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--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้มี จุดประสงค์เพื่อการศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค เพื่อการยกระดับ
ตราสิ นค้า แป๊ ะฮก ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย รู ปแบบครอบครัว ภายในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่คาดว่าจะเข้ามาใช้บริ การ ร้านอาหารแป๊ ะฮก ภายในศูนย์การค้าฟิ ว
เจอร์พาร์ค รังสิ ต 2) เพื่อศึกษาการตระหนักรู้ในตราสิ นค้า (Brand Awareness) ของตราสิ นค้า แป๊ ะฮก ของผูใ้ ช้บริ การ
ศูนย์ก ารค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รั งสิ ต 3) เพื่อ ศึกษาความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อ ความต้องการซื้ อ ในการเลื อ ก
รับประทานอาหารไทยรู ปแบบครอบครัว ภายในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต 4) เพื่อนําเสนอแนวทางกลยุทธ์ทาง
การตลาด ที่เหมาะสมกับร้านอาหารแป๊ ะฮก ของการในการประกอบธุ รกิจร้านอาหารไทย รู ปแบบครอบครัว ภายใน
ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูใ้ ช้บริ การศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต โดยใช้เครื่ องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้วิธีการ
สุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ทําการสํารวจในบริ เ วณพื้นที่ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รั งสิ ต จํานวน 200
ตัว อย่า ง ทําการวิ เ คราะห์ ข ้อ มูล โดยใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ วิ เ คราะห์ ข ้อ มูล ด้า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึก ษา ระดับรายได้ สถานภาพ โดยใช้ค่ าร้ อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics)
เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยใช้สถิติ Independent-samples (t-Test) และสถิติ OneWay ANOVA (F-Test) ผลงานวิจยั ที่ได้จากการวิเคราะห์กลุ่มปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด (7Ps) ทั้ง 7 ด้าน เพื่อหา
ความสัมพันธ์กบั ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่ามีตวั แปรอิสระ ด้านอาชีพ ที่มีอิทธิ พลต่อความคาดหวัง
ของผูใ้ ช้บริ การ ในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเรี ยงลําดับที่ผบู้ ริ โภคให้
ระดับความสําคัญจากมากที่สุด ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจําหน่ าย ดังนี้ 1) ผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารควรให้ความสําคัญในปัจจัยด้านราคา โดยกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคาดหวัง
ด้านราคา (Price) ในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารไทย ในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต ที่แตกต่างกัน เมื่อทดสอบ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ นัย สํา คัญ 0.05 โดยทุ ก กลุ่ ม อาชี พ ให้ ค วามสํา คัญ กับ ราคาอาหารที่ เ หมาะสม มากที่ สุ ด 2)
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารควรให้ความสําคัญในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่าง มี
ระดับความคาดหวังด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารไทย ในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต
ที่แตกต่างกัน เมื่อทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดย นักเรี ยน/นักศึกษา พนักงานบริ ษทั เอกชน ข้าราชการ/
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รัฐวิสาหกิจ และกลุ่ มอาชี พอื่นๆ จะให้ค วามสําคัญ ในเรื่ อ งของรสชาติอ าหารมากที่สุ ด ผูป้ ระกอบการควรรั ก ษา
มาตรฐานอาหารให้มรี สชาติ อร่ อย คงที่ พัฒนาคุณภาพอาหารอยูเ่ สมอ และกลุ่มอาชีพเจ้าของธุรกิจ จะให้ความสําคัญ
กับ ในเรื่ องการมีเมนูอาหารให้เลือกหลายหลาย มากที่สุด 3) ผูป้ ระกอบการร้านอาหารควรให้ความสําคัญในปั จจัย
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยกลุ่มอาชีพทีแ่ ตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคาดหวังด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย (Place) ในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารไทย ในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต ที่แตกต่างกัน เมื่อทดสอบ
ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยนักเรี ยน/นักศึกษา พนักงานบริ ษทั เอกชน ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพ
เจ้าของธุรกิจ จะให้ความสําคัญกับ ทําเลที่ต้ งั ของร้านที่มีความสะดวกสบาย มากที่สุด และอาชีพอื่นๆ ให้ความสําคัญ
กับ ที่จอดรถที่เพียงพอ มากที่สุด
คําสําคัญ: การยกระดับตราสิ นค้า, แป๊ ะฮก, ร้านอาหารไทยรู ปแบบครอบครัว

