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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยันี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดบริการกับ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางย่านเยาวราชของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างในการ
วิจัยครัง้นี้  คือ ผู้บริโภคที่มีช่วงอายุตัง้แต่ 18 ปีขึ้นไปที่เคยซื้อและรับประทานอาหารจากร้านอาหารริมทาง                    
ย่านถนนเยาวราช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล  ได้แก่ แบบสอบถาม                 
สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ เชิงอนุมานเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและ
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
 ผลจากสถติเิชงิพรรณนา พบว่า 
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 34 – 41 ปี สถานภาพโสด/หย่า/ร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่                  
ระดับการศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานเอกชน/ลูกจ้างทัว่ไป มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน                     
20,001 – 30,000 บาท 
 ผู้บรโิภคให้ความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารร้านอาหารรมิทางย่านเยาวราชโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยสิง่ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัมาก คอื ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นกระบวนการ 
 ผู้บริโภคมักจะไปใช้บริการร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชในช่วงเวลา 19.01 – 21.00 เลือกใช้บริการ
รา้นอาหารประเภทเสน้ เลอืกใชบ้รกิารรบัประทานทีร่า้น และเลอืกใชร้กิารกบัเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 
 ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั                   
มพีฤติกรรมการใชบ้รกิารร้านอาหารรมิทางย่านเยาวราชในดา้นค่าใชจ้่าย และความถี่ แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์               
ในระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                
ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการไปใช้บริการร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชต่อมื้อ ต่อบุคคล  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                   
ทีร่ะดบั 0.05 
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 ส่วนประสมการตลาดบรกิารโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารรมิทางของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางย่านเยาวราช ต่อครัง้ ต่อเดอืนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: รา้นอาหารรมิทาง สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร เยาวราช 
 

ABSTRACT 
 
 The purpose of this research was to study the consumer’s usage service behavior in street food at 
Yaowarat Road, Bangkok. The sample size consisted of four hundred consumers aged are eighteen or older 
and who had consumed food or bought street food at Yaowarat Road, Bangkok. A questionnaire was used as 
a tool for data collection. The statistics for data analysis included an independent sample t-test and One-way 
analysis of variance to test for differences and pair difference.The statistics for relation analysis was assessed 
by Pearson product moment correlation coefficient. 
 The results of the research were as follows: 
 Most of the consumers were female, aged between thirty four and forty one years old, single, held a 
Bachelor’s degree, worked as private company employees, and had a monthly income between 20,001 to 
30,000 Baht. 
 Most consumers had moderate level of opinion toward the service marketing mix for street food at 
Yaowarat Road, Bangkok Metropolitan Area. in terms of products, price and process. 
 The majority of consumers using the street food service time of between 19.01 to 21.00. The most 
frequently visited type of restaurant was noodles. They preferred to eat food in the restaurant and went with 
friends and colleagues.  
 Consumers of different ages marital status, educational levels, occupation and average monthly 
income had different service usage behaviour for street food at Yaowarat Road in terms of expense and 
frequency with a statistically significant difference level of 0.05. 
 The service marketing mix in terms of product, price, place and promotion had positively low 
relationship with the service to usage service behaviour in street food at Yaowarat Road in terms of expense 
per time per person with a statistically significant difference levels of 0.05. 
 Overall, the service marketing mix was not related to the service usage service behaviour regarding 
street food at Yaowarat Road in terms of frequency per time with statistically significant difference levels of 
0.05.                                                     
 
Keywords: Street Food, Marketing mix, Yaowarat 
 
บทน า 
 “ถนนเยาวราช” เป็นถนนสายหนึ่งที่ระยะทางความยาวตลอดเส้นทางประมาณ 1 กิโลเมตร ได้รับการ                
กล่าวขานและขนานนามว่าเป็นถนนมงักร โดยมจีุดเริม่ตน้ของหวัมงักรทีซุ่ม้ประตูเฉลมิพระเกยีรต ิ72 พรรษา บรเิวณ
วงเวยีนโอเดยีน ทอ้งมงักรอยู่ทีบ่รเิวณตลาดเก่าเยาวราชและสิน้สุดปลายหางมงักรทีบ่รเิวณปลายสดุของถนน สรา้งขึน้



3 
 

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั เพื่อส่งเสรมิการคา้ขายส่งผลใหใ้นปจัจุบนัถนนเยาวราชกลายเป็น
ชุมชนคนจนี ย่านธุรกจิการคา้การเงนิ การธนาคาร รา้นทอง ภตัตาคาร รา้นอาหาร รา้นคา้ ฯลฯ ต่อมาถนนสายนี้ไดถู้ก
ขนานนามว่าเป็น “ไชน่าทาวน์” ของเมอืงไทย ในยามค ่าคนืเยาวราชจะแปรสภาพจากถนนเศรษฐกจิเป็นถนนอาหาร               
