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ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤตกิรรมและความ
พงึพอใจในการใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
Marketing Strategy Toward Consumer Behavior and Satisfaction 

in Thai Fine Dining Restaurant in Bangkok 
 

ดรุณี วรสิทธ์ิ 1 
        
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศกึษาปัจจยัส่วนบคุคลท่ีส่งผลตอ่ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภค
ท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร ศึกษาปัจจยัด้านส่วนผสมการตลาดท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรม และความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภค และศึกษาความพึงพอใจโดยรวมท่ีส่งผลต่อความเต็ม
ใจจ่ายในราคาสูง และความตัง้ใจท่ีจะแนะน า หรือบอกต่อให้กับบุคคลอ่ืน กลุ่มตวัอย่างคือ ผู้บริโภคอาย ุ
20 ปีขึน้ไป ท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ
ส าเร็จรูป ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคเป็นสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุระหวา่ง 20-29 ปี มีสถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 50,000 บาท กลุ่มตวัอย่างมี
ความถ่ีตอ่สามเดือนในการมาใช้บริการเฉล่ียจ านวน 2 และมลูคา่อาหารท่ีจา่ยตอ่มือ้เฉล่ียอยู่ท่ีราคา 4,611 
บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของ
ผู้บริโภคต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจโดยรวม พฤติกรรมมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจโดยรวม  
ความพึงพอใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความเต็มใจจ่ายในราคาสูง  และความพึงพอใจโดยรวมมี
ความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจท่ีจะแนะน า หรือบอกตอ่ให้กบับคุคลอ่ืน 
 
ค ำส ำคัญ:  พฤติกรรมผูบ้ริโภค, ความพึงพอใจ, ร้านอาหารไทยหรูหรา  

                                                                 
1 นกัศกึษา หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด ถนนสายมอเตอร์เวย์ กิโลเมตรที่ 2 เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
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Abstract 

The objectives of this independent study were to study the difference of the 
demographic which will influencing the consumer’s satisfaction of Thai fine dining restaurant, to 
study marketing mix factors influencing the consumer’s consumption behavior and consumer’s 
satisfaction of food and beverage, physical evidence, waitperson and service, and to study 
satisfaction, willing to pay higher price and willing to pass along to another person. 
The sample were consumers age of 2 0  years and over whose have experience in Thai fine 
dining restaurant in Bangkok total of 400 samples, The tool to collect information is 
questionnaire, the statistical analysis used descriptive statistics (percentage, frequency, means, 
and standard deviation) and inferential statistics, ANOVA, T-test, F-test, and multiple regression. 
The results found that majority of consumer  was female by 50.38 percent age in between 20-29 
years old, married, bachelor’s degree, working in private company and income below 50,000  a 
month. Concerning to the frequency of visit were 2 times in three month and value pay per meal 
was 4,611 Baht. The differences in factor of incomes have affected the difference consumer’s 
satisfaction, the marketing mix factors of food and beverage, waitperson, and service related to 
three month frequency of consumer behavior and the marketing mix factors of food and 
beverage, physical evidence related to value of pay per meal, the marketing mix factors of food 
and beverage, physical evidence, waitperson, and service related to overall customer 
satisfaction, the consumer’s behavior related to overall consumer’s satisfaction, the overall 
consumer’s satisfaction related to willing to pay higher prices and overall consumer’s 
satisfaction related to willing to pass along to another person of Thai fine dining restaurant in 
Bangkok. 
 
