8; อา้งองิจาก Maple; Janis; & Rife. 1980) ไดท้ าการวจิยัและใหผ้ลสรุปว่า การชกัจูง
จติใจหรอืโน้มน้าวจติใจของคนจะยากขึน้ตามอายุของคนทีเ่พิม่ขึน้ อายุยงัมคีวามสมัพนัธก์บัข่าวสารและสื่ออกี
ด้วย เช่น ภาษาที่ใช้ในวยัต่างกนักย็งัมีความต่างกนั โดยจะพบว่าภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุ่มสาว            
สงูกว่าผูส้งูอายุ เป็นตน้ 

3. การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรทีส่ าคญัมากทีม่ผีลต่อ 
ประสทิธภิาพของการสื่อสารของผู้รบัสาร ดงังานวจิยัหลายชิ้นทีช่ี้ว่า การศกึษาของผู้รบัสารนัน้ท าใหผู้้รบัสารมี
พฤตกิรรมการสือ่สารต่างกนัไป เช่น บุคคลทีม่กีารศกึษาสงูจะสนใจข่าวสารไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ และมกัเปิดรบั
สือ่สิง่พมิพม์าก 

4. ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายถงึอาชพีรายได ้เชือ้ชาต ิ 
ตลอดจนภูมหิลงัของครอบครวัเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของบุคคล โดยมรีายงานหลายเรื่อง
ทีไ่ดพ้สิจูน์แลว้ว่าฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจินัน้มอีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของคน 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลยุทธท์างการตลาดบริการ 
ผลติภณัฑ ์(Kotler, 2546) หมายถงึ สิง่ใดกต็ามทีเ่สนอใหแ้ก่ตลาดเพื่อสรา้งความสนใจการเป็นเจา้ของ

การใชห้รอืการบรโิภคโดยตอ้งตอบสนองความตอ้งการและความจ าเป็น อย่างไรกต็ามผลติภณัฑไ์ม่ไดห้มายถงึแต่
สนิคา้ทีจ่บัตอ้งไดเ้ท่านัน้แต่ยงัหมายถงึวตัถุทางกายภาพ บรกิารเหตุการณ์ บุคคล สถานที ่องคก์ร แนวความคิด
หรอืสิง่ต่างๆรวมกนั 

ราคา (Price) ส าหรบัธุรกจิบรกิาร ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541.) ไดก้ล่าวไวว้่าการก าหนดราคา
การให้บรกิารควรมคีวามเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้รกิาร ชดัเจน ง่ายต่อการจ าแนกระดบับรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
และเนื่องจากบรกิารเป็นเป็นสิง่ที่มองไม่เหน็ การตัง้ราคาบางส่วนจงึต้องให้ผู้ขายและผู้ซื้อเขา้ใจว่ามอีะไรบ้าง
รวมอยู่ในสิง่ทีเ่ขาก าลงัซือ้ขายแลกเปลีย่นกนั ทัง้น้ีกเ็พื่อช่วยบรษิทัใหห้ลกีเลีย่งปญัหาในการตัง้ราคาอนัจะเป็นการ
น าไปสูล่กูคา้ประจ าทีพ่อใจเรา 

ช่องทางการจดัจ าหน่ายบรกิาร (Place of distribution) สารสนเทศทางการตลาด (2551: ระบบออนไลน์) 
ได้กล่าวไว้ว่าช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นส่วนประสมการตลาดที่น าเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการน าเสนอขาย
สนิคา้และบรกิารของกจิการใหแ้ก่ผูบ้รโิภคและผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมไดโ้ดยผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายระดบัต่างๆ 
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กนันับตัง้แต่ช่องทางศูนย์ระดบัจนถึงช่องทางสี่ระดบั ทัง้ช่องทางการจดัจ าหน่ายในตลาดผู้บริโภคและตลาด
อุตสาหกรรมโดยผ่านคนกลางทางการตลาดระดบัต่างๆ เช่น ตวัแทนขาย นายหน้าผูค้า้สง่ ผูค้า้ปลกีเป็นตน้ 

การส่งเสรมิทางการตลาด (Promotion) สารสนเทศทางการตลาด (2551: ระบบออนไลน์) ไดก้ล่าวไวว้่า 
การสง่เสรมิการตลาดจะประกอบดว้ยการโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์การขายโดยพนักงาน
และการตลาดทางตรง หรอืทีเ่รยีกว่าสว่นประสมการสง่เสรมิการตลาด โดยผ่านสือ่ต่างๆ หรอืช่องทางของข่าวสาร
ทีก่จิการต้องการน าเอาส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาดเหล่าน้ีไปสู่ลูกค้าเป้าหมายของกจิการซึ่งกระบวนการ
ตดิต่อสื่อสารจะมอีุปกรณ์อย่างน้อย 4 ประการ คอื ขอ้ความ ข่าวสารผู้ส่งข่าวสารหรอืแหล่งข่าวสาร สื่อหรอื
ช่องทางของขา่วสารและผูร้บัสาร 