ABSTRACT

Consumer Behavior and Expectation Study to upgrade branding of “Paehok” Restaurant for establish Thai
restaurant business in family style at Future Park Rangsit, The purpose of this research is 1) Study consumer
behavior that is expected to be consumer of the Paehok Restaurant at Future Park Rangsit 2) Study Brand
Awareness of Paehok Brand at Future Park Rangsit. 3) Study consumer expectations that affect the demand of Thai
Restaurant in Family Style at Future Park Rangsit, 4) To present a suitable marketing strategy for Paehok
Restaurant to establish Thai restaurant business in family style at Future Park Rangsit This research is a survey
research by collecting data from consumer of the Future Park Rangsit samples using questionnaires in accidental
sampling method, Surveyed in the area of Future Park Rangsit for 200 samples, Data were analyzed using
descriptive statistics to analyze demographic data, including sex, age, occupation, education level, income level and
show the result in percentage, mean and standard deviation. And Inferential Statistics to test the hypothesis between
Independent Variable and Dependent Variable using Independent-samples (t-Test) and One-Way ANOVA (F-Test)
statistics, the research results obtained from the analysis of marketing mix (7Ps) in 7 factors to find the correlation
with demographic data found the independent occupation variables influence the expectations of the consumers
competence was related with statistical level 0.05 Sort by priority from the most important is Price Product and
Place, 1) Entrepreneurs should focus on price factor by different occupational groups of the sample there are
different price expectations to choose a Thai restaurant at Future Park Rangsit, The statistical significance test was
0.05.by all occupations group focus on most affordable food price 2) Entrepreneurs should focus on product factor
by different occupational groups of the sample there are different product expectations to choose a Thai restaurant
at Future Park Rangsit, The statistical significance test was 0.05 by student company employee government/state
enterprises and other occupational groups focus on the taste most entrepreneurs should keep food standards in good
taste and always develop food quality and business owners focus on variety of dishes most. 3) Entrepreneurs should
focus on place factor by different occupational groups of the sample there are different place expectations to choose
a Thai restaurant at Future Park Rangsit, The statistical significance test was 0.05.by student company employee
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government/state enterprises and business owners focus on the location of the restaurant is the most comfortable
and other occupational groups focus on enough parking.
Keywords: Upgrade branding, Paehok Brand, Thai restaurant in Family style.
1. บทนํา