ทีม่คีวามยาวทีส่ดุแห่งหนึ่ง สองฟากถนนเตม็ไปดว้ยอาหารหลากหลายชนิดวางขายเรยีงรายเป็นแนวยาวมทีัง้ หฉูลาม 
ซุปรงันก ก๋วยเตีย๋วเซี่ยงไฮ ้บะหมี ่ก๋วยจับ๊ แพะตุ๋นยาจนี เกาเหลาเครื่องในหม ูขา้วขาหม ูอาหารทะเล เกาลดัคัว่ ของ
หวาน ขนมปงัป้ิง และผลไม้หลากชนิด เลอืกนัง่ได้ทัง้แบบภตัตาคาร ร้านรมิทาง หรอืจะซื้อจากรถเขน็และแผงลอย
นานาชนิดก็ได้ ท่ามกลางบรรยากาศแสงสไีฟจากป้ายชื่อร้านที่ต่างก็มีเอกลกัษณ์ไม่ซ ้าแบบกนั จึงเป็นย่านธุรกจิ              
ทางการคา้ทีม่คีวามน่าสนใจไม่เสือ่มคลายจนมาถงึในปจัจุบนั (Wikipedia : 2560) 
 ธุรกิจร้านอาหารบนถนนเยาวราชเติบโตและได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว มีร้านอาหารที่เปิดมา                     
เป็นระยะเวลายาวนานและเก่าแก่คู่ถนนเยาวราช และที่เพิง่เปิดบรกิารหลงัจากกระแสความนิยมของถนนเยาวราช               
มมีากขึน้ จากกระแสความนิยมทีเ่กดิขึน้นัน้คงหนีไม่พน้ “รา้นอาหารรมิทาง” ซึง่เป็นทีน่ิยมของผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยั 
รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต้องมาทดลองสักครัง้หากผ่านมากกรุงเทพฯ ย่านถนนเยาวราชจากค าแนะน าต่างๆ                         
ทางอนิเตอรเ์น็ต หนงัสอืท่องเทีย่ว นิตยสาร หรอืแมก้ระทัง่การบอกผ่านปากต่อปากท าใหผู้บ้รโิภคหลายๆ คนทีผ่่านมา
ย่านถนนเยาวราชจะตอ้งแวะมาลองรา้นอาหารรมิทางสกัรา้นในย่านนี้ 
 เวบ็ไซตอ์ร่อยรวีวิไดจ้ดัอนัดบั 19 รา้นยอดนิยมย่านถนนเยาวราชทีพ่ลาดไม่ไดใ้นการแวะชมิ เช่น รา้นก๋วยจับ๊
อ้วนโภชนา หรือก๋วยจับ๊โรงหนัง อยู่ทางเข้าโรงหนัง บรรยากาศเก่าแก่ แต่มีลูกค้าแวะมารบัประทานไม่ขาดสาย                
ความเหนียวของเสน้ก๋วยจับ๊ทีเ่ขา้กนัดกีบัน ้าซุปใครไดล้องชมิจะต้องตดิใจ หรอืจะเป็นรา้นป้าจนิหอยแครงเป็นรถเขน็             
ที่มหีอยแครงและหอยแมลงภู่เป็นกองภูเขาใหต้ื่นตาตื่นใจกนั และมกีารดดัแปลงร้านให้มลีกัษณะบาร์ส าหรบันัง่ทาน             
ที่รถเขน็ได้ นอกจากน้ี หากนึกถึงขนมหวานยงัมรีา้นขนมปงัเจ้าอร่อยเดด็เยาวราช ขนมปงัร้อนๆ หอมกรุ่นจากเตา     
แห่งนี้ มใีหเ้ลอืก 3 อย่างคอื 1. กรอบ 2. นิ่ม 3. กรอบนอกนุ่มใน ควิยาวจนทางรา้นตอ้งแจกบตัรควิ พรอ้มรบัรายการ
สัง่ซือ้เอาไวก่้อน เมื่อถงึควิของใครทางรา้นกจ็ะเรยีกเพื่อรบัขนมปงั โดยรสชาตทิีเ่ป็นทีนิ่ยมของทางรา้นไดแ้ก่ เนยราด
แยมสม้ เนยราดถัว่ เนยราดชอ็กโกแลต และ เนยราดนมขน้ เป็นตน้ (ryoiireview : 2559) 
 จากการที่ย่านถนนเยาวราชในปจัจุบันน้ีมีชื่อเสียงได้รับกระแสความนิยมเป็นอย่างมากอาจจะส่งผลให้                
การบรกิารต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่รา้นอาหารรมิทางทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคที่ให้ความสนใจใช้บริการได้อย่างเต็มที่ ดงันัน้ เพื่อให้ร้านอาหารริมทาง ให้ความส าคญัในการใ ส่ใจ
คุณภาพการบริการทุกๆ ด้าน รวมถึงคุณภาพของอาหารที่ส่งมอบให้กับผู้ใช้บริการส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ                  
จะกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึส่วนประสมการตลาดบรกิารทัง้ 7 ดา้น และพฤตกิรรมการ              
ใช้บรกิารร้านอาหารรมิทางของผูบ้รโิภค เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงรวมถึงพฒันาคุณภาพการให้บรกิาร
ธุรกจิรา้นอาหารรมิทางใหต้รงตามความต้องการของผูบ้รโิภค รวมถงึเป็นแนวทางประกอบการศกึษาความเป็นไปได้  
ในการประกอบธุรกจิใหแ้ก่ผูป้ระกอบการรายใหม่ทีส่นใจจะท าธุรกจิรา้นอาหารรมิทางย่านถนนเยาวราช 
 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางยา่นถนนเยาวราชของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
    2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมการตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทาง
ย่านถนนเยาวราช ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานงานวิจยั 
 1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ อนัได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด สถานภาพสมรส อาชพี 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
 2. ส่วนประสมการตลาดบริการ อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product), ด้านราคา (Price), ด้านช่องทาง                      
การจดัจ าหน่าย (Place), ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion), ดา้นบุคลากร (People), ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) และ ดา้นกระบวนการ (Process) มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทาง
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์อา้งองิแนวคดิเกีย่วกบัตวัแปรของลกัษณะประชากรศาสตร์
ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552) ผู้วจิยัสนใจที่จะศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เน่ืองจากตวัแปรเหล่านี้เป็นตวัแปรในการแบ่งสว่นตลาดทีส่ าคญั ซึง่จะ
ท าใหผู้ป้ระกอบธุรกจิรา้นอาหารรมิทางน าไปใชใ้นการก าหนดตลาดเป้าหมายของผูบ้รโิภคได ้
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ อา้งองิ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552) 
มาใช้ในการศกึษาครัง้นี้  เนื่องจากส่วนประสมการตลาดจะบอกถึงจุดแขง็และจุดอ่อนของธุรกจิ ซึ่งสามารถน าขอ้มูล
เหล่านี้ไปประกอบการตดัสนิใจวางกลยุทธ์ได้ต่อไปในอนาคตและยงัครอบคลุมถึงผลติภณัฑ์ สนิค้า และผลติภณัฑ์
บรกิารอกีดว้ย ซึง่ประกอบดว้ย 7 ดา้นไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคาช่องทางจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด กระบวนการ
บุคคล และ ลกัษณะทางกายภาพ  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค อา้งองิแนวความคดิของ Kotler and Keller (2012) มาใช้
ในกรอบความคดิดา้นพฤตกิรรม เนื่องจากการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการศกึษาความต้องการและพฤตกิรรม
การซื้อของผู้บริโภคช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจดัหากลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม ซึง่เหมาะสมกบัธุรกจิดา้นการบรกิารรา้นอาหารรมิทางและกลุ่มเป้าหมายในงานวจิยัครัง้น้ี   
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคที่มชี่วงอายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไปที่เคยซื้อและรบัประทานอาหาร             
