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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษา 1) เพ่ือสาํรวจลกัษณะปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในเขต
บางแสน 2) เพ่ือให้ผูป้ระกอบการในเขตบางแสนหรือพ้ืนท่ีรอบเขตบางแสน สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพของ
อาหารและคุณภาพของการบริการเพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไปการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ กลุ่ม
ตวัอยา่งไดแ้ก่ นิสิตชั้นปีท่ี 4 สาขาการจดัการอุตสาหกรรมพาณิชนาวี มหาวิทยาลยับูรพา ปี 2564 โดยวิธีการสุ่วตวัอยา่งแบบ
โควตา้ จาํนวน 80 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราห์ขอ้มูลใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ SWOT  

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการคาดหวงัต่อการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการพึง
พอใจต่อการใชบ้ริการร้านอาหารในเขตบางแสนมากท่ีสุด คือ ร้านอาหาร Fast Food รองลงมา คือ ร้านอาหาร Buffet 
ร้านอาหารญ่ีปุ่ น เช่น แกงกะหร่ี ราเมง ร้านอาหารจานด่วน ไดแ้ก่ ขา้วมนัไก่ สุก้ี ร้านอาหารประเภทเส้น ไดแ้ก่ ก๋วยเต๋ียว มาม่า
ผดั และร้านอาหารตามส่ังอยูใ่นระดบัมากแต่มีค่าเฉล่ียท่ีตํ่าท่ีสุด ตามลาํดบั โดยในภาพโดยรวมแสดงใหเ้ห็นว่าผูบ้ริโภคให้
ระดบัความพึงพอใจร้านอาหาร Fast Food สูงท่ีสุดและให้ระดบัความพึงพอใจร้านอาหารตามส่ังตํ่าท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นว่า
ร้านอาหาร Fast Food สามารถตอบโจทยใ์นเร่ืองของปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัไวดี้ท่ีสุด ส่วนร้านอาหารตามส่ังยงัตอบโจทยข์อง
ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัไวไ้ดน้อ้ย เราจึงทาํการวิเคราะห์ SWOT เพื่อเสริมและพฒันาจดุแขง็ ลดจดุอ่อนและปรับปรุงคุณภาพ
ของร้านอาหารแต่ละประเภทใหต้อบโจทยผ์ูบ้ริโภคต่อไป 
 
บทน า (INTRODUCTION) 
 ในปัจจบุนัน้ีในประเทศไทยมีร้านอาหารเกิดขึ้นมากมายหลายประเภทเป็นธุรกิจท่ีมีความสาํคญัและอาหารเป็นหน่ึงใน
ปัจจยัส่ีของการดาํรงชีวิต ธุรกิจร้านอาหารเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีความสาํคญัย่ิงต่อภาคบริการและเศรษฐกิจของไทย มีมูลค่า
หมุนเวียนไม่ตํ่ากว่า 4 แสนลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 4.7% ของ GDP ภาคบริการธุรกิจร้านอาหารมีความเช่ือมโยงกบัการ
ท่องเท่ียว โดยภาคการท่องเท่ียวมีส่วนสาํคญัท่ีช่วยสนบัสนุนการขยายตวัของธุรกิจร้านอาหาร เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีได้
ประโยชนจ์ากการท่องเที่ยว ซ่ึงพบว่ามีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นทุกปี 
(ศูนยวิ์จยักสิกร,2563)                                                        
 จะเห็นไดว่้า ธุรกิจร้านอาหาร มีความสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อประเทศไทย ในการสร้างมูลค่า สร้างช่ือเสียง ช่วยดึงดูด
นกัท่องเท่ียวดว้ยรสชาติของอาหารไทยท่ีมีเอกลกัษณ์ มีความสาํคญัต่อสังคมในการกระจายรายได ้การสร้างอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น
พ่อคา้แม่คา้หนา้ใหม่ นายจา้งลูกจา้ง เกิดการแข่งขนัการคา้ ทาํให้ในแต่ละครัวเรือนท่ีประกอบธุรกิจร้านอาหารขนาดครอบครัว
เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะทาํร้านอาหารของตวัเองให้เกิดความแปลกใหม่ โดดเดน่ไม่เหมือนใคร ทาํใหค้นท่ีผา่นไปผา่นมาเกิด
ความสนใจท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ ในส่วนน้ีร้านอาหารในเขตบางแสนก็เกิดธุรกิจร้านอาหารใหม่ๆหรือเจา้เดิมท่ีพฒันารูปแบบ