Zeithaml and Bitner (2543: 19) ไดก้ล่าวไวว้่าบุคคล (people) เป็นปจัจยัทีเ่กีย่วกบับุคคลทัง้หมดทีม่ี
สว่นร่วมในการน าเสนอบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ซึง่มอีทิธพิลต่อการรบัรูข้องลกูคา้ ซึง่บุคคลในทีน่ี้จะรวมถงึพนักงานของ
กจิการ ลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร และลกูคา้อื่นๆ ทีร่่วมอยู่ในสิง่แวดลอ้มของการบรกิารนัน้ๆ 

การสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) Lovelock and 
Wright (2542: 20) ไดก้ล่าวไวว้่าลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence) หมายถงึ สิง่ทีเ่ป็นรูปธรรมต่างๆ ที่
สามารถมองเหน็ หรอืรบัรูไ้ด ้และใชเ้ครื่องมอืบ่งชีถ้งึคุณภาพของบรกิาร  

กระบวนการ การใหบ้รกิาร ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และ คณะ (2541.) ไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการ (Process) 
การให้บรกิารต้องมกีระบวนการทีด่ ีเพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บรกิารกบัลูกคา้ไดร้วดเรว็และประทบัใจลูกค้า
(Customer satisfaction) ดงันัน้ กระบวนการจงึประกอบดว้ย “บรกิารส่วนหน้าทีลู่กคา้มองเหน็” และ“บรกิารที่
สนบัสนุนอยู่เบือ้งหลงัทีล่กูคา้มองไม่เหน็” รวมกนั 

 
3. แนวความคิดเก่ียวกบัตราสินค้าและคณุค่าตราสินค้า 
คอทเลอรแ์ละอารม์สตรอง (Kolter and Armstrong. 1996. Principles of Marketing) ไดใ้หค้วามหมาย

ของตราสนิคา้ว่าเป็นชื่อ (Name) ค า (Term) สญัลกัษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรอืสว่นประสมของสิง่
ดงักล่าวเพื่อระบุถึงสนิค้าและการบริการของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มของผู้ขายเพื่อแสดงถึงลกัษณะที่
แตกต่างจากคู่แขง่ขนั  

ความหมายของคุณค่าตราสนิคา้ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 163) ใหค้วามหมายของคุณค่าในตราสนิคา้ 
(Brand Equity)หมายถงึ คุณค่าทีม่อียู่ในตราสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง (Schiffman and Kanuk. 2007 : 224) เป็นลกัษณะ
ทีแ่สดงถงึการยอมรบัผลติภณัฑใ์หม่ การจดัสรรพืน้ทีใ่นชัน้วางทีด่กีว่า คุณค่าทีร่บัรูท้างเลอืกในการตัง้ราคาทีสู่ง
และแม้แต่การก าหนดคุณค่าทรพัย์สนิในงบดุลของบริษัทจากเหตุผลเหล่านี้บริษัทจึงต้องเริ่มต้นที่การจดัการ
บ ารุงรกัษาชื่อตราสนิคา้ 

ไดม้ผีูแ้สดงองคป์ระกอบดา้นต่างๆ ของคุณค่าตราสนิคา้ดงันี้ คุณค่าตราสนิคา้มอีงคป์ระกอบ 4 ประการ
ดงันี้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 2550: 163) 

1. การรูจ้กัตราสนิคา้ (Brand Awareness) การทีลู่กคา้รูจ้กัและคุน้เคยต่อตราสนิคา้ถอืว่าเป็นคุณค่าตรา
สนิคา้ 

2. คุณภาพการรบัรู้ (Perceived Quality) ความรู้สกึของผู้บรโิภคที่รบัรูถ้ึงคุณภาพผลติภณัฑ์ หรอื
คุณภาพตราสนิค่าทีเ่หนือกว่าตราสนิคา้อื่น เช่น ความเชื่อถอืได ้ความมัน่ใจ เป็นตน้ 

3. ความผกูพนักบัตราสนิคา้ (Brand associations) เป็นความเชื่อมโยงตราสนิคา้เขา้กบัความทรงจ าของ
ผู้บริโภค เช่นเมื่อเอ่ยถึงธนาคารกรุงเทพจะโยงไปที่ธนาคารที่เป็นผู้น าเมื่อนึกถึงป ัม๊น ้ามนั ปตท. จะนึกถึง
ป ัม๊น ้ามนัของคนไทยเพื่อคนไทยเป็นตน้ 
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4. ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) ความพงึพอใจทีส่ม ่าเสมอและ (หรอื) การซือ้ตราสนิคา้เดมิ
ในผลติภณัฑข์องบรษิทัใดบรษิทัหนึ่ง (Schiffman and Kanuk. 2007: 220) 