จากรา้นอาหารรมิทางย่านถนนเยาวราช ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผู้บริโภคที่มีช่วงอายุตัง้แต่ 18 ปีขึ้นไป ที่เคยซื้อและรบัประทานอาหาร           
จากรา้นอาหารรมิทางย่านถนนเยาวราช ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอนจงึท าการก าหนด
ตวัอย่างโดยใช้ตารางขนาดกลุ่มตวัอย่างของยามาเน่ (Yamane,1973 อ้างใน จกัรกฤษณ์ ส าราญใจ, 2554) ที่ระดบั
ความเชื่อมัน่ 95% ระดับความคลาดเคลื่อน + 5% เมื่อพิจารณาจากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ                  
ความเชื่อมัน่ 95% ที่ความคลาดเคลื่อน + 5% ณ ต าแหน่งของขนาดประชากรที่ไม่สามารถค านวณค่าได้ จะพบว่า            
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ม ีจ านวน 400 คน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2558: 28)  
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 วิธีการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง 
  ในการศึกษาวิจัยนี้  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือก                 
จากกลุ่มตวัอย่างในร้านที่คดัเลอืกที่มคีวามเต็มใจและสะดวกในการให้ขอ้มูล โดยผู้กรอกเป็นผู้ให้ค าตอบเอง (Self-
administered Questionnaires) ตามจ านวน รา้นใหค้รบ 400 ชุด 
 

ผลการวิจยั 
 ตอนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง               
34-41 ปี มสีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน/
ลกูจา้งทัว่ไป และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท 
 ตอนท่ี 2 ส่วนประสมการตลาดบริการร้านอาหารริมทาง ย่านเยาวราช พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม              
ให้ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.39 เมื่อ
พจิารณารายดา้นพบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 
ด้านราคา มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.70 ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.61รองลงมาพบว่าสิง่ที่ผู้ตอบแบบสอบถาม               
ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ได้แก่ ดา้นบุคลากรค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 ดา้นการจดัจ าหน่าย ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.08 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.08 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.77 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี  3 พฤติกรรมการใ ช้บริการร้านอาหารริมทางย่ านเยาวราชของผู้บ ริ โภคในเขต
กรงุเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มพีฤตกิรรมการการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางย่านเยาวราชของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการไปใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทาง ย่านเยาวราชประมาณ 348 บาทต่อมือ้ 
และความถีใ่นการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทาง ย่านเยาวราชประมาณ 2 ครัง้ต่อเดอืน 
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงัต่อไปนี้ 

พบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน               
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทาง ย่านเยาวราชในเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้านค่าใช้จ่าย               
ในการซื้อ  (บาท/ครั ้ง )  แตกต่างกัน  อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  0.05 และ ผู้บริโภคที่มีลักษณะ                                  
ดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร
รมิทางย่านเยาวราชในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร (ครัง้/เดอืน)แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผู้บรโิภคทีม่ลีกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลีย่              
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทาง ย่านเยาวราชในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/ครัง้) และ ในดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร (ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมกบัพฤติกรรมการใช้
บริการร้านอาหารริมทางย่านเยาวราชของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการไปใช้บรกิาร
ร้านอาหารรมิทาง ย่านเยาวราช (บาท/มื้อ) มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ                  
ทีร่ะดบั 0.05 เมื่อพจิารณาในรายดา้น พบว่า ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั             
ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนในด้านอื่นๆ ไม่มีความสมัพนัธ์ และ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร
โดยรวมกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางย่านเยาวราชของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถี่               
ในการใช้บริการร้านอาหารริมทางย่านเยาวราช (ครัง้/เดือน) ไม่มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ                 
ทีร่ะดบั 0.05 และเมื่อพจิารณาในรายดา้นพบว่าทุกดา้นไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทาง 
ย่านเยาวราชของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
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สรปุผลและอภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ สถานภาพสมรส 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารร้านอาหารรมิทางย่านเยาวราชของผูบ้รโิภค              
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 ด้านเพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทาง ย่านเยาวราช ด้าน
ค่าใชจ้่าย (บาท/มือ้) และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทาง ย่านเยาวราช ดา้นความถี ่(ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่าง
กนั เนื่องจาก รา้นอาหารรมิทางย่านเยาวราชเป็นแหล่งชมุชนทีม่ชีื่อเสยีงดา้นอาหารรมิทางและเป็นทีน่ิยมส าหรบับุคคล
ทุกเพศ ไม่ว่าจะเพศชาย หรือเพศหญิง อีกทัง้ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารร้านริมทางย่านเยาวราชไม่ได้                 