ในปั จจุบนั วิถีการดําเนิ นชีวิตของผูบ้ ริ โภคมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม ซึ่ งมีความเร่ งรี บ และ
ต้องการความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ส่ งผลถึงความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในสังคมเมืองย่านรังสิ ตเป็ นย่านชุ มชนที่อยู่อาศัย ผูค้ นที่อาศัยในย่านนี้ ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่ ม
ครอบครัว ที่มีฐานะหลากหลายระดับ ปัจจุบนั บ้านจัดสรรที่นบั วันจะมีจาํ นวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ ในย่านนี้ ส่ งผลให้
ธุ รกิจ ร้านอาหารในย่านนี้ มีก ารขยายตัว อย่างต่อ เนื่ อ งเพื่อ ตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ กอบกับในยุค
ปัจจุบนั ผูค้ นนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านกันมากขึ้น และบริ โภคในครัวเรื อนลดน้อยลงจากปัจจัยต่างๆ
ห้ า งสรรพสิ นค้า เป็ นอี ก หนึ่ งทางเลื อ กของกลุ่ ม คนที่ รั บ ประทานอาหารนอกบ้า นในย่ า นนี้ อี ก ทั้ง
ห้างสรรพสิ นค้าไม่เพียงแต่เป็ นแหล่งจับจ่ ายใช้สอยเท่านั้น ยังเป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็ นศูนย์กลางในการทํา
กิจกรรมต่างๆ ของคนในย่านนี้ ที่ในปั จจุบนั วิถีการดําเนิ นชีวิตของผูบ้ ริ โภคมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม
ซึ่งมีความเร่ งรี บ และต้องการความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน
ส่ งผลถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในสังคมเมืองย่านรังสิ ตเป็ นย่านชุมชนที่อยู่อาศัย ผูค้ นที่อาศัยในย่าน
นี้ ส่ว นใหญ่เ ป็ นกลุ่มครอบครั ว ที่มีฐานะหลากหลายระดับ ปั จ จุบนั บ้านจัดสรรที่นับวันจะมีจ าํ นวนที่เพิ่มมากขึ้ น
เรื่ อยๆ ในย่านนี้ ส่ งผลให้ธุรกิจร้านอาหารในย่านนี้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องเพื่อตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภค
กลุ่มนี้ กอบกับในยุคปัจจุบนั ผูค้ นนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านกันมากขึ้น และบริ โภคในครัวเรื อนลดน้อยลงจาก
ปัจจัยต่างๆ
ห้ า งสรรพสิ นค้า เป็ นอี ก หนึ่ งทางเลื อ กของกลุ่ ม คนที่ รั บ ประทานอาหารนอกบ้า นในย่ า นนี้ อี ก ทั้ง
ห้างสรรพสิ นค้าไม่เพียงแต่เป็ นแหล่งจับจ่ ายใช้สอยเท่านั้น ยังเป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็ นศูนย์กลางในการทํา
กิจกรรมต่างๆ ของคนในย่านนี้ที่เกือบจะตอบสนองได้ครบทุกด้าน จะเห็ นได้ว่าผูค้ นนิ ยมมาห้างสรรพสิ นค้ากันมาก
ขึ้น ซึ่งจากการสังเกตพบว่า ครอบครัวที่มีผสู้ ู งอายุก็มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ทําให้ความต้องการบริ โภคร้านอาหาร
ไทยรู ปแบบครอบครัวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น แต่เนื่ องจากภายในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต กลับมีร้านอาหาร
ไทยรู ปแบบครอบครัว สถานประกอบการร้านอาหารที่เปิ ดให้บริ การน้อยราย ทําให้ผบู้ ริ โภคมีตวั เลือกจํากัดในการ
เลือกใช้บริ การร้านอาหาร
ในด้านการขยายตัว ของธุ รกิ จ ร้านอาหารไทยในย่านรั งสิ ต มีค วามแข่ งขันกันรุ นแรงมากขึ้ น และมีก าร
เติ บโตอย่างต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้งยังมีก ารให้บริ ก ารร้ านอาหารไทยในรู ปแบบที่แตกต่ างและหลากหลายรู ปแบบ เพื่อ
ตอบสนองวิถีชีวิตของผูบ้ ริ โภคในสังคมปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมของสังคม ที่ตอ้ งการความสะดวกสบาย
และความรวดเร็ วมากขึ้น
สวนอาหารแป๊ ะฮก เป็ นร้านอาหารไทยต้นตํารับเก่าแก่ในย่านรังสิ ต-นครนายก เปิ ดให้บริ การมากว่า 25 ปี
รู ปแบบการให้บริ การกึ่งเต็มรู ปแบบ (Casual Dining) เป็ นร้านอาหารไทย รู ปแบบครอบครัว อาหารหลักที่ให้บริ การ
จะเป็ นอาหารไทยต้นตํารับ เช่น ต้มยํากุง้ ปูผดั ผงกระหรี่ แกงส้มปลาช่อนทอด เป็ นต้น อาหารที่ได้รับความนิ ยมมาก
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ที่สุดคือ กุง้ แม่น้ าํ เผา ทอดมันปลากราย ตราสิ นค้า “แป๊ ะฮก” ถูกขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบนั มีสาขาทั้งสิ้ น 6 สาขา
ซึ่งเป็ นสาขาที่เป็ นร้านเดี่ยวทั้งหมด
ธุรกิจร้านอาหารไทยในปั จจุบนั มีความจําเป็ นในการที่ตอ้ งสร้างตราสิ นค้าให้แข็งแกร่ ง (Building Strong
Brand) เพือ่ ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ ประเทศไทยยังเป็ นแหล่งวัตถุดิบอาหารที่สาํ คัญของโลก อาหารไทย
มัก เป็ นทางเลื อ กบริ โภคอันดับแรกๆ ของกลุ่ มเป้ าหมายที่เป็ นครอบครั ว เนื่ องจากอาหารไทยเป็ นอาหารพื้ นฐาน
ประจําชาติ ทานง่าย รสชาติอร่ อย ถูกปากคนไทย
ปัจจุบนั ธุรกิจร้านอาหารไทย เข้าไปประกอบธุรกิจในห้างสรรพสิ นค้ากันมากขึ้น เนื่องมาจากห้างสรรสิ นค้า