Keywords:  Consumer’s behavior, Satisfaction, Thai Fine Dining Restaurant  
 
บทน า 

ศนูย์วิจยักสิกรไทย คาดการณ์ว่า ปี 2556  ตลาดธุรกิจบริการเก่ียวกับอาหารจะมีมูลค่าประมาณ 
669,000 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าตลาดธุรกิจบริการด้านอาหารทั่วไปท่ีไม่ได้เป็นเครือข่ายธุรกิจอาหาร 
(Independent Consumer Foodservice) 488,370 ล้านบาท และมูลค่าตลาดธุรกิจบริการด้านอาหารท่ี
เป็นเครือขา่ยธุรกิจอาหาร (Chained Consumer Foodservice) 180,630 ล้านบาท ซึง่มีมลูคา่มหาศาล  
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มูลค่าตลาดร้านอาหารท่ีเป็นเครือข่ายธุรกิจอาหารมีการเติบโตร้อยละ 14 จากปี 2555 ท่ีมีมูลค่าตลาด  
85,466 ล้านบาท และพบว่าประเภทร้านอาหารไทย มีอตัราการเติบโตสงูกวา่อตัราการเตบิโตเฉล่ีย จึงเป็น
โอกาสของร้านอาหารไทยหรูหราในการขยายตวั ซึง่ในปัจจบุนัพบวา่ได้รับความนิยมมากขึน้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาปัจจยัส่วนบคุคลท่ีส่งผลตอ่ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคร้านอาหารไทยหรูหรา
ในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคร้านอาหารไทย
หรูหราในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคร้านอาหารไทย
หรูหราในกรุงเทพมหานคร 
 4. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมท่ีสง่ผลตอ่ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทย
หรูหราในกรุงเทพมหานคร 
 5. เพ่ือศกึษาความพึงพอใจโดยรวมท่ีส่งตอ่ความเต็มใจจ่ายในราคาสงูของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ
ร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร 
 6. เพ่ือศกึษาความพึงพอใจโดนรวมท่ีส่งผลตอ่ความตัง้ใจท่ีจะแนะน า/บอกตอ่ให้กับบคุคลอ่ืนของ
ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหรา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือเป็นองค์ความรู้ใหม่หาปัจจัยท่ีท าให้ผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานครมาเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารไทยหรูหรา 

2. เพ่ือเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์พืน้ฐานส าหรับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยหรูหรา สามารถน า
ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง เสริมยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาร้านอาหารให้
สามารถเพิ่มมลูคา่ และยอดขายได้  
 
ขอบเขตงานวิจัย 

1. ตวัแประอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 
และรายได้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ (อาหาร เคร่ืองดื่ม) ด้านลกัษณะ
ทางกายภาพ ด้านบคุลากรท่ีให้บริการ และด้านการบริการ 
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2. ตวัแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมของผู้บริโภค ประกอบด้วย ค่าใช่จ่ายต่อมือ้ ความถ่ีในการมาใช้ 

ความพงึพอใจโดยรวม ความเตม็ใจจา่ยในราคาสงู และความตัง้ใจท่ีจะแนะน า/บอกตอ่ให้กบับคุคลอ่ืนของ
ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ร้านอาหารไทยหรูหรา (Thai fine Dining Restaurant) หมายถึง ห้องอาหารไทยท่ีเน้นหนักใน
ระบบของศลิปะการปรุงอาหารชัน้ยอด มีพนกังานดแูลแขกได้อย่างทัว่ถึง อปุกรณ์ตกแตง่ภายในร้านจะเน้น
ท่ีความหรูหราเป็นส าคญั  

2. ความพึงพอใจโดยรวม (Satisfaction) หมายถึง ปฏิกิริยาด้านความรู้สึกในลกัษณะทิศทางบวก
ท่ีมีตอ่สิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้นของร้านอาหารไทยหรูหราท่ีแสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สดุท้ายของ
กระบวนการประเมินหลงัจากเกิดพฤตกิรรม  

3. ความเต็มใจจ่ายในราคาสูง (Willing to pay high price) หมายถึง การท่ีลูกค้าเกิดความพึง
พอใจจากประสบการณ์ในการมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราจนมองเห็นความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ 
โดยเน้นคณุภาพเป็นหลกั จงึท าให้มีไมอ่อ่นไหวตอ่ราคาท่ีสงูขึน้ 

4. ความตัง้ใจท่ีจะแนะน า หรือบอกตอ่ให้กบับคุคลอ่ืน (Word of mouth) หมายถึง เป็นการส่ือสาร
ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มปฐมภูมิท่ีมีความสนิทกัน เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ดีๆ
หลงัจากท่ีมาใช้บริการท่ีร้านอาหารไทยหรูหรา 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ศาสตราจารย์ฟิลลิป ค็อตเลอร์  (Kotler, 2003) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ

ธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ว่าประกอบด้วย (Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7P's ดงันี ้(1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ (2) ด้านราคา (Price) 
หมายถึง คณุค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคณุค่า (Value) ของบริการกับราคา 
(Price) ของบริการนัน้ ถ้าคณุคา่สงูกว่าราคาลกูค้าจะตดัสินใจซือ้ (3) ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย (Place) 
เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบับรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลกูค้า ซึ่งมีผลตอ่การรับรู้ของ
ลกูค้าในคณุคา่ และคณุประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotions) เป็น
เคร่ืองมือหนึ่งท่ีมีความส าคญัในการติดตอ่ส่ือสารให้ผู้ ใช้บริการ โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชกัจงู
ให้เกิดทศันคต ิและพฤตกิรรมการใช้บริการ (5) ด้านบคุคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซึง่ต้อง 
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อาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจงูใจ เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้าได้แตกตา่งเหนือ
คู่แข่งขัน  (6) ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence) เป็นแสดงให้เห็นถึงลักษณะทาง
กายภาพและการน าเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคณุภาพโดยรวมทัง้ทางด้าย
กายภาพ (7) ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวิธีการ และงานปฏิบัติใน
ด้านการบริการ ท่ีน าเสนอให้กับผู้ ใช้บริการ เพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และเกิดความ
ประทบัใจ 

โมเดลพฤตกิรรมผู้บริโภค (Kotler, 2003)  
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิด

การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ โดยมีจดุเร่ิมต้นจากการท่ีเกิดสิ่งกระตุ้น ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ 
(Buyer’s black box) ซึง่เปรียบเสมือนกล่องด า แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ ซือ้ (Buyer’s response) หรือ
การตดัสินใจของผู้ ชือ้ (Buyer’s decision) จงึอาจเรียกวา่ S-R Theory ซึง่องค์ประกอบของทฤษฎีมีดงันี ้ 

1. สิ่งกระตุ้ น (Stimulus) ประกอบด้วย ได้แก่ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
สวยงามเพ่ือกระตุ้นความต้องการ (2) ด้านราคา เช่น การก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์โดย
พิจารณาลกูค้าเป้าหมาย (3) ด้านการจดัช่องทางการจ าหน่าย เช่น จดัจาหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ทัว่ถึงเพ่ือให้
สะดวกแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นการกระตุ้นความต้องการซือ้ (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณา
อย่างสม ่าเสมอ การใช้พนกังานขาย การลดราคา (5) สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทาง
เทคโนโลยี ทางกฎหมาย และการเมือง ทางวฒันธรรม  

2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ ชือ้ (Buyer’s black box) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ท่ีเสมือน
กล่องด า (black box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จงึต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้
ซือ้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ ได้รับอิทธิพลจากลกัษณะของผู้ ซือ้ คือ  ปัจจยัทาง
วฒันธรรม ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัส่วนบคุคล และปัจจยัด้านจิตวิทยา และกระบวนการการตดัสินใจของผู้
ซือ้ ประกอบด้วยขัน้ตอนคือ การรับรู้ความต้องการ (ปัญหา) การค้นหาข้อมลู การประเมินผลทางเลือก การ
ตดัสินใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้  

3. การตอบสนองของผู้ ซื อ้  (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจผู้ ซื อ้  (Buyer’s purchase 
decisions) มีการตดัสินในในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้(1) การเลือกผลิตภัณฑ์ (2) การเลือกตามสินค้า (3) การ
เลือกผู้ขาย (4) การเลือกเวลาในการซือ้ (5) การเลือกปริมาณในการซือ้ 

ทฤษฎีความพงึพอใจ  
ปณิศา มีจินดา (2553) กล่าวว่า หลังจากซือ้ และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผู้ บริโภคจะมี

ประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไมพ่อใจ  
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จากงานวิจัยของ แบล็คเวล , ไมนาร์ด และเอ็นเจิล (Blackwell, Miniard, and Engle, 2006) 