อยู่ในเกณฑท์ีส่งูมากจงึท าใหพ้ฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางย่านเยาวราชไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ภัทราภรณ์ สริิภิทราวรรณ (2558: 130) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มผีลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน ้ าขวัญเรียมของนักท่องเที่ยวชาวไทย  พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน                 
มพีฤติกรรมการ ท่องเที่ยวตลาดน ้าขวญัเรยีม ด้านจ านวนครัง้ที่มาท่องเทีย่วตลาดน ้าขวญัเรยีมไม่แตกต่างกนั และ 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการมาท่องเทีย่วตลาดน ้าขวญัเรยีม พบว่า นักท่องเทีย่วทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการท่องเทีย่ว
ตลาดน ้าขวญัเรยีม ดา้นค่าใชจ้่ายในการมาท่องเทีย่วตลาดน ้าขวญัเรยีม ไม่แตกต่างกนั  
 ด้านอายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทาง ย่านเยาวราช ด้าน
ค่าใชจ้่าย (บาท/มือ้) และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทาง ย่านเยาวราช ดา้นความถี ่(ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่าง
กนั เนื่องจากการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทาง ย่านเยาวราชนัน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางปจัจยั 4 ในดา้นอาหาร
ในการด าเนินชวีติ ดงันัน้ทุกวยัต้องการอาหารเพื่อประทงัความหวิในการใช้ชวีติประจ าวนัที่เหมอืนกนั และการใช้
บรกิารรา้นอาหารสามารถเขา้ถงึไดง้่ายและสะดวกไม่ตอ้งมขี ัน้ตอนทีซ่บัซอ้น ท าใหพ้ฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร
ริมทาง ย่านเยาวราช ด้านค่าใช้จ่าย (บาท/มื้อ) และพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทาง ย่านเยาวราช                    
ดา้นความถี ่(ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรีนิ สุขกระสานต ิ(2546: 106) พบว่า ผูบ้รโิภค
ทีม่อีายุแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่กาโตว ์เฮา้ส ์ในเรื่องค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้
ไม่แตกต่างกนั และงานวจิยัของ ภทัราภรณ์ สริภิทิราวรรณ (2558: 130) ศกึษา ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร
ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดน ้าขวญัเรยีมของนักท่องเทีย่วชาวไทยพบว่า นักท่องเทีย่วทีม่อีายุแตกต่างกนั 
มพีฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดน ้าขวญัเรยีมในดา้นจ านวนครัง้ทีม่าท่องเทีย่วตลาดน ้าขวญัเรยีม ไม่แตกต่างกนั 
 ด้านสถานภาพสมรส ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทาง 
ย่านเยาวราช ด้านค่าใช้จ่าย (บาท/มื้อ) แตกต่างกนัและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทาง ย่านเยาวราช                
ดา้นความถี ่(ครัง้/เดือน) ไม่แตกต่างกนั อาจเนื่องจากผูบ้รโิภคทีส่มรส มคีรอบครวัแลว้นัน้ ต้องมคีวามรบัผดิชอบตาม
บทบาทและหน้าที่ในเรื่องการจดัการด้านอาหารของทุกคนในครอบครวัท าให้มีการใช้บริการด้านค่าใช้จ่ายต่อมื้อ
มากกว่า แต่ไม่ว่าผู้บรโิภคจะอยู่ในสถานภาพสมรสใดก็มคีวามต้องการในการบริโภคอาหารซึ่งเป็นสิง่ที่จ าเป็นต่อ
ร่างกายด้วยกันทัง้สิ้น ท าให้พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทาง ย่านเยาวราช ด้านความถี่ (ครัง้/เดือน)                    
ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภัทราภรณ์ สริภิทิราวรรณ (2558: 130) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดน ้าขวญัเรยีมของนกัท่องเทีย่วชาวไทย พบว่า นกัท่องเทีย่วทีม่ี
สถานภาพสมรสแตกต่างกันมพีฤติกรรมการท่องเทีย่วตลาดน ้าขวญัเรยีม ในด้านจ านวนครัง้ทีม่าท่องเที่ยวตลาดน ้า
ขวญัเรยีมไม่แตกต่าง และดา้นค่าใชจ้่ายในการมาท่องเทีย่วตลาดน ้าขวญัเรยีม พบว่านักท่องเทีย่วทีม่ีสถานภาพสมรส
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน ้าขวญัเรียมในด้านค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวตลาดน ้าขวญัเรียม
แตกต่างกนั  
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 ด้านระดบัการศึกษาสูงสุด ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร
ริมทาง ย่านเยาวราช ด้านค่าใช้จ่าย (บาท/มื้อ) ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากแหล่งร้านค้าริมทางที่ได้รับความนิยม                    
ในปจัจุบนัส าหรบักรุงเทพมหานครมากที่สุด คอื ย่านเยาวราช จากการที่ได้รบัความนิยมแพร่หลายในการเลอืกใช้
บรกิารร้านอาหารรมิทางทีม่คีวามสะดวก ไม่ยุ่งยากซบัซ้อนในการใช้บรกิาร รวมถึงอาหารรมิทางเป็นทางเลอืกของ
ทุกๆ คน ไม่ว่าจะมรีะดบัการศกึษาใดกล็้วนต้องรบัประทานอาหารในการด ารงชวีติเช่นเดยีวกนั ท าให้มพีฤติกรรม               
การใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทาง ย่านเยาวราช ดา้นค่าใชจ้่าย (บาท/มือ้) ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัข อง             
ฐติาภทัร ์รตัน์นิธพิงศ ์(2554: 85) ทีศ่กึษา ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารจากรา้นอาหารหาบเร่แผงลอย
บนถนนสลีมของผู้บรโิภคกลุ่มวยัท างานพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารจาก
รา้นอาหารหาบเร่ แผงลอย ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้  
 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทาง ย่านเยาวราช                   
ด้านความถี่ (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั โดยผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามถี่ในการใช้บรกิาร
รา้นอาหารรมิทางย่านเยาวราชมากทีส่ดุ เน่ืองดว้ยคนทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีแีนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิารเป็น
กลุ่ม โดยมกีารรบัประทานอาหารและสงัสรรคก์บัเพื่อนฝงูมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ดงันัน้จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา
ต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทาง ย่านเยาวราช ดา้นความถี่ (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ กอ้งเกยีรต ิอทิธาภชิยั (2559: 112) ศกึษา สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร แรงจูงใจทีม่คีวามสมัพนัธ์