มีการเติ บโต ขยายตัว อย่างต่ อเนื่ อง มีก ารคาดการว่ามูลค่ าตลาดธุ รกิ จร้ านอาหารอยู่ที่ 411,000-415,000 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 4-5 ทั้งนี้ห้างสรรพสิ นค้ายังจัดสรรพื้นที่ให้เช่าสําหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านอาหารที่มีมากขึ้น เป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการรายใหม่ หรื อผูป้ ระกอบธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งเริ่ มต้นทําธุรกิจหรื อ ขยายสาขา เพื่อเป็ น
ทางเลื อ กให้ผูบ้ ริ โภคมากขึ้ น ให้มีค วามหลากหลาย ส่ งผลให้มีก ารแข่ งขันที่รุนแรงมากขึ้ น ทําให้ตน้ ทุนในการ
ประกอบธุรกิจร้านอาหารสูงขึ้น รวมทั้งค่าแรงก็สูงขึ้นตามด้วย ทําเลที่มีศกั ยภาพมีแนวโน้มที่จะทําให้ธุรกิจเข้าถึงฐาน
ลูกค้าใหม่ที่มากขึ้น ซึ่งการขยายตัวทางธุรกิจ ขยายสาขา จะนํามาซึ่งรายได้ของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ธุรกิจ
ร้านอาหารไทย จึงต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่าง และดึงดูด กลุ่มลูกค้าป้ าหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน (บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ กสิ กรไทย (ออนไลน์) 2561)
จากข้อ มูล ที่ได้ก ล่าวมาข้างต้น ทําให้ผวู้ ิจ ัยมีความสนใจในการศึก ษาพฤติก รรมและความคาดหวังของ
ผูบ้ ริ โภค เพื่อ การยกระดับตราสิ นค้า แป๊ ะฮก ในการประกอบธุ รกิ จ ร้ านอาหารไทย รู ป แบบครอบครั ว ภายใน
ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต โดยมุ่งหวังที่จะใช้กลยุทธ์การขยายตราสิ นค้าเดิม (Brand Extension) เพื่อที่จะสร้างแบ
รนด์ลูก (Sub-Brand) ของตราสิ นค้า “แป๊ ะฮก” โดยใช้ตราสิ นค้าใหม่ที่เ ชื่ อ มโยงกับตราสิ นค้าเดิ มในรู ปแบบที่
ใกล้เคียงกัน ในเครื อร้านอาหารแป๊ ะฮก เข้ามาเปิ ดสาขาในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต ในรู ปแบบร้านอาหารไทย
สไตล์ครอบครัว (Casual Dining or Family Dining) เพือ่ ผลักดันตราสิ นค้าใหม่ไปสู่ตลาดห้างสรรพสิ นค้า อีกทั้งยังทํา
ให้ตราสิ นค้าแข็งแกร่ งมากยิง่ ขึ้น เพื่อช่วยในการเปิ ดโอกาสในการเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ๆ และรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้
อีกทั้งตอบสนองความต้อ งการและสร้างทางเลื อกให้กบั ผูบ้ ริ โภค ผูว้ ิจยั เห็ นว่า การวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ในการ
ตัดสิ นใจ และการนําข้อมูล ที่ได้จ ากงานวิจ ัยครั้ งนี้ มาเป็ นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ในการประกอบธุ รกิ จ
ร้านอาหารไทยรู ปแบบครอบครัว ภายในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่คาดว่าจะเข้ามาใช้บริ การ ร้านอาหารแป๊ ะฮก ภายในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต
2. เพือ่ ศึกษาการตระหนักรู้ในตราสิ นค้า (Brand Awareness) ของตราสิ นค้า แป๊ ะฮก ของผูใ้ ช้บริ การศูนย์การค้า
ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต
3. เพือ่ ศึกษาความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อความต้องการซื้อ ในการเลือกรับประทานอาหารไทยรู ปแบบ
ครอบครัว ภายในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต
4. เพื่อนําเสนอแนวทาง กลยุทธ์ทางการตลาด ที่เหมาะสมกับร้านอาหารแป๊ ะฮก ของการในการประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารไทย รู ปแบบครอบครัวภายในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต
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3. การดําเนินการวิจัย
งานวิจยั การศึก ษาพฤติ กรรมและความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค เพื่อการยกระดับตราสิ นค้า แป๊ ะฮก ในการ
ประกอบธุ รกิจ ร้ านอาหารไทย รู ปแบบครอบครั ว ภายในศูนย์ก ารค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รั งสิ ต เป็ นงานวิจยั เชิ งสํารวจ
(Survey Research) เป็ นรู ปแบบงานวิจยั เชิงปริ มาณ คืองานวิจยั ที่ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การศูนย์การค้า
ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต โดยใช้เครื่ องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูก้ รอกแบบสอบถามด้ว ย
ตนเอง (Self-Administered Questionnaire) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีผลต่อการศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังของ
ผูบ้ ริ โภค เพื่อ การยกระดับตราสิ นค้า แป๊ ะฮก ในการประกอบธุ รกิ จ ร้ านอาหารไทย รู ป แบบครอบครั ว ภายใน
ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต มีกระบวนการศึกษาวิจยั ที่ประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้
3.1 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
กลุ่มประชากร ที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต เฉลี่ย 172,000 คนต่อวัน
ที่มา : (2560). จํานวนผูม้ าใช้บริ ก าร ณ ไตรมาส 4 ปี 2560. (21 เมษายน 2561). สื บค้นจาก http://futurepfth.listedcompany.com/property_detail.html
กลุ่มตัวอย่าง ของการวิจยั ที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต ผูว้ ิจยั จึงใช้
สูตร ดังนี้
N
n=
1+Ne2
โดย