ของผลิตภณัฑ ์รูปแบบร้านใหม่ถึงแมจ้ะอยูใ่นช่วงสถานการณ์โควิด19 ก็ตาม ผูวิ้จยัจึงอยากศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การเลือกใช้
บริการร้านอาหารในเขตบางแสนโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ นิสิตชั้นปีท่ี 4 สาขาการจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี คณะโลจิ
สติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา จาํนวน 80 คน เพื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารและนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์
ต่อไป 
 ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงเห็นควรว่าท่ีจะมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการจดัทาํ
แผนการตลาดสาํหรับผูป้ระกอบการร้านอาหารในเขตบางแสน จดัทาํกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคใหเ้กิดความพึงพอใจมากท่ีสุดในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร 
 
ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
 ผูวิ้จยัไดเ้ห็นถึงความสาํคญัในเร่ืองของการพฒันาร้านอาหารในเขตบางแสน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมการขาย
และเพ่ิมคุณภาพของร้านอาหารในเขตบางแสน ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุดจึงไดสื้บคน้ความรู้ ทฤษฎี รวม
ไปถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทาง ดงัต่อไปน้ี  

1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประเภทร้านอาหาร (Type of Restaurants) 
 กระทรวงพาณิชย ์(2556) แบง่ประเภทร้านอาหารออกเป็น 4 แบบ โดยจาํแนกตามการออกแบบตกแต่ง    

เป็นหลกั ไดแ้ก่  
1.1 ร้านอาหารระดบัหรู ( fine dining ) เป็นร้านท่ีมีการออกแบบตกแต่งอยา่ง ประณีต สวยงาม ใชว้สัดุและ 

อุปกรณ์ราคาแพง จดัอาหารอยา่งหรู มีการบริการระดบั 5 ดาว  
1.2 ร้านอาหารระดบักลาง ( casual dining ) เป็นร้านท่ีมีการออกแบบตกแตง่แบบพอสมควรเนน้บรรยากาศ 

แบบสบายๆเป็นกนัเอง ราคาอาหารระดบัปานกลาง พนกังานบริการแบบเป็นกนัเอง ไม่มีพิธีรีตอง  
1.3 ร้านอาหารทัว่ไป ( fast dining ) เป็นร้านท่ีมีการออกแบบตกแต่งแบบเรียบง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความ 

ทนัสมยั เนน้บริการอาหารจานดว่น มีรายการอาหารจาํกดัและสามารถหมุนเวียนลูกคา้ไดใ้นปริมาณมาก 
1.4 ร้านริมบาทวิถี ( kiosk ) เป็นร้านท่ีมีการออกแบบตกแตง่แบบงา่ยๆ เนน้อาหารจานเดียว สามารถปรุงได ้

ง่ายและรวดเร็ว โดยเป็นธุรกิจขนาดยอมท่ีมีเจา้ของร้านเป็นพ่อครัวเอง 
2.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพของอาหาร (Food Quality) 
  คุณภาพอาหาร (Food Quality) คอื อาหารตามมาตรฐานการผลิตท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความ เช่ือมัน่ในอาหาร

สามลกัษณะทัว่ไปท่ีไดก้าํหนดคณุภาพอาหาร คือ ความปลอดภยั ความดึงดูดใจและการยอมรับ ในบรรดาคุณลกัษณะเหล่าน้ี 
ความดึงดูดใจประกอบดว้ยรายการต่างๆ เช่น รสชาติ การนาํเสนอ สอดสีและอุณหภูมิ (Sulek & Hensley, 2004) 

3.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ (Service Quality)  
 คุณภาพการบริการ (Service Quality) หมายถึง การถือหลกัการดาํเนินงานให้บริการท่ีปราศจากขอ้บกพร่อง 

สามารถทราบความความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการและตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการ (Kitapic, Akdogan, & 
Dortyol  ,2014) 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์ (Social Network) 
 ฐิติภา สัมพนัธ์พร (2556) ไดใ้หค้วามหมายของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นส่ือท่ีมาจากเครือข่าย

สังคมออนไลน์ท่ีมีอยูแ่ละเป็นส่ือท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วธุรกิจต่างๆ จึงนาํส่ือสังคมออนไลน์มาใชเ้ป็น