ต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้า เขตอ าเภอเมือง                      
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมดา้นความถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหาร
ญีปุ่น่ต่อเดอืนในเขตอ าเภอเมอืงจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีแตกต่างกนั  
 ด้านอาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทาง ย่านเยาวราช                  
ด้านค่าใช้จ่าย (บาท/มื้อ) แตกต่างกนั อาจเนื่องจากผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัจะมีความสะดวกรวมถึงความ
คล่องตัวในการจบัจ่ายใช้สอยและวาระโอกาสในการใช้บริการร้านอาหารรมิทางไม่เท่ากนั ผู้บริโภคประกอบธุรกจิ
ส่วนตัว/ค้าขาย มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางด้านค่าใช้จ่าย (บาท/มื้อ) มากที่สุด อาจเป็นเพราะ
ผูป้ระกอบการธุรกจิส่วนตวันัน้ มกัมสีภาพคล่องทางการเงนิทีด่กีว่าพนักงานเอกชน และไม่ต้องอาศยัเงนิเดอืนเหมอืน
พนักงานเอกชน ท าให้มกีารใชจ้่ายเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายในการบรกิารทีสู่งเนื่องจากมฐีานะทางการเงนิและสภาพคล่อง 
ทางการเงนิที่ด ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พสิมยั เจดิดสีกุล (2558: 95) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธข์องส่วนประสม
ทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางของนักท่องเที่ยวในอ าเภอหัวหิน  จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัส่งผลใหพ้ฤตกิรรมดา้นค่าใชจ้่ายต่อมือ้ ต่อคน ในการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารรมิทางของนกัท่องเทีย่วในอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธแ์ตกต่างกนั 
  ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทาง ย่านเยาวราช ด้านความถี่                
(ครัง้/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากในทุกๆ อาชพีนัน้ล้วนมคีวามจ าเป็นในด้านปจัจยั 4 ด้านอาหารที่เหมือนกนั 
ดงันัน้ ผูบ้รโิภคทุกสาขาอาชพีต้องบรโิภคอาหารเป็นหลกั แต่ความถี่และค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทาง
ย่านเยาวราชที่แตกต่างวาระโอกาสของแต่ละสาขาอาชพี โดยจากการที่ย่านเยาวราชนัน้เป็นแหล่งศูนย์รวมอาหาร
หลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็น อาหารคาว อาหารหวาน อาหารไทย และแมก้ระทัง่อาหารจนี อยู่ในใจกลางแหล่งชุมชน 
สะดวก ราคามตีัง้แต่ระดบัสงู จนถงึราคาถูกมาก รา้นคา้เปิดตัง้แต่เทีย่งวนัถงึเทีย่งคนืตามความสะดวกของผูใ้ชบ้รกิาร 
ดว้ยเหตุผลทีม่าจากความยดืหยุ่นการเปิดใหบ้รกิาร ท าใหร้ะดบัการใชบ้รกิารตามความสะดวกของแต่ละอาชพีแตกต่าง
กนั ซึ่งสอดคล้องกบั งานวจิยัของ สริธีร ศริริตัน์ (2559: 99) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มี
ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นทรคูอฟฟ่ีของสตรวียัท างานในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร พบว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่ี
อาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นทรคูอฟฟ่ีดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารรา้นทรคูอฟฟ่ีไม่แตกต่างกนั 
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 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการ
รา้นอาหารรมิทาง ย่านเยาวราช ดา้นค่าใชจ้่าย (บาท/มือ้) แตกต่างกนั เนื่องจาก ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนันัน้               
มคีวามสามารถในการใชจ้่ายทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามระดบัรายได ้หากมรีายไดส้งูสง่ผลใหเ้กดิความสามารถในการใช้
จ่ายทีส่งูไดต้ามล าดบั ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 40,000 บาทนัน้มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร
รมิทางดา้นค่าใชจ้่ายสงูทีสุ่ดเนื่องจากเป็นกลุ่มทีม่รีายไดท้ีค่่อนขา้งมัน่คง มกี าลงัในการใชจ้บัจ่ายสนิคา้ตามฐานะทาง
การเงนิ ดว้ยเหตุผลนี้ท าใหม้พีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทาง ย่านเยาวราชดา้นค่าใชจ้่าย (บาท/มือ้) แตกต่าง
จากกลุ่มทีม่รีายไดน้้อยกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พสิมยั เจดิดสีกุล (2558: 95) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธข์อง
สว่นประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางของนกัทอ่งเทีย่ว ในอ าเภอหวัหนิ จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ์ พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั ในด้านค่าใช้จ่ายต่อมื้อ ต่อคนในการใช้บรกิาร
รา้นอาหารรมิทางมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางแตกต่างกนั 
 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทาง ย่านเยาวราช                 
ดา้นความถี ่(ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 10,000 บาทมพีฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทาง ย่านเยาวราช ดา้นความถี ่(ครัง้/เดอืน) มากทีส่ดุ อนัเกดิจากความเขา้ถงึง่ายของรา้นคา้รมิ
ทางในย่านเยาวราช สะดวกสบาย ตัง้รมิถนน และขายอาหารทีม่รีาคาไม่แพงสะดวกต่อการบรโิภคส าหรบักลุ่มคนทีม่ี
รายได้ไม่มากก็จะเลือกใช้บริการร้านอาหารริมทางมากกว่าเข้าร้านอาหาร หรือภัตตาคาร ท าให้ด้านความถี่                    
(ครัง้/เดอืน) ในการใช้บรกิารแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ก้องเกยีรติ อทิธาภิชยั (2559: 112) ศกึษา              
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร แรงจูงใจทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรม และความพงึพอใจโดยรวมต่อการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารญีปุ่น่ในศนูยก์ารคา้ เขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั
มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่น่ในศนูยก์ารคา้ เขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แตกต่างกนั  
 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ 1. ด้านผลิตภณัฑ์ (Product)  2. ด้านราคา 
(Price)  3. ด้านการจดัจ าหน่าย (Place)  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  5. ด้านบุคคล (People)  6. 