 
4.  แนวความคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 9) ไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer 

behavior) หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคท าการคน้หา (Searching) การซือ้ (Purchasing) การใช ้ (Using) การ
ประเมนิผล (Evaluating) และการจ่าย (Disposing) ในสนิคา้และบรกิารโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของ
เขา (Schiffman and Kanuk. 2007: G-3) หรอื หมายถงึพฤตกิรรมการตดัสนิใจและการกระท าของผูบ้รโิภคที่
เกีย่วขอ้งกบัการซือ้และการใชส้นิคา้และบรกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจของเขา (Solomon. 
2002: 528) หรอื หมายถงึกระบวนการตดัสนิ 
ใจและลกัษณะกจิกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อท าการประเมนิผล (Evaluating) การไดร้บั (Obtaining) การใช ้(Using) 
และการด าเนินการภายหลงัการบรโิภค (Disposing) สนิคา้และบรกิาร (Blackwell, Miniard and Engel. 2006: 
735) 

การศกึษาถงึพฤตกิรรมการตดัสนิใจและการกระท าของผูบ้รโิภคดว้ยเหตุผลหลายประการกล่าวคอื 
(1) พฤตกิรรมการบรโิภคมผีลต่อกลยุทธก์ารตลาดของธุรกจิและมผีลท าใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ ถ้า

กลยุทธท์างการตลาดสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 
(2) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคดิทางการตลาด (Marketing concept) คอื การท าใหลู้กคา้พงึพอใจ

ดว้ยเหตุนี้เราจงึจ าเป็นต้องศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเพื่อจดัสิง่กระตุ้นหรอืกลยุทธก์ารตลาดทีส่ามารถตอบสนอง
ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

สุวทิศัน์ สุรสงิห์โตทอง. (2543) ได้ท าการวิจยัเรื่องการศกึษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลอืก
รา้นอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความถี่ในการใชบ้รกิารคอื 3-4 ครัง้ต่อเดอืน โดยวนัทีบ่รโิภคบ่อย
ทีส่ดุคอืวนัอาทติย ์รองลงมาคอืวนัเสาร ์ในช่วงเวลา 11.00-14.00น. โดยจุดประ 
สงคห์ลกัในการใชบ้รกิารเพื่อพบปะสงัสรรค ์จ านวนคนทีไ่ปดว้ยประมาณครัง้ละ  3-4 คนค่าใชจ้่ายเฉลีย่ของกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 201-300 บาท และการศกึษาเกีย่วกบัทศันะคตขิองกลุ่มตวัอย่างต่อส่วนประสมทาง
การตลาดพบว่า ปจัจยัทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์มคีวามส าคญัมากที่สุด ปจัจยัด้านราคาและช่องทางการจดั
จ าหน่ายมคีวามส าคญัมาก และอาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัความถีใ่นการบรโิภคแต่ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัค่าใชจ้่ายต่อ
ครัง้ในการบรโิภคในรา้นอาหารไทย และระดบัการศกึษาเป็นปจัจยัเดยีวทีม่คีวามสมัพนัธก์บัทศันะคตขิองผูบ้รโิภค
ในดา้นสว่นประสมทางการตลาด 
 สุจริา วรรณศวิรกัษ์. (2547) ไดท้ าการศกึษาเรื่องคุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อ
พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อคุกกี้ร้านเอสแอนดพ์ขีองผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่มี
พฤตกิรรมดา้นความถี่ในการซือ้คุกกีโ้ดยเฉลีย่ 2 ครัง้ต่อเดอืน ค่าใชจ้่ายในการซือ้โดยเฉลีย่ต่อครัง้เท่ากบั 205 
บาท ปจัจยัและเหตุผลส าคญัทีท่ าใหก้ลุ่มตวัอย่างตดัสนิใจซือ้คุกกี ้“S&P” มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ รสชาตอิร่อย คุกกีท้ีซ่ือ้
บ่อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ คุกกีค้ลาสสคิ “S&P” สว่นผูม้อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คุกกีม้ากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ตวัเอง โดยส่วนใหญ่
จะซือ้คุกกีจ้ากซุปเปอรม์ารเ์กต็ ไฮเปอรม์ารเ์กต็ บ่อยทีส่ดุ จากการศกึษาความสมัพนัธด์า้นคุณค่าตราสนิคา้ พบว่า 
คุณค่าตราสนิคา้ “S&P” ดา้นความรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณค่าทีเ่กดิจากการรบัรูต้ราสนิคา้ ดา้นความสมัพนัธข์อง
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ตราสนิค้ากบัคุณค่าที่เกดิจากการรบัรู้ และด้านความภกัดีต่อตราสนิค้ามผีลกบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อคุกกี้  
“S&P” 