n
คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N
คือ ขนาดของประชากร
e
คือ ความคาดเคลื่อนของการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง โดย (กําหนด e=0.05)
การสํารวจงานวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดค่าความคาดเคลื่อนไว้ที่ 5% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
172,000
n=
1+172,000(0.05)
n= 400
เนื่ อ งจากระยะเวลาการทํางานวิจ ัยที่จ าํ กัด ทําให้ผูว้ ิจ ัยสามารถรวบรวมกลุ่ มตัวอย่างได้เ พียง 200 กลุ่ ม
ตัวอย่าง
3.2 การสุ่ มตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
1. วิธีการสุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ทําการสํารวจในบริ เวณพื้นที่ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต
จํานวน 200 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) (การศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค เพื่อ
การยกระดับตราสิ นค้า แป๊ ะฮก ในการประกอบธุ รกิจร้านอาหารไทย รู ปแบบครอบครัว ภายในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์
พาร์ค รังสิ ต)
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โดยแบ่งการสํารวจตามช่วงวันและเวลาดังนี้
รอบที่ 1 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ สํารวจกลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 ตัวอย่าง เฉลี่ยแบ่งการสํารวจเป็ น 2 ช่วงเวลา
ได้แก่ เที่ยงและเย็น
รอบที่ 2 วันเสาร์ และวัน อาทิตย์ สํารวจกลุ่ มตัว อย่างจํา นวน 100 ตัว อย่าง เฉลี่ ยแบ่งการสํารวจเป็ น 2
ช่วงเวลา ได้แก่ เที่ยงและเย็น
ทั้งนี้ เพื่อสามารถนําผลลัพธ์ของงานวิจยั มาเป็ นข้อ มูลสนับสนุ นโครงการดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์และ
ถูกต้องมากที่สุด
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
แบบสอบถาม
งานวิจยั การศึก ษาพฤติ กรรมและความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค เพื่อการยกระดับตราสิ นค้า แป๊ ะฮก ในการ
ประกอบธุ รกิจ ร้ านอาหารไทย รู ปแบบครอบครั ว ภายในศูนย์ก ารค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รั งสิ ต เป็ นงานวิจยั เชิ งสํารวจ
(Survey Research) โดยแบบสอบถาม (Questionnaire)
ตอนที่ 1
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งจะเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ดําเนิ นการสํารวจ
ในรู ปแบบที่เป็ นลักษณะคําถามปลายปิ ด (Close Ended Question) จํานวน 6 ข้อดังนี้
ข้อที่ 1 เพศ
ข้อที่ 2 อายุ
ข้อที่ 3 สถานภาพ
ข้อที่ 4 อาชีพ
ข้อที่ 5 ระดับการศึกษา
ข้อที่ 6 ระดับรายได้
ส่ ว นที่ 2 ข้อ มูล ด้านพฤติก รรมของผูบ้ ริ โภคด้านการใช้บริ ก ารภายในศูนย์ก ารค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รั งสิ ต
ดําเนินการสํารวจในรู ปแบบที่เป็ นลักษณะคําถามปลายปิ ด (Close Ended Question) จํานวน 15 ข้อ
ส่ วนที่ 3 ข้อมูล ด้านการตระหนัก รู้ในตราสิ นค้า (Brand Awareness) ดําเนิ นการสํารวจในรู ปแบบที่เป็ น
ลักษณะคําถามปลายปิ ด (Close Ended Question) จํานวน 5 ข้อ และรู ปแบบที่เป็ นลักษณะคําถามปลายเปิ ด (Open
Ended Question) จํานวน 1 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่ให้ระดับความสําคัญ ที่เป็ นปั จจัยที่ผบู้ ริ โภคคาดหวังต่อการเลื อกใช้บริ การ
ร้านอาหารไทย ในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต โดยแบ่งเป็ น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา
(Price) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ (People)
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ด้านกระบวนการ (Process) โดยใช้วิธีการวัดระดับข้อมูลแบบอัตรภาค
ชั้น (Interval Scale) 5 ระดับ ในการให้คะแนน จํานวน 30 ข้อ
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ระดับ 5 คะแนน หมายถึง มีความสําคัญมากที่สุด
ระดับ 4 คะแนน หมายถึง มีความสําคัญมาก
ระดับ 3 คะแนน หมายถึง มีความสําคัญปานกลาง
ระดับ 2 คะแนน หมายถึง มีความสําคัญน้อย
ระดับ 1 คะแนน หมายถึง มีความสําคัญน้อยที่สุด
ตารางที่ 3.1 ผลการทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้เครื่ องมือ Cronbach's alpha
7P’s
Cronbach's Alpha
Product