ด้านกระบวนการ (Process) 7. ด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
รา้นอาหารริมทาง ย่านเยาวราช ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
  ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้านความเหมาะสมของราคา มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร
ร้านอาหารรมิทาง ย่านเยาวราชของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่าย (บาท/มื้อ) โดยมคีวามสมัพนัธ์               
ในระดับต ่ าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคิดเห็นกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไ ด้แก่                        
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และด้านความเหมาะสมของราคาเพิ่มขึ้น จะท าให้ผู้บริโภคมีค่าใช้จ่าย (บาท/มื้อ)                   
เพิม่ขึน้ดว้ย เนื่องจากรา้นอาหารรมิทางย่านเยาวราชนัน้เป็นย่านทีเ่ปิดมานาน เก่าแก่ และมชีื่อเสยีงขึน้ชื่อ เป็นทีรู่จ้กั
ในด้านความหลากหลายของประเภทอาหารทุกหมวดหมู่ อกีทัง้ยงัให้ความส าคญักบัคุณภาพและความสะอาดของ
วตัถุดบิในการปรุงอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร ในราคาทีคุ่ม้ค่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณภาพทีไ่ดร้บั ท าใหเ้กดิความ
เชื่อมัน่ในการใช้บรกิาร อยู่ในท าเลที่ตัง้สะดวกหาง่าย รวมถึงมกีารรวีวิจากบุคคลที่มชีื่อเสยีงผ่านช่องทางสื่อต่างๆ  
ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น ท าให้มีด้านค่าใช้จ่าย (บาท/มื้อ) ในการใช้บริการมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ อญัรนิทร์ ปิติภสัสราพงศ์ (2558: 114) ที่ศกึษา ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพันธ์ต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทรข์องผูบ้รโิภค พบว่า ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นความเหมาะสม
ของราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและ ดา้นส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนดั
รถไฟศรนิครนิทรใ์นดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืน 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากร ด้านกระบวนการ และด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ  ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารร้านอาหารรมิทาง ย่านเยาวราชของผู้บรโิภค             
ในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่าย (บาท/มื้อ) กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็กบัส่วนประสมทางการตลาด
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บริการโดยรวม ได้แก่ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากร ด้านกระบวนการ และ              
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เพิม่ขึน้จะไม่ท าใหผู้บ้รโิภคมดีา้นค่าใชจ้่าย (บาท/มือ้) เพิม่ขึน้ เนื่องดว้ยเยาวราชเป็นตลาด 
ที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นที่รู้จกัของคนส่วนใหญ่ ร้านอาหารรมิทางย่านเยาวราชส่วนใหญ่มขีนาดเลก็ ผู้บรโิภค              
ส่วนใหญ่จึงไม่ให้ความส าคญักบักิจกรรมส่งเสริมการขายของแต่ละร้าน หรือความสะอาดของร้านอาหารริมทาง                
การกล่าวต้อนรบัก่อนเข้าร้านอาหารริมทาง และ การพฒันาความสามารถของพนักงาน อีกทัง้ผู้บริโภคส่วนใหญ่                
ใช้บรกิารร้านอาหารรมิทางย่านเยาวราช เพื่อรบัประทานอาหาร และการใช้บรกิารในร้านต่างๆ เป็นระยะเวลาสัน้ๆ             
อกีทัง้ มุมมองผู้บรโิภคอาจให้ความส าคญักบัด้านค่าใช้จ่าย (บาท/มื้อ) ที่ผู้บรโิภคยนิดจี่ายในด้านอื่นมากกว่า เช่น 
คุณภาพโดยรวมของอาหารรมิทาง ความสดใหม่ ความสะอาด รวมถงึราคาของรายการสนิคา้เป็นอนัดบัแรกในการเขา้
รบับรกิารร้านอาหารรมิทางย่านเยาวราช ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พสิมยั เจดิดสีกุล (2558: 102) ศกึษาเรื่อง 
ความสมัพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางของนักท่องเที่ยว                 
ในอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ พบว่า ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคลากร  
ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางของ
นกัท่องเทีย่วในอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธใ์นดา้นค่าใชจ้่ายต่อมือ้ต่อคน 
 ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้านความเหมาะสมของราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ  ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม              
การใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทาง ย่านเยาวราชของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ (ครัง้/เดอืน) กล่าวคอื 
ถ้าผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็กบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวม ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร ด้านความ
เหมาะสมของราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากร ด้านกระบวนการ และ                
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  เพิม่ขึน้จะไม่ท าใหผู้บ้รโิภคมดีา้นความถี ่(ครัง้/เดอืน) เพิม่ขึน้ เนื่องจากดา้นผลติภณัฑแ์ละ