ศริเิพชร เตชาพาเลศิ. (2551) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคใน
การเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่นในเขตจงัหวดัปทุมธานี พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มทีศันคตใินการบรโิภค 
คอื เลอืกรบัประทานสิง่ที่มปีระโยชน์ต่อสุขภาพ โดยมวีตัถุประสงค์หรอืโอกาสในการใช้บรกิาร เพราะต้องการ
รบัประทานอาหารญี่ปุ่น ส าหรบัจ านวนผูท้ีม่าใชบ้รกิารร่วมกนัในแต่ละครัง้อยู่ระหว่าง 2 – 3 คน ซึง่ส่วนใหญ่จะ
รบัประทานร่วมกนักบัเพื่อน ส าหรบัความถี่ในการรบัประทานมกัจะไม่แน่นอนหรอืนาน ๆ ครัง้ ซึ่งจะนิยมมาใช้
บรกิารในช่วงเวลา 16.01 – 19.00 น. โดยใชบ้รกิารต่อครัง้ประมาณ 1 – 2 ชัว่โมง และมคี่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ 
ประมาณ 200 – 499 บาท ปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจในระดบัมากทีสุ่ด คอื ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ส าหรบัปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจในระดบัมาก ล าดบัแรกคอื ดา้นกระบวนการบรกิาร รองลงมาคอื ดา้น
ผลิตภัณฑ์ ด้านพนักงาน/บุคลากร ด้านสถานที่/การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา 
ตามล าดบัผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 1) ปจัจยัพืน้ฐานของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนัท าใหก้ารตดัสนิใจเลอืกใช้
บริการร้านอาหารญี่ปุ่นแตกต่างกัน ยกเว้นด้านเพศ และสถานภาพการสมรส 2) พฤติกรรมในการบริโภคที่
แตกต่างกนัท าให้การตัดสนิใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ ปุ่นแตกต่างกนัในทุกปจัจยั แต่ด้านความถี่ในการ
รบัประทานไม่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ น้ี ได้แก่ ผู้บริโภคที่เคยมาใช้บริการที่ร้านอาหารสีฟ้า ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมอีายุเท่ากบัหรอืมากกว่า 15 ปี ขึน้ไป ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยค านวณจากสตูร Taro Yamane (วเิชยีร เกตุสงิห์. 2541: 24) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
ความผดิพลาดไม่เกนิ 5% ไดข้นาดตวัอย่างจากการค านวณ จ านวน 385 คน และทางผูว้จิยัขอเพิม่ตวัอย่างอกี 15 
คน เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเป็น 400 คน  

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยไม่ค านึงถงึความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และใชก้ารเลอืก

ตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชบ้รกิารที่
รา้นอาหารสฟ้ีาในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบแบบสอบถามจนครบตามจ านวนทีก่ าหนดไว ้
  การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูการวจิยัครัง้นี้ เป็นลกัษณะขอ้ค าถามในแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 
สว่น ดงันี้ 

สว่นที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคมลีกัษณะเป็นค าถามปลาย
ปิด (Close – end Response Questions) โดยแบ่งออกเป็น 6 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความคดิเหน็ของผู้บรโิภคดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อ
พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการร้านอาหารสฟ้ีาของผู้บริโภค มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close – end 
Response Questions) จ านวนรวม 22 ขอ้ เป็นการใหค้ะแนนแบบ Likert (Summated rating method : The 
likert scale)  ซึง่เป็นการวดัระดบัขอ้มลูแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั  
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สว่นที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ “สฟ้ีา” ของรา้นอาหารสฟ้ีาซึง่ มลีกัษณะเป็นค าถาม
แบบปลายปิด (Close – end Response Questions) โดยจะใชแ้บบสอบถามแบบความหมายทีต่รงขา้มกนั 
(Semantic Differential) โดยใชม้าตรวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั 

ส่วนที ่4 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีา ไดแ้ก่ จ านวน 6 ขอ้ 
ประกอบดว้ยค าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) จ านวน 2 ขอ้ และค าถามแบบปลายปิดชนิดมหีลาย
ค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Questions) จ านวน 4 ขอ้  
 
ผลการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 217 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.3 รองลงมา
เป็นเพศชาย จ านวน 183 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.8 มสีถานภาพโสด จ านวน 212 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53 รองลงมามี
สถานภาพสมรส จ านวน 175 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.8 และมสีถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ านวน 13 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 3.3 ส่วนใหญ่มอีายุ 25 – 34 ปี จ านวน 142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.5  รองลงมามอีายุ 35 – 44 ปี 
จ านวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.8 อายุ 45 – 54 ปี จ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.8 อายุ 55 ปีขึน้ไป จ านวน 
49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.3 และอายุ 15-24 ปี จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.8 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
จ านวน 215 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.8 รองลงมามกีารศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
35.3 และมกีารศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11 มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน 
จ านวน 204 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51 รองลงมามอีาชพีเป็นเจา้ของกจิการ/ธุรกจิสว่นตวั จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 25 มอีาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ จ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14 และมอีาชพีนักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา 
จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 มรีายได ้40,001 บาทขึน้ไป จ านวน 178 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.5 รองลงมามี
รายได ้20,000 – 30,000 บาท จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 มรีายได ้10,001 – 20,000 บาท จ านวน 62 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.5 มรีายได ้30,001 – 40,000 บาท จ านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.5 และต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7 ตามล าดบั 