พบวา่ความส าคญัของความพงึพอใจของลกูค้า มีดงันี ้ 
1. ความพงึพอใจมีอิทธิพลตอ่การซือ้ซ า้  
2. ความพงึพอใจมีอิทธิพลตอ่การบอกตอ่ และการส่ือสารทางคอมพิวเตอร์  
3. ความไมพ่งึพอใจจะน าไปสูก่ารต าหนิและร้องเรียน  
4. ความพงึพอใจจะท าให้ความรู้สกึออ่นไหวตอ่ราคาลดลง หรือตอ่ต้านการเปล่ียนแปลงมากขึน้  
5. ความพงึพอใจจะท าให้เกิดความผกูพนัด้านความสมัพนัธ์อนัดี  
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
รุจศลกัษณ์ ธูปกระจ่าง (2552) ได้ศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภค กรณีศกึษา Miami-Dade County มลรัฐฟอลิด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พบวา่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบอาหารไทยรสชาตดิัง้เดิม รสชาติของอาหารเป็นสิ่งจงูใจให้บริโภค ผู้ มีอิทธิพล
ในการบริโภค คือ ตนเอง โดยมาบริโภคสปัดาห์ละ 1 ครัง้หรือมากกว่า ส่วนใหญ่จะบริโภคช่วงอาหารเย็น 
วันเสาร์ สถานท่ีบริโภคเป็นร้านอาหาร ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครัง้ประมาณ 20-30 ดอล์ลาสหรัฐ พบว่า 
ผู้ บริโภคท่ีมีเพศต่างกันจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยไม่แตกต่างกัน แต่หากผู้ บริโภคท่ีมี อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และภูมิล าเนาต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยท่ีแตกต่าง
กัน ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บคุลากรให้บริการ มีผลตอ่พฤตกิรรมการบริโภคอาหารไทยของผู้บริโภค  

เพ็ญนภา หมีเทศ (2554) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ บริโภค
ร้านอาหารส าหรับครอบครัวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก พบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ชอบอาหารประเภทอาหารไทย และผู้ ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกร้านอาหาร คือ พ่อ แม่ และปัจจยั
ส่วนผสมการตลาดท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุ คือ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้บริโภคให้
ความส าคญัในด้านความสดสะอาด น่ารับประทาน ถกูหลกัอนามยั และมีรสชาติท่ีอร่อย ปัจจยัด้านราคา 
พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคญักับด้านอัตราค่าบริการสมเหตสุมผลมีความคุ้มค่ากับเงินท่ีได้จ่ายไป และ
ปัจจยัด้านสถานท่ีพบว่าผู้บริโภคให้ความส าคญักบัร้านต้องมีความสะอาด มีความร่มร่ืนดเูป็นธรรมชาติมี 
สถานท่ีจอดรถสะดวก กว้างขวางเพียงพอ และบรรยากาศร้านดเูป็นกนัเอง สว่นปัจจยัสว่นผสมการตลาดท่ี
มีผลตอ่ความพงึพอใจในระดบัมาก 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยนี เ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research Method) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคตัง้แต่อายุ 20 ปีขึน้ไป ท่ีมาใช้บริการ
ร้านอาหารไทยหรูหราในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคตัง้แต่อายุ 20 ปีขึน้ไป ท่ีมาใช้
บริการร้านอาหารไทยหรูหรา โดยแบง่พืน้ท่ีตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครเขตละ 1 ร้าน  ได้แก่  
ศาลาทิพย์  ห้องอาหารไทยสวนบวั  ศาลาไทย  บลูอิเลฟเฟ้นท์  ธิพย์ธารา และสุภัทราริเวอร์เฮ้าส์  ขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีใ้ช้สูตร Infinite Population จ านวน 400 ตวัอย่าง และท าการเก็บข้อมูล
ในช่วงวนัท่ี 1-30 พฤษภาคม 2557 ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 
(Sample random sampling) ซึง่แบบสอบถามมี 6 สว่น ดงันี ้ 