.820

Price

.805

Place

.811

Promotion

.762

People

.893

Physical Evident

.861

Process

.903

เกณฑ์ที่ยอมรับโดยมีค่า 𝛼 ที่ระดับ 0.7 ขึ้นไป

จากตารางที่ 3.1 จากแบบสอบถามในตอนที่ 2 ความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การต่อการเลือกใช้บริ การร้านอาหารไทย ใน
ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต พบว่า มีความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามในระดับที่ยอมรับได้
การทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้เครื่ องมือ Cronbach's alpha เพื่อให้สามารถมัน่ ใจได้ว่า
ข้อคําถามสามารถนําไปวัดค่ากับตัวแปรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยเกณฑ์ที่ยอมรับได้จะมีค่า α ที่ระดับ 0.7 ขึ้นไป

3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่งข้อมูลจาก 2 รู ปแบบคือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้เครื่ องมือการเก็บรวบรวบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 200 คน เพื่อ
สํารวจหาจํานวนลูกค้าที่จะเกิดขึ้น
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้ขอ้ มูลจากการค้นคว้าแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ หนังสื อ วิทยานิ พนธ์
ข้อ มูล บนเว็บไซต์ เป็ นช่อ งทางในการค้นคว้าข้อ มูล ที่เกี่ ยวข้อ งกับงานวิจ ัย เพื่อ ใช้เ ป็ นข้อ มูลประกอบการอ้างอิ ง
(Reference)
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3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมแบบสอบถามคืนมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะนํามาวิจยั ข้อมูลดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
2. นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ถูกต้อง มาลงรหัส (Coding) ไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรี ยมประมวลผล
3. ประมวลผลข้อมูล นําข้อมูลที่ลงรหัสประมวลผลในโปรแกรม SPSS (Statistical Package for The Social
Sciences)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป ได้แก่ ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึ ก ษา ระดับ รายได้ สถานภาพ โดยใช้ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ระหว่างตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม โดยใช้สถิติ Independent-samples (t-Test) และสถิติ One-Way ANOVA (F-Test)
4. ผลการวิจัย
ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าเป็ น กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คือ เพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 มี
อาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ย 10,001-20,000 บาท
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มาศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค
รั งสิ ต 1-2 ครั้ งต่ อ เดื อ น มัก จะมากับ เพื่อ น โดยวัตถุ ประสงค์ที่ มาส่ ว นใหญ่ จะมาทํา เดิ นเล่ น ช้อ ปปิ้ ง ประเภท
ร้านอาหารที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้บริ การมากที่สุดคือ ร้านอาหารบุฟเฟต์ และเวลามาศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต
มักจะเลือกรับประทานอาหารไทย กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ตอบว่าเคยรับประทานอาหารไทยในศูนย์การค้า โดยจะมา
รั บประทานอาหารไทยในศูนย์ก ารค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รั งสิ ต เฉลี่ ย 1-2 ครั้ งต่ อ เดื อ น ต่ อ เดื อ น ร้ านอาหารไทยใน
ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต ที่ก ลุ่มตัว อย่างเคยใช้บริ การมากที่สุดได้แก่ เย็นตาโฟทรงเครื่ อ ง โดย อ.มัลลิ การ์
รองลงมาคือ ร้านคุณเจน และ ร้านสี ฟ้า กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า มักจะมารับประทานอาหารในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์
พาร์ ค รังสิ ต ในมื้ออาหารเย็น จุดประสงค์ที่จะมารับประทานอาหารไทยในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต เพราะ
ความชอบส่ วนบุคคล โดนตนเองเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลือกร้านเป็ นส่ วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ยงั ให้ความเห็ นว่า มี
ความสนใจอาหารไทยพื้นบ้านภาคกลางมากที่สุด รองลงมาคือ อาหารไทยฟิ วชัน่ และ อาหารอีส าน กลุ่มตัวอย่าง
มักจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับร้านอาหารจากอินเตอร์เน็ตมากที่สุด รองลงมาคือ ข่าวสารจากป้ ายโฆษณา และ คนรู้จกั
แนะนํากันมา กิจกรรมส่ งเสริ มการขายที่กลุ่ มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุ ดได้แก่ ส่ วนลด รองลงมาคือ บริ การ
สั่งซื้อออนไลน์และจัดส่ งถึงที่ Delivery และ ส่ วนลดสําหรับสมาชิก กลุ่มตัวอย่างยังให้ความเห็ นอีกว่า ราคาอาหาร
ไทย เฉลี่ยต่อ 1 ท่าน อยูท่ ี่ราคา 250-300 มีความเหมาะสมมากที่สุด
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านการตระหนักรู้ในตราสินค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ รู้จกั ร้านอาหารแป๊ ะฮก
และมีบางกลุ่มที่เคยใช้บริ การร้านอาหารแป๊ ะฮก สาขาที่กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริ การมากที่สุดได้แก่ สาขาคลอง 2 กลุ่ม
ตัว อย่า งยัง ให้ค วามคิ ดเห็ นว่ า หากมีก ารขยายแบรนด์ (ตราสิ นค้า ) แป๊ ะฮก ในรู ป แบบใหม่ เพื่ อ ขยายสาขาใน
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ห้างสรรพสิ นค้า ชื่อ Paehok Restaurant สื่ อถึงร้านได้มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้ให้คาํ ตอบว่า หากสวนอาหาร
แป๊ ะฮกเปิ ดให้บริ การในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต จะมาใช้บริ การ
ผลการวิเคราะห์ ความคาดหวังของผู้ใช้ บริการต่ อการเลือกใช้ บริการร้ านอาหารไทย ในศู นย์ การค้ าฟิ วเจอร์
พาร์ ค รังสิต 7 ด้ าน ได้แก่
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับ รสชาติของอาหาร อร่ อย คงที่
เป็ นมาตรฐาน เป็ นอันดับแรก รองลงมาคื อ ความสดและสะอาดของอาหาร พนัก งานบริ ก ารสุ ภาพและ
รวดเร็ ว และเมนูอาหารมีความหลากลาย ตามลําดับ
2. ด้านราคา (Price) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับ ราคาอาหารที่เหมาะสม เป็ นอันดับแรก
รองลงมาคือ คุม้ ค่าราคาเมื่อเทียบกับอาหารที่ได้รับ ป้ ายราคาอาหารติดชัดเจน และสามารถชําระเงินผ่าน
บัตรเครดิต/บัตรเดบิต ตามลําดับ