ช่องทางในการส่ือสาร เช่น ขอ้มลูของสินคา้หรือบริการ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เป็นตน้ โดยทาง
ผูบ้ริโภคสามารถโตต้อบแสดงความคิดเห็นกลบัมายงัธุรกิจท่ีใชส่ื้อสังคมออนไลน์นั้นๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

5.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความใส่ใจในสุขภาพ (Health Concern) 
 องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization, 1948) ไดใ้หค้วามหมายของสุขภาพ คือ ภาวะท่ีมีความ

สมบูรณ์ทั้ง ทางร่างกาย ทางจิตใจ และทางการดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมดว้ยดี ไม่ใช่เพียงแต่ความจากปราศจากโรค หรือทุพพลภาพ
เท่านั้น  

พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ (2550) ไดใ้หค้วามหมายของสุขภาพ คือ ภาวะของมนุษยท่ี์สมบรูณ์ทั้งทาง 
กาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เช่ือมโยมกนัเป็นองคร์วมอยา่งสมดุล อาหารสุขภาพ คือ อาหารท่ีไดรั้บประทานเขา้สู่
ร่างกายก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและจิตใจ 

6.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการ (Decision to Use the Service) 
 นิวตั กล่ินงาม (2525) กล่าวว่า วิธีการท่ีผูบ้ริโภคทาํการตดัสินใจ ประกอบดว้ยปัจจยัภายใน คือ แรงจูงใจการ

รับรู้การเรียนรู้บุคลิกภาพและทศันคติของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะสะทอ้นถึงความตอ้งการ ความตระหนกัในการท่ีมีสินคา้ให้เลือก
หลากหลาย กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยูห่รือขอ้มูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตให้มาและสุดทา้ยคือการประเมิน
ค่าของทางเลือกเหล่านั้น 

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 
 1. วนิดา สิงห์จาวลา (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองแผนธุรกิจร้านอาหารเน้ือยา่ง -หมูยา่งโนบิตะ 
 2. นิภาวรรณ สุนทรโอวาท (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัการออกแบบสภาพแวดลอ้มของร้านอาหารท่ีส่ือถึงประเภท
อาหารและระดบัของร้านอาหาร 
 3. รัชนีวรรณ วฒันปริญญาและกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. จิดาภา สดสี (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองส่ือสังคมออนไลน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกคา้และคุณภาพบริการท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคาเฟ่สาํหรับคนรักแมวในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5. เกอ ซ่ง (2559) ) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและความใส่ใจใน
สุขภาพท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
 การทาํวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการทาํวิจยัเชิงสาํรวจ ( Survey Method ) โดยใชก้ารทาํแบบสอบถามและทาํการกาํหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบสุ่มโควตา้ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในเขตบางแสน โดยทาํการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 80 คน ขึ้นมาจากนิสิตชั้นปีท่ี 4 สาขาการจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา ซ่ึงเป็นผูท่ี้
มีประสบการณ์การใชบ้ริการร้านอาหารในเขตบางแสน ผูวิ้จยัจึงเลือกใชวิ้ธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary 
Data) โดยทาํการแจกแบบสอบถามออนไลน์ผา่นทาง Google Forms เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งไดง้่าย 
และสร้างความสะดวกสบายให้กบักลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม  ลดระยะเวลาและประหยดัค่าใชจ้่ายในการเก็บขอ้มูล 
 



รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล โดยมีใจความดังต่อไปนี ้ 
เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในเขตบางแสน โดยเร่ิมจากการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลความรู้ 

ทาํการพิจารณาแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ความน่าเช่ือถือ จากนั้นนาํขอ้มูลต่างๆ มาทาํการเปรียบเทียบโดยใชก้ารวิเคราะห์ SWOT 
Analysis เม่ือเลือกใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามเพื่อเป็นวิธีในการเก็บขอ้มูลแลว้ก็ไดท้าํการออกแบบแบบสอบถามวิเคราะห์การ
ตดัสินใจในการใช้บริการและความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการ โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ในส่วนท่ี 1  เป็น
แบบสอบถามลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจเก่ียวกบัปัจจยัในการเลือกใช้
บริการและคุณภาพท่ีไดรั้บ ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเ ห็นในการใช้บริการ เม่ือทาํแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปเป็นการนาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยการส่งแบบสอบถามให้ทาํในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือ
เป็นความสะดวกแก่ผูท้าํแบบสอบถาม และหลีกเล่ียงการสัมผสัโดยตรงในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จากนั้นทาํการรวบรวมผล
สาํรวจเพื่อสรุปผลและอภิปรายผลท่ีปรากฏ 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในเขตบางแสนมีกรอบแนวคิดท่ีเป็นแนวทางศึกษา เพื่อ
เป็นแนวทางในการคน้หาคาํตอบดงัน้ี    
            ตวัแปรอิสระ                                         ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. รายได ้