2. ความคดิเหน็ของผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามด้านผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
สง่เสรมิการตลาด พนกังานผูใ้หบ้รกิาร กระบวนการใหบ้รกิาร และการน าเสนอลกัษณะทางกายาภาพในภาพรวม 
ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 4.05, 3.89, 3.48, 3.45, 4.07, 4.06 และ 4.15 ตามล าดบั 

3. ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพการรบัรู ้ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคอยู่ในระดับด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 4.19 
และ 3.90 ตามล าดบั ดา้นความผูกพนั ดา้นความภกัด ีความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ 
3.57 และ 3.92 ตามล าดบั 

4. ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมจี านวนครัง้ในการเขา้มาใชบ้รกิารต ่าสุดคอื 1 ครัง้ต่อ 3 เดอืน และมี
จ านวนครัง้ในการเขา้มาใชบ้รกิารสงูสดุคอื 71 ครัง้ ต่อ 3 เดอืน โดยเฉลีย่มจี านวนครัง้ในการเขา้มาใชบ้รกิาร 6.11 
ครัง้ ต่อ 3 เดอืน มคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการบรโิภคต่อครัง้ต ่าสุด 100 บาท และมคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการบรโิภคต่อครัง้
สงูสดุ 2,000 บาท ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการบรโิภคต่อครัง้ 553.21 บาท   

5. ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มารบัประทานกบัครอบครวั จ านวน 134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
33.5 ดา้นรูปแบบทีม่าใชบ้รกิารเป็นประจ า นัง่รบัประทานทีร่า้น จ านวน 287 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.8 สาขาทีใ่ช้
บรกิารบ่อยทีส่ดุ คอื สาขาสยามสยามสแควร์จ านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22 เหตุผลทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ส่วนใหญ่
เลอืกใชบ้รกิารเพราะอาหารและเครื่องดื่มมรีสชาตอิร่อย จ านวน 219 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.8 
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6. ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีา ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ใน
การบรโิภคต่อครัง้ ดา้นบุคคลทีร่่วมรบัประทาน ดา้นรูปแบบทีใ่ชบ้รกิารเป็นประจ า และดา้นสาขาทีใ่ชบ้รกิารบ่อย
ทีส่ดุต่างกนั 

7. ผูบ้รโิภคที่มอีายุต่างกนั มพีฤติกรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีา ดา้นค่าใช้จ่ายเฉลีย่ในการ
บรโิภคต่อครัง้ ดา้นบุคคลทีร่่วมรบัประทาน ดา้นรปูแบบทีใ่ชบ้รกิารเป็นประจ า และดา้นสาขาทีใ่ชบ้รกิารบ่อยทีสุ่ด
ต่างกนั 

8. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีา ดา้นความถีใ่นการ
ใชบ้รกิารต่อ 3 เดอืน ดา้นสาขาทีใ่ชบ้รกิารบ่อยทีส่ดุแตกต่างกนั 

9. ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีา ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร
ต่อ 3 เดือน ด้านบุคคลที่ร่วมรบัประทาน ด้านรูปแบบที่ใช้บรกิารเป็นประจ า ด้านสาขาที่ใช้บริการบ่อยที่สุด
แตกต่างกนั 

10. ผู้บรโิภคที่มรีายได้ต่างกนัมพีฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารสฟ้ีา ด้านความถี่ในการใช้
บรกิารต่อ 3 เดอืน ดา้นบุคคลทีร่่วมรบัประทาน ดา้นสาขาทีใ่ชบ้รกิารบ่อยทีส่ดุแตกต่างกนั 

11. ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด สามารถท านายพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีา
ของผูบ้รโิภค ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อ 3 เดอืนได ้

12. ดา้นความผูกพนัและดา้นความภกัดกีบัตราสนิคา้กบัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีา 
ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อ 3 เดอืน มคีวามสมัพนัธก์นั โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัต ่ามาก ดา้นคุณภาพที่
รบัรูก้บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีา ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการบรโิภคต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธก์นั 
โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัต ่ามาก 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัมปีระเดน็ทีส่ าคญัสามารถนามาอภปิรายตามผลไดด้งันี้ 

1. จากลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ดา้นสถานภาพ พบว่า สถานภาพทีต่่างกนัมพีฤตกิรรม
การเลือกใช้บริการร้านอาหารสฟ้ีา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการบริโภคต่อครัง้ ต่างกัน โดยพบว่าผู้บริโภคที่มี
สถานภาพโสด มีพฤติกรรมการมาใช้บริการด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการบริโภคต่อครัง้ น้อยกว่าผู้บริโภคที่มี
สถานภาพสมรส และน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพหม้าย /หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ ทัง้นี้เนื่องจากบทบาทของ
สถานภาพของแต่ละบุคคลที่อยู่ในสงัคมแตกต่างกนั ผู้บริโภคที่มสีถานภาพสมรส สถานภาพหม้าย /หย่าร้าง/
แยกกนัอยู่ จะมบีทบาทของความเป็นครอบครวัมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด เมื่อเวลามาใชบ้รกิารกม็กัจะ
มาเป็นครอบครวั ซึง่ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายในการบรโิภคต่อครัง้มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด ซึง่สอดคลอ้งกบั 
ชนิดา เสถียรธนากร (2551) ที่สรุปผลการวจิัยว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด มคี่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ที่
ภตัตาคารอาหารญีปุ่น่ฟูจมิากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส  
 2. จากลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ดา้นอายุ พบว่า อายุทีต่่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกใช้
บรกิารรา้นอาหารสฟ้ีา ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการบรโิภคต่อครัง้ต่างกนั โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15 – 24 ปี มี
พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีา ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการบรโิภคต่อครัง้ น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 
45 – 54 ปี ทัง้นี้เน่ืองจากอายุ 15 – 24 ปี เป็นกลุ่มของนกัเรยีน นกัศกึษา ทีส่ว่นใหญ่ยงัไม่มรีายไดเ้ป็นของตวัเอง 
ท าให้ถูกจ ากัดในเรื่องของค่าใช้จ่าย แตกต่างจากผู้บริโภคที่มีอายุ 45-54 ปี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน                
มรีายได้เป็นของตวัเอง โดยยิง่อายุมากก็จะยิง่มรีายได้มากเนื่องจากมอีายุการท างานที่เยอะ ซึ่งสอดคล้องกบั  
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เกษรา แซ่ตัง้  (2549) ที่สรุปผลการวิจัยว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อไอศกรีม 
SWENSEN’S TAKE HOME ดา้นความถีใ่นการซือ้และดา้นงบประมาณในการซือ้แตกต่างกนั    

3. จากลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ดา้นระดบัการศกึษา พบว่า ระดบัการศกึษาทีต่่างกนัมี
พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีา ดา้นความถี่แตกต่างกนั โดยพบว่าผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาระดบัต ่า
กว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีา ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อ 3 เดอืน มากกว่า
ผู้บริโภคที่มีการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและผู้บริโภคที่มีการศกึษาระดบัสูงกว่าปรญิญาตรี ซึ่งสอดคล้องกบั           
เขมลทัธ ์พฒันสนิ (2552) ทีส่รุปผลการวจิยัว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้
กลุ่ม Counter Fast Food ในรา้น 7-ELEVEN ในดา้นความถีใ่นการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั   

4. จากลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ดา้นอาชพี พบว่า อาชพีทีต่่างกนัมพีฤตกิรรมการ
เลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีา ดา้นบุคคลทีร่่วมรบัประทาน ต่างกนั โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนักเรยีน /นิสติ/
นกัศกึษา และอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนส่วนใหญ่บุคคลทีร่่วมรบัประทานดว้ย คอืเพื่อน ในขณะทีผู่บ้รโิภคทีม่ี
อาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ เจ้าของกจิการ/ธุรกจิส่วนตวั ส่วนใหญ่บุคคลที่ร่วมรบัประทานด้วย คอืครอบครวั 
ทัง้นี้ เน่ืองจากกลุ่มนักเรยีน นักศกึษา จดัอยู่ในกลุ่มวยัรุ่น ซึง่ปกตขิองวัยรุ่นมกัจะใชเ้วลาท ากจิกรรมต่างๆ นอก
บา้นกบัเพื่อน และอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน เป็นสงัคมของพนักงานออฟฟิศ เมื่อหลงัจากเลกิงานกม็กัจะไป
สงัสรรคก์นัในกลุ่มเพื่อน ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) ทีก่ล่าวว่า ปจัจยัส่วน
บุคคล เช่น อาชพี ชัน้ทางสงัคม เป็นอกีปจัจยัหน่ึงที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค แต่ละสงัคมจะมี
ลกัษณะค่านิยมและพฤตกิรรมการบรโิภคเฉพาะอย่าง เช่น อาชพีของแต่ละบุคคลจะน าไปสูค่วามจ าเป็นและความ
ตอ้งการสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

5. จากปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการ
เลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีา ดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารต่อ 3 เดอืน คอื ดา้นการสง่เสรมิการตลาด หากผูบ้รโิภค
ที่มาใช้บริการให้คะแนนด้านการส่งเสริมการตลาดเพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะมีผลท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารสฟ้ีา ด้านความถี่ในการใช้บริการต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้น 1.300 ครัง้ ซึ่งสอดคล้องกบั              
นิภา นิรุตติกุล (2541) ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัทางการตลาด อนัไดแ้ก่ การโฆษณาและส่งเสรมิการขายมอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้
บรกิารของผูบ้รโิภค 