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับ สถานที่ต้ งั ของร้านมี
ความสะดวกสบาย เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ที่นั่งรับประทานอาหารเพียงพอ สะดวกสบาย ที่จอดรถ
เพียงพอ การออกแบบและตกแต่งร้านมีความสวยงาม และมีหลายสาขา ตามลําดับ
4. ด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญ กับ โปรโมชัน่ หรื อ
ส่ วนลด เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ จัดเซตอาหารในราคาพิเศษ มีการโฆษณาในสื่ อต่างๆ เช่น Facebook
สิ ทธิพิเศษจากพันธมิตรทางการค้า เช่น สิ ทธิพิเศษจากบัตรเครดิต หรื อ สิ ทธิพิเศษจากการเป็ นสมาชิกต่างๆ
เช่น Samsung Galaxy Gift, AIS Serenade เป็ นต้น และบริ การสั่งซื้ อออนไลน์และจัดส่ งถึงที่ Delivery
ตามลําดับ
5. ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ (People) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญในเรื่ องของการที่พนักงาน
ใส่ ใจบริ การลูกค้า เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ มีพนักงานเพียงพอในการให้บริ การ พนักงานให้คาํ แนะนํา
เมนูอาหารได้ดี และพนักงานแต่งกายสุ ภาพ ตามลําดับ
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) พบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญ ด้านความ
สะอาดของอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ไม่ใช่สารปรุ งแต่งที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
ไม่ใช้วตั ถุดิบที่ปราศจากสิ่ งเจือปน และได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ตามลําดับ
7. ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับ การได้รับอาหารรวดเร็ วและ
ถูก ต้อ ง เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ความรวดเร็ ว และถูกต้องในการชําระเงิน จัดระบบการรอคิว และ
พนักงานมีความชํานาญในการรับออเดอร์ ตามลําดับ
5. การอภิปรายผล
ผลงานวิจยั ที่ได้จากการวิเคราะห์กลุ่มปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด (7Ps) ทั้ง 7 ด้าน เพื่อหาความสัมพันธ์กบั
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่ามีตวั แปรอิสระ ด้านอาชีพ ที่มีอิทธิ พลต่อความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ ใน
ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเรี ยงลําดับที่ผบู้ ริ โภคให้ระดับความสําคัญ
จากมากที่สุด ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจําหน่าย ซึ่งผูป้ ระกอบการสามารถจะนําข้อมูลไปใช้
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ประโยชน์ ใ นการเริ่ มต้น ธุ ร กิ จ หรื อนํา ไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการปรั บปรุ ง และพัฒ นาธุ ร กิ จ ผูว้ ิ จ ัย สามารถอธิ บ าย
รายละเอียดแต่ละปัจจัยได้ดงั ต่อไปนี้
1. ผูป้ ระกอบการร้ านอาหารควรให้ความสําคัญ ในปั จ จัยด้านราคา โดยกลุ่ มอาชี พที่แตกต่ างกันของกลุ่ ม
ตัวอย่าง มีระดับความคาดหวังด้านราคา (Price) ในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารไทย ในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์
พาร์ค รังสิ ต ที่แตกต่างกัน เมื่อทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยทุกกลุ่มอาชีพ ให้ความสําคัญกับ
ราคาอาหารที่เหมาะสม มากที่สุด
2. ผูป้ ระกอบการร้านอาหารควรให้ความสําคัญในปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีระดับความคาดหวังด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารไทย ในศูนย์การค้า
ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต ที่แตกต่างกัน เมื่อ ทดสอบทางสถิ ติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดย นัก เรี ยน/นัก ศึก ษา
พนักงานบริ ษทั เอกชน ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพอื่นๆ จะให้ความสําคัญในเรื่ องของรสชาติ
อาหารมากทีส่ ุ ด ผูป้ ระกอบการควรรักษามาตรฐานอาหารให้มีรสชาติ อร่ อย คงที่ พัฒนาคุณภาพอาหารอยู่
เสมอ และกลุ่มอาชีพเจ้าของธุรกิจ จะให้ความสําคัญกับ ในเรื่ องการมีเมนูอาหารให้เลือกหลายหลาย มาก
ที่สุด
3. ผูป้ ระกอบการร้านอาหารควรให้ความสําคัญในปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยกลุ่มอาชีพที่แตกต่าง
กันของกลุ่ มตัว อย่าง มีระดับความคาดหวังด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place) ในการเลื อกใช้บริ ก าร
ร้านอาหารไทย ในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต ที่แตกต่างกัน เมื่อทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
โดยนักเรี ยน/นักศึกษา พนักงานบริ ษทั เอกชน ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพเจ้าของธุ รกิจ จะให้
ความสําคัญกับ ทําเลที่ต้ งั ของร้านที่มีความสะดวกสบาย มากที่สุด และอาชีพอื่นๆ ให้ความสําคัญกับ ที่จอด
รถที่เพียงพอ มากที่สุด
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษางานวิจยั ในหัวข้อ การศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค เพื่อการยกระดับตรา
สิ นค้า แป๊ ะฮก ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย รู ปแบบครอบครัว ภายในศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับ รสชาติของอาหาร มากทีส่ ุ ด รักษามาตรฐาน
อาหารให้มีรสชาติ อร่ อย คงที่ พัฒนาคุณภาพอาหารอยูเ่ สมอ รวมถึงใส่ ใจในการเลือกใช้วตั ถุดิบที่มีความ
สดและสะอาดของอาหาร
2. ด้านราคา (Price) ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญในการใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาอาหารให้เหมาะสมกับ
คุณภาพและลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายในธุรกิจ โดยคํานึงถึงความคุม้ ค่ากับราคา เมื่อเทียบกับสิ่ งที่ผบู้ ริ โภคได้รับ
ผูป้ ระกอบการสามารถเพิ่มคุณค่า (Value Added) ให้กบั ผลิตภัณฑ์ โดยธุ รกิจร้านอาหารสามารถเพิ่มคุณค่า
ผลิตภัณฑ์ได้เป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ท่ีจบั ต้องได้ ได้แก่ อาหารและเครื่ องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่จบั
ต้องไม่ได้ ได้แก่ การบริ การต่างๆ โดยการสร้างสรรค์คุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองทางอารมณ์ ความ
พึงพอใจ เพื่อให้ผบู้ ริ โภคมีความรู้สึ กคุม้ ค่าราคาเมื่อ เทียบกับสิ่ งที่ได้รับ อีกทั้งควรติดป้ ายราคาอาหารให้
ชัดเจน ไม่ทาํ ให้ลูกค้าเกิดความสับสน ซึ่ งจะนํามาซึ่ งปั ญหาในภายหลังได้ ขั้นตอนสุ ดท้ายของการบริ การ
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3.