       การเลือกใชง้าน 
1.ประเภทของร้านอาหาร 

2. จาํนวนผูร่้วมใชบ้ริการต่อคร้ัง  

3. เวลาท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง  

4. ความถ่ีในการใชบ้ริการต่อสัปดาห์  

5. จาํนวนเงินท่ีใช ้บริการต่อคร้ัง  

 
 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร 
1.รสชาติของอาหาร 
2.ความสะอาด 
3.ความคุม้ค่า 
4.การออกแบบดีไซตร้์านและการจดัวาง 
5.ความสะดวกในการใชบ้ริการ 
6.ความรวดเร็วในการให้บริการ 
7.การให้บริการของพนกังาน 

 



ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

ตาราง 1: เปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การใชบ้ริการร้านอาหารแต่ละประเภท 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการ
ร้านอาหาร 

ตามส่ัง  จานด่วน 
 

เส้น  Fast food 
 

Buffet  ญี่ปุ่ น 
 

เฉลี่ย 

1.รสชาติของอาหาร 4.07 4.25 4.22 4.43 4.58 4.53 4.34 
      2.ความสะอาด 3.72 3.83 3.80 4.36 4.06 4.38 4.02 

      3.ความคุม้ค่า   4.13 4.18 4.03 4.16 4.53 4.12 4.19 
4.การออกแบบดีไซตร้์านและการ
จดัวาง 

3.43 3.52 3.55 4.37 4.11 4.28 3.87 

5.ความสะดวกในการใชบ้ริการ 
เช่น มีอุปกรณ์ครบครัน ส่ังอาหาร
ไดง้่าย 

3.91 3.93 3.92 4.35 4.23 4.27 4.10 

6.ความรวดเร็วในการให้บริการ 3.85 3.91 3.96 4.15 3.95 3.82 3.94 
7.การให้บริการของพนกังาน เช่น 
การพูดจาไพเราะ ยิม้แยม้ 

3.95 3.93 3.90 4.40 4.33 4.32 4.13 

เฉลี่ย 3.86 3.93 3.91 4.31 4.25 4.24  
โดยรวมแลว้คนส่วนใหญ่พึงพอใจประเภทของร้านอาหาร ดงัน้ี คนส่วนใหญ่พึงพอใจกบัร้านอาหารประเภท Fast 

foodอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(  =4.31) รองลงมาตามลาํดบัคือ ร้านอาหาร Buffet อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  =4.25) ร้านอาหาร
ญ่ีปุ่ น เช่น แกงกะหร่ี ราเมงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (  =4.24) ร้านอาหารจานด่วน ไดแ้ก่ ขา้วมนัไก่ สุก้ีอยูใ่นระดบัมาก (  

=3.93) ร้านอาหารประเภทเส้น ไดแ้ก่ ก๋วยเต๋ียว มาม่าผดัอยูใ่นระดบัมาก (  =3.91)และร้านอาหารตามส่ังอยูใ่นระดบัมากแต่มี
ค่าเฉล่ียท่ีตํ่าท่ีสุดคือ (  =3.86)   

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

ผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในเขตบางแสน มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบั
ความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการ มีประเด็นท่ีสามารถนาํมา อภิปรายผลไดด้งัน้ี  

โดยรวมแลว้คนส่วนใหญ่พึงพอใจประเภทของร้านอาหาร ดงัน้ี คนส่วนใหญ่พึงพอใจกบัร้านอาหารประเภท Fast 
food อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาตามลาํดบัคือ ร้านอาหาร Buffet อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ร้านอาหารญ่ีปุ่ น เช่น แกงกะหร่ี ราเม
งอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ร้านอาหารจานด่วน ไดแ้ก่ ขา้วมนัไก่ สุก้ีอยู่ในระดบัมาก ร้านอาหารประเภทเส้น ไดแ้ก่ ก๋วยเต๋ียว มาม่า
ผดัอยูใ่นระดบัมากและร้านอาหารตามส่ังอยูใ่นระดบัมากแต่มีค่าเฉล่ียท่ีตํ่าท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในเขตบางแสน ไดแ้ก่ ดา้นรสชาติของอาหาร ดา้นความ
สะอาด ดา้นความคุม้ค่า ดา้นการออกแบบดีไซต์ร้านและการจดัวาง ดา้นความสะดวกในการใชบ้ริการ เช่น  มีอุปกรณ์ครบครัน 