6.  จากปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความผกูพนั พบว่า ความผกูพนักบัตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บั
จ านวนครัง้ที่มาใช้บรกิารต่อ 3 เดอืน โดยอยู่ในระดบัที่มีความสมัพนัธ์ต ่ามาก ซึ่งสอดคล้องกบั Aaker, D.A. 
(1991) ไดก้ล่าวว่า ตราสนิคา้มสีว่นช่วยใหผู้บ้รโิภคสามารถดงึขา่วสารเกีย่วกบัตราสนิคา้ออกมาจากความทรงจ า 
ท าใหส้นิคา้มคีวามแตกต่างจากคู่แขง่ รวมทัง้ท าใหผู้บ้รโิภคมเีหตุผลในการซือ้สนิคา้โดยการสรา้งทศันคตเิชงิบวก
ใหก้บัตราสนิคา้ 

7.  จากปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้ ดา้นความภกัด ีพบว่า ความภกัดมีคีวามสมัพนัธก์บัดา้นความถี่ใน
การมาใชบ้รกิารต่อ 3 เดอืน โดยอยู่ในระดบัทีม่คีวามสมัพนัธต์ ่ามาก สอดคลอ้งกบั สนัธนี พรหมอกัษร ไดท้ าการ
วจิยัเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ทีส่มัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอภตัตาคาร เอม็เคโกลดด์ พบว่า
ทศัคตเิกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้เอม็เคโกลด ์ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค
ดา้นความถี ่มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 

8. จากปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการรบัรู ้พบว่า ดา้นการรบัรู ้มคีวามสมัพนัธก์บัดา้นค่าใชจ้่าย
เฉลีย่ในการบรโิภคต่อครัง้ โดยอยู่ในระดบัทีม่คีวามสมัพนัธต์ ่ามาก เน่ืองจากผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เวลาไปใชบ้รกิารที่
รา้นอาหารกม็กัจะเลอืกไปใชบ้รกิารร้านอาหารทีต่นเองรูจ้กั หรอืรบัรูว้่ารา้นดงักล่าวเป็นร้านทีม่ชีื่อเสยีงในเรื่อง
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ของรสชาตขิองอาหารและเครื่องดื่ม สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้ผูบ้รโิภคกย็นิดทีีจ่ะจ่ายเงนิ
เพื่อซือ้สนิคา้หรอืบรกิารดงักล่าว ซึง่สอดคลอ้งกบั Aaker, D.A. (1991) ไดก้ล่าวว่าคุณภาพการรบัรู ้จดัว่าเป็น
องคป์ระกอบอย่างหนึ่งของคุณค่าตราสนิคา้ เพราะเป็นสิง่ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคไดท้ราบถงึความแตกต่างและต าแหน่ง
ของสนิคา้นัน้ รวมทัง้ท าใหผู้บ้รโิภคมเีหตุผลทีจ่ะซื้อสนิคา้นัน้ดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์จากผลการวจิยั พบว่า สถานภาพและอายุทีต่่างกนัมพีฤตกิรรมในการเลอืกใชบ้รกิาร
รา้นอาหารสฟ้ีาแตกต่างกนั ดงันัน้ร้านอาหารสฟ้ีาควรจะมกีารเพิม่รายการอาหารใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้  
ทัง้ประเภทอาหารจานเดยีวและอาหารชุด อาหารจานเดยีวควรจะมเีมนูส าหรบักลุ่มลูกคา้อายุ 15-24 ปี ซึง่ส่วน
ใหญ่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษา เพื่อเป็นการกระตุน้ใหก้ลุ่มลกูคา้ดงักล่าวมาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ ส าหรบัอาหารชุดควรจดั
ใหม้เีมนูอาหารชุดส าหรบั 2-4 ท่าน หรอือาหารชุดส าหรบัครอบครวั เพื่อเป็นการกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคมาใชบ้รกิาร
เพิม่ขึน้  

2. ด้านการส่งเสริมการตลาด เนื่องจากการส่งเสรมิการตลาดมีผลกบัพฤติกรรมการเลอืกใช้บรกิาร
รา้นอาหารสฟ้ีาของผูบ้รโิภค เพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการบรโิภคเพิม่มากขึน้ ควรจดัใหม้โีปรโมชัน่ทีห่ลากหลาย 
โดนใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแจกคูปองส่วนลด หรือ บัตรสะสมแต้ม ควรจัดให้มีเพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากการใชบ้ตัรสมาชกิ หรอืบตัรเครดติของธนาคารต่าง ๆ ทีร่่วมรายการ  เนื่องจากระดบัความคดิเหน็
ของผูบ้รโิภคในเรื่องนี้อยู่ในระดบัปานกลาง นอกจากนี้ควรมกีารโฆษณารา้นผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง  