4.

5.

6.

7.

คือการชําระเงิน ผูป้ ระกอบการควรเพิ่มช่องทางการชําระเงิ นที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือก และ
อํานวยความสะดวกในการชําระเงิน
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับความสะดวกสบาย สถานที่ต้ งั ของร้านมี
ความสะดวกสบาย ทําให้ลูก ค้าสะดวกในการมารั บประทานอาหาร สามารถเข้าถึ งได้ง่าย รวมถึ ง ที่น่ัง
รับประทานอาหารเพียงพอ ทีจ่ อดรถเพียงพอ การออกแบบและตกแต่งร้านมีความสวยงาม และมีหลายสาขา
ด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญในการส่ งเสริ มทางการตลาดการจัด
โปรโมชัน่ หรื อ ส่ วนลด เพื่อดึงดูดลูกค้า การจัดเซตอาหารในราคาพิเศษช่วยให้ลูกค้ามีความคุม้ ค่ากับราคาที่
ต้องจ่าย รวมถึงการโปรโมทร้านผ่าน Social Media เพื่อให้ลูกค้าได้เห็น รู ปภาพอาหาร รายระเอียดต่างๆ ให้
พบเห็ นอยู่บ่อ ยครั้ง ช่ ว ยในการตัดสิ นใจซื้ อ แก่ ลูก ค้า และการร่ ว มมือ กับพันธมิตรทางการค้า จะทําให้
ผูป้ ระกอบการได้ฐานลูกค้าจากผลิตภัณฑ์อื่น บริ การสั่งซื้ อออนไลน์และจัดส่ งถึงที่ Delivery มีแนวโน้ม
ได้รับความนิยมสูง อาจสร้างความสะดวกแก่ลูกค้าโดยให้มีการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ เป็ นการเพิ่ม
ช่องทางการขายอีกทางหนึ่ง
ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ (People) ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับการใส่ ใจบริ การลูกค้า เป็ นอันดับ
แรก รวมถึงการบริ หารจัดการบุคลากรให้เพียงพอในการให้บริ การ รวมถึงในช่วงเวลาพิเศษต่างๆ ที่มีลูกค้า
มาใช้บริ การจํานวนมาก ควรจัดการฝึ กอบรมพนักงาน ให้ความรู้ ทักษะใหม่ๆ รวมถึ งมารยาทอยู่เสมอ
นอกจากเรื่ องรสชาติและวัตถุดิบแล้วสิ่ งที่ผบู้ ริ โภคไม่ความสําคัญไม่แพ้กนั คือ การบริ การที่ดี สามารถให้
คําแนะนําเมนูอาหารได้ดี รวมไปถึงการแต่งกายพนักงาน
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ให้ค วามสําคัญ กับสุ ขภาพมากยิ่งขึ้ น
ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญในการด้านความสะอาด ไม่ว่าจะเป็ นอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร จนกระทัง่
วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารควรหลี ก เลี่ ยงการใช้ส ารปรุ งแต่ งที่เ ป็ นอันตรายต่ อ สุ ข ภาพ ไม่ใช้วตั ถุดิบที่
ปราศจากสิ่ งเจือปน และได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ
ด้านกระบวนการ (Process) ธุ รกิจร้านอาหาร ต้องให้ความสําคัญกับความรวดเร็ วและถูกต้อง เป็ นอันดับ
แรก การปล่อยให้ลูกค้ารอนาน เป็ นการสร้างความไม่พอใจแก่ลกู ค้า รองลงมาคือ ความรวดเร็ วและถูกต้อง
ในการชําระเงิ น ทําให้ลูก ค้ามีช่อ งทางการชําระเงิ นที่ห ลากหลาย จัดระบบการรอคิ ว อํานวยความสะ
สะดวกสบายแก่ลกู ค้าในการใช้บริ การ และพนักงานมีความชํานาญในการรับออเดอร์

ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ผูว้ ิจยั เห็นว่าควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างให้กว้างขึ้น เพื่อความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบสมมุติฐาน ให้มีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น
2. ผูว้ ิจยั เห็นว่าควรเพิม่ สมมุติฐานทางการวิจยั ให้มีความสัมพันธ์กนั และมีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ที่หลากหลายมิติมากยิง่ ขึ้น
3. ผูว้ ิจยั เห็นว่าควรศึกษาและวิจยั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอย่างสมํ่าเสมอเนื่องจาก ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมี
ความเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
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