ส่ังอาหารไดง้่าย ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ ดา้นการให้บริการของพนกังาน เช่น การพูดจาไพเราะ ยิ้มแยม้ ส่วนใหญ่
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในเขตบางแสน มีระดบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการอยู่ในระ ดบัมาก
ท่ีสุดและมาก ซ่ึงสามารถอภิปรายเป็นแต่ละดา้นเรียงลาํดบัจากปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุดตามลาํดบัไดด้งัน้ี     

1. ดา้นรสชาติของอาหาร พบว่า ร้านอาหารท่ีมีระดบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ร้านอาหาร Buffet ระดบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมากแต่ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ร้านอาหารตามส่ัง  

2. ดา้นความคุม้ค่า พบว่า ร้านอาหารท่ีมีระดบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการใช้บริการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ร้านอาหาร Buffet  ระดบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมากแต่ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ร้านอาหารประเภทเส้น 
ไดแ้ก่ ก๋วยเต๋ียว มาม่าผดั  

3. ดา้นการให้บริการของพนกังาน เช่น การพูดจาไพเราะ ยิม้แยม้ พบว่า ร้านอาหารท่ีมีระดบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจาก
การใช้บริการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ร้านอาหารประเภท Fast food ระดบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการใช้บริการอยู่ใน
ระดบัมากแต่ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ร้านอาหารประเภทเส้น ไดแ้ก่ ก๋วยเต๋ียว มาม่าผดั  

4. ดา้นความสะดวกในการใช้บริการ เช่น  มีอุปกรณ์ครบครัน ส่ังอาหารไดง้่าย พบว่า ร้านอาหารท่ีมีระดบัความพึง
พอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ร้านอาหารประเภท Fast food ระดบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการใช้
บริการอยูใ่นระดบัมากแต่ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ร้านอาหารตามส่ัง  

5. ดา้นความสะอาดเป็นปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นอนัดบัท่ี 5 พบว่า ร้านอาหารท่ีมีระดบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการ
ใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ร้านอาหารญ่ีปุ่ น เช่น แกงกะหร่ี ราเมง ระดบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการอยูใ่น
ระดบัมากแต่ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ร้านอาหารตามส่ัง  

5. ดา้นความสะอาด 5 พบว่า ร้านอาหารท่ีมีระดบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ร้านอาหารญ่ีปุ่ น เช่น แกงกะหร่ี ราเมง ระดบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการใช้บริการอยู่ในระดบัมากแต่ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ 
ร้านอาหารตามส่ัง  

6. ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ร้านอาหารท่ีมีระดบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการอยู่ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ ร้านอาหารประเภท Fast food ระดบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการอยู่ในระดบัมากแต่ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ 
ร้านอาหารญ่ีปุ่ น เช่น แกงกะหร่ี ราเมง  