3. การให้บรกิารจดัส่งอาหารถึงบ้านครอบคลุมทุกพื้นที่ ระดบัความคดิเหน็ของผู้บรโิภคอยู่ในระดบั
ปานกลาง ควรจะต้องมกีารปรบัปรุงเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ใหไ้ดด้ยีิง่ขึน้กว่าเดมิ การ
ให้บรกิาร Delivery จะต้องมคีวามรวดเร็ว นับตัง้แต่ขัน้ตอนของการรบัค าสัง่ซื้อจากลูกค้าทางโทรศพัท์ จนถึง
ขัน้ตอนของการจดัสง่อาหารใหถ้งึมอืลกูคา้ นอกจากนี้ควรจดัใหม้กีารสัง่ซือ้อาหารและเครื่องดื่มผ่านช่องทางอื่น ๆ 
เพิม่เตมินอกเหนือจากการสัง่ทางโทรศพัท ์เช่น ทางอนิเตอรเ์น็ต  

4. ดา้นคุณค่าตราสนิคา้ จากผลการวจิยั พบว่าปจัจยัดา้นคุณค่าตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีาของผูบ้รโิภค แต่อยู่ในระดบัทีต่ ่ามาก แสดงว่าปจัจยัดงักล่าวไม่ได้เป็นเหตุผล
ส าคญัที่ท าให้ผู้บรโิภคเลอืกใช้บรกิาร ดงันัน้ทางร้านอาหารสฟ้ีาจงึไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณไปกบัเรื่อง
ดงักล่าวใหม้ากจนเกนิไป  

5. ดา้นรปูแบบทีม่าใชบ้รกิาร จากผลการวจิยั พบว่า สถานภาพ อายุ และอาชพี มผีลกบัพฤตกิรรมการ
เลอืกใช้บรกิารร้านอาหารสฟ้ีาของผู้บรโิภค ด้านรูปแบบที่มาใช้บรกิาร โดยปจัจุบนัผู้บรโิภคส่วนใหญ่จะมาใช้
บริการโดยนัง่รบัประทานที่ร้าน ทางร้านอาหารสฟ้ีาสามารถเพิ่มยอดขายขึน้ได้หากมีการกระตุ้นให้ผู้บริโภค 
นอกจากทีใ่ชบ้รกิารภายในรา้นแล้วยงัอยากที่จะซื้อกลบัไปทีบ่้านด้วย โดยทางรา้นอาจจะมกีารจดัโปรโมชัน่ใน
ส่วนของการซือ้ของห่อเพิม่เตมิขึน้มา หรอื เพิม่รายการอาหารทีส่ามารถทานไดง้่าย ๆ สะดวก ไม่จ าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์ ทีผู่บ้รโิภคสามารถทานไดใ้นรถระหว่างทีร่ถตดิเป็นตน้ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิาร เพื่อน า
ผลที่ได้จากการท าวิจยัมาเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาในครัง้นี้ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันาธุรกิจ           
ใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ต่อไป 
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2. ควรท าการศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร Delivery เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการ
พฒันาและปรบัปรุงสว่นนี้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ และใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ 

3. การท าวจิยัในครัง้นี้ ไม่ได้มุ่งเน้นที่สาขาใด สาขาหนึ่งโดยเฉพาะ ควรมีการท าวิจยัเปรยีบเทียบ
ระหว่างสาขา เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสาขาอื่นๆ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค               
ไดม้ากยิง่ขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์และความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  
อาจารย ์ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีท่่านไดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่ายิง่ในการใหค้วามรู ้           
ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการจัดท าสารนิพนธ์ ตลอดจนได้ตรวจสอบและแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่างๆ   ตัง้แต่เริม่ด าเนินการจนกระทัง่ด าเนินการเสรจ็สมบรูณ์ และขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ล ่าสนั 
เลศิกลูประหยดั และ อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมอื และใหค้ าแนะน าต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการท างานวจิยั รวมถงึเป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์
ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้เป็นอย่างมากในความกรุณา จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณครอบครวัรชัไชยบุญทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลประวตัิของ
รา้นอาหารสฟ้ีา รวมทัง้อนุญาตใหเ้ขา้เกบ็ขอ้มูล เพื่อประกอบการท าสารนิพนธฉ์บบัน้ี และขอกราบขอบพระคุณ
ผูจ้ดัการและพนักงานของรา้นอาหารสฟ้ีาทุกท่าน ส าหรบัความเอือ้เฟ้ือและความช่วยเหลอืต่างๆ ทีไ่ดร้บัตลอด
ระยะเวลาทีไ่ดเ้ขา้เกบ็ขอ้มลู ณ สาขาของรา้นอาหารสฟ้ีา  
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