บรกิาร ผูบ้รโิภคมองว่ารา้นอาหารรมิทาง ย่านเยาวราชเปรยีบเสมอืนแหล่งรวมของรา้นอาหารรมิทางทัว่ไป ทีส่ามารถ
มาบรโิภคได้ทุกวนัจงึท าให้ไม่มผีลต่อจ านวนครัง้หรอืความถี่ในการใช้บรกิารของผู้บรโิภค ด้านความเหมาะสมของ
ราคา ผูบ้รโิภคไม่ไดค้าดหวงัว่าราคาจะต้องถูกกว่ารา้นอาหารรมิทางอื่นๆ เนื่องดว้ยชื่อเสยีงของเยาวราชเป็นทีโ่ด่งดงั
มายาวนาน และเป็นที่รู้จ ักและชื่นชอบของผู้บริโภค ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผู้บริโภคไม่ได้มองถึงความ
สะดวกสบาย หรอืการเดนิทางสะดวก และง่ายต่อการใชบ้รกิารเป็นหลกัเพราะเป็นทีรู่้กนัดวี่ารา้นอาหารรมิทาง ย่าน
เยาวราช ยากต่อการเดนิทางไปใชบ้รกิารแต่ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัรา้นอาหารรมิทางภายในย่านเยาวราชมากกว่า
สนใจเรื่องการเดินทางสะดวก และง่ายต่อการเดินทางมาใช้บริการ และด้านบุคคลกร ที่พนักงานแต่งกายสะอาด
เรยีบร้อย สุภาพเรยีบร้อยไม่มผีลต่อการบรโิภคร้านอาหารรมิทางย่านเยาวราช เนื่องจากเอกลกัษณ์ของร้ านอาหาร             
รมิทางที่คงความเก่าแก่เอาไว้ ท าให้ผู้บรโิภคสนใจแต่การใชบ้รกิารร้านอาหารรมิทางย่านเยาวราชเป็นหลกั อาจจะ
ไม่ใหค้วามสนใจกบัเรื่องการแต่งกายของพนกังาน ความสภุาพเรยีบรอ้ยและ ภาษาทีใ่ชข้องพนกังาน ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ภทัราภรณ์ สริภิทัราวรรณ (2558:142) ศกึษา ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การท่องเทีย่วตลาดน ้าขวญัเรยีมของนักท่องเทีย่วชาวไทย พบว่า ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นความเหมาะสมของ
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นบุคคลไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วดา้นจ านวนครัง้ทีเ่คย
มาท่องเทีย่ว 
 ส าหรบัดา้นส่งเสรมิการตลาดผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ไม่ค านึงการส่งเสรมิการตลาดในดา้นต่างๆ เช่น การท าบตัร
สะสมคะแนน น ้าฟรคีวบคู่กบัอาหาร บรกิารส่วนลดอาหาร และการรวีวิรา้นอาหารผ่านช่องทาง Social media ต่างๆ 
จงึท าให้การส่งเสรมิการตลาดไม่มีผลด้านความถี่ในการใชบ้รกิารร้านอาหารรมิทางย่านเยาวราช ด้านกระบวนการ 
ผู้บรโิภคไม่ค านึงถึงการกล่าวต้อนรบัทกัทายก่อนเขา้ใชบ้รกิารร้านอาหารหรอืขัน้ตอนการจดัควิ เนื่องจากผู้บรโิภค
ทราบถึงจ านวนผู้มาใช้บริการร้านอาหารริมทาง ย่านเยาวราช และสามารถรบัได้กบัการขัน้ตอน ต่างๆ ท าให้ด้าน
กระบวนไม่มผีลต่อการใชบ้รกิารดา้นความถี่ส าหรบัผู้บรโิภค และด้านลกัษณะทางกายภาพ ผู้บรโิภคไม่คาดหวงักบั      
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การตกแต่งรา้นอาหารรมิทางใหส้วยงาม จ านวนทีน่ัง่ และการน าเสนอเมนูอาหาร มรีูปภาพประกอบ เพราะผูบ้รโิภค
เข้าใจถึงลักษณะของร้านอาหารริมทาง ย่านเยาวราชว่าในแต่ละร้าน ว่ามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกนั ลักษณะทาง
กายภาพในดา้นต่างๆ จงึไม่มผีลต่อการใชบ้รกิารดา้นความถีส่ าหรบัผูบ้รโิภค 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 จากผลการวจิยัเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหาร               
รมิทางย่านเยาวราชของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 1.ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 กลุ่มผูบ้รโิภคทีพ่ฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทาง ย่านเยาวราช ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิาร
ร้านอาหารรมิทาง ย่านเยาวราช (บาท/ครัง้) มากที่สุด คอื ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย และมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 40,000 บาท ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารริมทาง ย่านเยาวราช                 
ควรน าข้อมูลที่ได้นี้มาปรบัใช้วางแผนกลยุทธ์แนวทางการตลาดดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มนี้ เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้                
ใชจ้่ายเงนิเพื่อใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางใหม้ากขึน้และใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  
 2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 จากผลการวเิคราะห์ ส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหาร               
รมิทางย่านเยาวราชของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัเรยีงล าดบัขอ้เสนอแนะจากดา้นทีม่ากทีส่ดุถงึน้อยที่สุด
ดงันี้ 
  2.1 ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ ์
   ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นการสรา้งการรบัรู้ชื่อเสยีง ความเป็นมาที่ยาวนานของร้านอาหารรมิทาง 
ควรมคีวามหลายหลายของประเภทของอาหารทีใ่หบ้รกิารในรา้นอาหารเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บรโิภคไดค้รบถ้วน ที่ส าคญัควรต้องใส่ใจคุณภาพและความสะอาดของวตัถุดบิในการปรุงอาหารและ ภาชนะบรรจุ
อาหารที่ใช้ให้บริการร้านซึ่งเป็นสิง่ที่ผู้บริโภคให้ความส าคญัมากส าหรบัเรื่องสุขอนามยัในการรบัประทานอาหาร                
จะสง่ผลใหเ้กดิความน่าเชื่อถอืในดา้นผลติภณัฑป์ลอดภยัมคีุณภาพทีด่ ี 