7. ดา้นการออกแบบดีไซน์ร้านและการจดัวาง พบว่า ร้านอาหารท่ีมีระดบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ร้านอาหารประเภท Fast food รองลงมา คือ ร้านอาหารญ่ีปุ่ น เช่น แกงกะหร่ี ราเมง ระดบัความพึงพอใจ
ท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการอยู่ในระดบัมาก คือ ร้านอาหาร Buffet ระดบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการอยู่ในระดบัมาก
แต่ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ร้านอาหารตามส่ัง  
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
 สาํหรับการนาํไปใช ้จากการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในเขตบางแสน ทาํให้ทราบ
ถึงความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้านอาหารประเภทต่างๆและความต้องการของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อทาง
ร้านอาหารในเขตบางแสนและใกลเ้คียง รวมทั้งร้านอาหารท่ีอ่ืนๆก็สามารถศึกษาปัจจยัและแนวทางกลยุทธ์ในการปรับตวัให้รู้
ถึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้โดยทางกลุ่มเรามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ร้านอาหารทั้ง 6 ประเภทควรเสริมในเร่ือง ปัจจยัดา้นความรวดเร็วในการให้บริการและดา้นการออกแบบดีไซน์ร้าน
และการจดัวางให้มากย่ิงขึ้น เน่ืองจากยงัคงเป็นปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความพึงพอใจค่อนขา้งนอ้ย 
 2. ร้านอาหารทั้ง 3 ประเภท ไดแ้ก่ ร้านอาหารตามส่ัง ร้านอาหารประเภทเส้น ไดแ้ก่ ก๋วยเต๋ียว มาม่าผดัและร้านอาหาร
จานด่วน ไดแ้ก่ ขา้วมนัไก่ สุก้ี ถึงแมผู้บ้ริโภคจะเขา้ใช้บริการร้านอาหารเหล่าน้ีมากท่ีสุดเพราะ อาหารมีรสชาติอร่อยและคุม้
ราคา แต่ร้านอาหารเหล่าน้ียงัคงไดร้ะดบัความพึงพอใจในปัจจยัอ่ืนๆน้อยอยู่ ดงันั้น ผูป้ระกอบการร้านอาหารจึงควรศึกษากล
ยทุธ์เพื่อเสริมสร้างปัจจยัอื่นๆตามไปดว้ย 
 3. ร้านอาหารต่างๆควรมีทกัษะในเร่ืองของการถ่ายรูปอาหารแลว้ลงผ่านส่ือออนไลน์ เพื่อเป็นการโฆษณาอาหารของ
ตนเองเน่ืองจากผูบ้ริโภคบางคนมีความสนใจในเร่ืองของการลองอะไรใหม่ๆ หากเป็นเมนูท่ีทางร้านไดค้ิดคน้มาใหม่ ผูบ้ริโภค
กลุ่มนั้นก็อาจจะให้ความสนใจอยา่งมาก 

4. เน่ืองจากปัจจุบนั ผูบ้ริโภคสามารถส่ังอาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ไดส้ะดวกสบาย เช่น Grab, Line man, Food Panda  
ดงันั้นเราควรหากเราทาํการจดัหมวดหมู่อาหารในร้านของเราโดยเฉพาะให้เป็นระเบียบ ผูบ้ริโภคก็จะสนใจ เช่น เมนูอาหารท่ี
ใครมาก็ตอ้งส่ัง เมนูท่ีพลาดไม่ไดข้องทางร้าน หมวดของทอด ผดั ตม้ แกง ของหวาน เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่ไดไ้ปหน้าร้าน การ
จดัระเบียบและการแนะนาํแบบน้ีก็ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจ 
 5. ร้านอาหารควรมีการสร้างฟอร์มให้ลูกคา้ เพื่อให้คะแนน รีวิว หรือขอคาํแนะนาํหลงัจากท่ีรับประทานอาหารเสร็จ 
ว่ารสชาติอาหารและการบริการของทางร้านเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงตรงไหนบ้าง และทางร้านเองก็นําคาํแนะนําของ
ผูใ้ชบ้ริการไปปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้น ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกถึงความใส่ใจและการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ รวมไปถึง
ทางร้านอาหารเองก็ไดมุ้มมองหรือคาํแนะนาํไปพฒันาร้านต่อไป 
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งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจากรองศาสตราจารย ์ ชมพูนุช อํ่าชา้ง อาจารยท่ี์
ปรึกษางานวิจยั ท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดีย่ิง             
ผูวิ้จยัตระหนกัถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารยแ์ละขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ ทุกท่านท่ีใหข้อ้มูลต่าง ๆ ท่ีเอ้ือต่อการทาํงานวิจยั ตลอดจนทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม จนทาํให้งานวิจยัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

อน่ึง ผูวิ้จยัหวงัว่า งานวิจยัฉบบัน้ีจะมีประโยชน์อยูไ่ม่นอ้ย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดน้ีให้แก่เหล่าคณาจารยท่ี์ไดป้ระ
สิทธิประสาทวิชาจนทาํให้ผลงานวิจยัเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและขอมอบความกตญัญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และ  
ผูมี้พระคุณทุกท่าน สาํหรับขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นนั้น ผูวิ้จยัขอนอ้มรับผดิเพียงผูเ้ดียวและยินดีท่ีจะรับฟังคาํแนะนาํ
จากทุกท่านท่ีไดเ้ขา้มาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวิจยัต่อไป 
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