  2.2 ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคา 
  ผู้ประกอบการควรพยายามรกัษามาตรฐานด้านความคุ้มค่าในทุกปจัจยัที่มคีวามส าคญัต่อความ
คดิเหน็ของผูบ้รโิภค อนัไดแ้ก่ ความคุม้ค่าของราคาเมื่อเทยีบกบัรสชาตแิละปรมิาณของอาหาร ความคุม้ค่าของราคา
เมื่อเปรียบเทียบกับประเภทของอาหารและคุณภาพที่ได้รับ รวมถึงความคุ้มค่าของราคาเมื่อเทียบกับคู่แข่งขนั 
เนื่องจากราคาเป็นสิง่ส าคญัมากหากมกีารเปลี่ยนแปลงผู้บรโิภคจะสามารถเปลี่ยนใจหาคู่แข่งได้ตลอดเวลา ดงันัน้
ผูป้ระกอบการควรค านึงถงึความส าคญัของขอ้มลูนี้เพื่อใชใ้นการปรบัปรุงหรอืปรบัเปลีย่นราคา ประเภทอาหาร รสชาต ิ
รวมถงึปรมิาณอาหารใหม้คีวามสอดคลอ้งในทศิทางเดยีวกนัและใหม้คีวามเหมาะสมตามทีผู่บ้รโิภคตอ้งการไดร้บั 
  2.3 ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาด 
  ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการใชเ้ทคโนโลยใีนการส่งเสรมิการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่
การมอบส่วนลดค่าอาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ในมอืถอื เน่ืองจากในปจัจุบนัการเขา้มาของเทคโนโลย ีมบีทบาทส าคญั              
ในการส่งเสริมการตลาดและ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ ได้โดยง่าย ดังนัน้ผู้ประกอบการควรให้
ความส าคญักบัการส่งเสรมิการตลาดในส่วนของการพฒันาเทคโนโลย ีหรอื แอพพลเิคชัน่เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคยุคปจัจุบนั 
  2.4 ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลกัษณะทางกายภาพ 
  ผูป้ระกอบการควรสรา้งความเชื่อมัน่ของรา้นอาหารรมิทางของตนเองใหก้ับผูบ้รโิภคโดยการพฒันา
ชื่อเสียงและการสร้างความเชื่อมัน่ให้กับผู้บริโภคโดยการมีสญัลักษณ์รับประกันความอร่อย ได้แก่ เชลล์ชวนชิม                
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เปิบพสิดาร หมกึแดง และมชิลนิสตาร ์เป็นต้น ซึง่สิง่แวดลอ้มทางกายภาพดงักล่าวเป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพ และ
ภาพพจน์ของรา้นอาหารรมิทาง  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ในการวิจยัครัง้ต่อไปควรมีลกัษณะค าถามปลายเปิด เช่น ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ผลิตภัณฑ์ ราคา              
ช่องทางการจดัจ าหน่าย เพื่อทีจ่ะน าขอ้เสนอแนะเหล่านี้ไปปรบัใชก้บัการวางแผนงานทางการตลาดของผูป้ระกอบการ
รา้นอาหารรมิทาง 
 2. เน่ืองจากย่านเยาวราชเป็นทีน่ิยมถอืไดว้่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วของชาวต่างชาตไิดร้บัความนิยมและใหค้วาม
สนใจเป็นอย่างมาก จงึควรท าการขยายขอบเขตงานวจิยัไปยงักลุ่มลกูคา้ต่างชาติ 
 3. ควรมกีารศกึษาเรื่องอื่นๆ เช่น ทศันคตดิา้นผลติภณัฑ ์สว่นประสมการตลาดบรกิารในมุมมองของผูบ้รโิภค 
หรอืความพงึพอใจที่มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารรมิทางย่านเยาวราช เพิม่เติมเพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูล              
ในการวางแผนการตลาดต่อไปได ้
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้วิจ ัยได้รับความเมตตาและกรุณา อย่างยิ่งจาก                     
อาจารย ์ดร.ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์และกรรมการควบคุมสารนิพนธท์ุกท่านทีไ่ดเ้สยีสละ
เวลาให้ค าปรกึษา แนะน า ข้อเสนอต่างๆ ที่มีคุณค่า รวมถึงตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการท าวจิยัครัง้นี้             
เพื่อน ามาปรบัปรุงใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์  
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิน์รงค์ และอาจารย์ ดร.ศุภิญญา ญาณสมบูรณ์ ที่ให้ความ
อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามคุณภาพเครื่องมอื รวมถงึใหค้ าปรกึษาในการแกไ้ขแบบสอบถาม
ใหม้คีวามน่าเชื่อถอืเป็นอย่างดยีิง่ อนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวจิยัในครัง้นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณเหล่าคณาจารยภ์าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
(ประสานมิตร) ทุกท่านที่ให้วิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจยั ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในภาควิชาทุกท่านที่อ านวยความสะดวก                    
ในดา้นต่างๆ  
 ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามที่ใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบถามใหเ้สรจ็ตามก าหนดเวลาเพื่อการวจิยั
ครัง้นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณครอบครวัทีส่นับสนุน และส่งเสรมิเรื่องการศกึษา ของผู้วจิยั รวมทัง้ค าแนะน าอนัเป็น
ประโยชน์  รวมทัง้เพื่อนร่วมงานและเพื่อนๆ บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ เอกการตลาด รุ่น 18 ทุกท่านทีใ่หค้ าปรกึษาและ
ใหค้ าแนะน าทีด่ตีลอดจนช่วยเหลอืเรื่องต่างๆ ทีจ่ะน ามาสูง่านวจิยัครัง้นี้ 
 สุดท้ายผู้วจิยัหวงัว่างานวจิยันี้จะท าคุณประโยชน์ส าหรบัผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ และผู้ที่สนใจ และผู้วจิยัขอ
มอบใหบ้ดิา มารดา ญาตติลอดจนบรูพคณาจารยท์ุกท่าน 
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