สว่นท่ี 1 ค าถามปลายปิดและปลายเปิดเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคล 
สว่นท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความคดิเห็นปัจจยัด้านสว่นผสมทางการตลาด  
สว่นท่ี 3 ค าถามปลายปิดและปลายเปิดเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค  
สว่นท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัความคดิเห็นความเตม็ใจจา่ยในราคาสงู   
สว่นท่ี 5 ค าถามเก่ียวกบัความคดิเห็นความตัง้ใจท่ีจะแนะน า หรือบอกตอ่ให้กบับคุคลอ่ืน  
สว่นท่ี 6 ค าถามเก่ียวกบัความคดิเห็นความพงึพอใจโดยรวม 

การพิจารณาระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด ของแต่ละค าถาม 
โดยแบ่งค่าเฉล่ียของคะแนน เป็น  5 ระดบั (กัลยา วาณิชย์บญัชา, 2549) โดย ก าหนดความกว้างของแต่
ละอนัตรภาคชัน้ = 0.80 ดงันี ้  4.21 – 5.00 = ดีมาก, 3.41 – 4.20 = ดี, 2.61 – 3.40 = ปานกลาง, 1.81 – 
2.60 = ไมดี่ และ 1.00 – 1.80 = ไมดี่อยา่งมาก 

การพิจารณาระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคตอ่ความพึงพอใจโดยรวม  ความเต็มใจจ่ายในราคา
สงู และความตัง้ใจท่ีจะแนะน า หรือบอกตอ่ให้กบับคุคลอ่ืน ของแตล่ะค าถามโดยแบ่งค่าเฉล่ียของคะแนน 
เป็น 5 ระดบั (กัลยา วาณิชย์บญัชา, 2549) โดยก าหนดความกว้างของแต่ละอันตรภาคชัน้ = 0.80 ดงันี ้
4.21 – 5.00 = มากท่ีสุด, 3.41 – 4.20 = มาก, 2.61 – 3.40 = ปานกลาง, 1.81 – 2.60  = น้อย, และ 1.00 
– 1.80 = น้อยท่ีสดุ 
 การทดสอบเคร่ืองมือหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยทดสอบแบบสอบถาม 30 ชุด พบว่า มีค่า
สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (Cronbach’s Alpha) เทา่กบั 0.963 มีการประมวลผลข้อมลูด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) เพ่ือบรรยายข้อมูลทั่วไป และระดับความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีศกึษาการทดสอบสมมตุิฐาน สถิติท่ีใช้ คือการทดสอบคา่ t (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
จ าแนกทางเดียว (One-Way Anova) และการทดสอบสมัประสิทธ์ิเชิงพห ุ(Regression) 
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ผลการวิจัย 

1. ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหรา ในกรุงเทพมหานคร ท่ีตอบแบบสอบถามมีจ านวน 

400 คน ซึ่ง เสียไป 11 เหลือ 389 คน ซึ่งจะคิดเป็นร้อยละ 100 พบว่าเป็นเพศชาย ร้อยละ 49.61 (193 คน)  
เพศหญิงร้อยละ 50.38 (196 คน) มีอายุ  20-29 ปี  ร้อยละ 33.41 (130 คน) อาย ุ30-39 ปี  ร้อยละ 33.93 
(132 คน) อายุ 40-49 ปี  ร้อยละ 28.27 (110 คน) อายุ 50-59 ปี  ร้อยละ 3.85  (15 คน)  อายุ 60 ปีขึน้ไป  
ร้อยละ 0.51 (2 คน) สถานภาพโสด ร้อยละ 36.76 (143 คน) สมรส ร้อยละ 59.89  (233 คน) หยา่ร้าง ร้อย
ละ 3.34 (13 คน) ระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 2.82  (11 คน) ปริญญาตรีจ านวน ร้อยละ 66  
(236 คน)  สูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 36.5 (142 คน) อาชีพนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ  2.05 (8 คน)  รับ
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 6.42  (25 คน) พนกังานบริษัท ร้อยละ59.38 (231 คน) ธุรกิจส่วนตวั ร้อย
ละ 31.87 (124 คน) อ่ืนๆ ร้อยละ 0.57 (1 คน) มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 50,000 บาท  ร้อยละ 43.18 (168 
คน ) 50,001-100,000 บาท  ร้อยละ 35.98 1 (40 คน)  100,001-150,000 บาท ร้อยละ 9.25 (36 คน) 
150,001-200,000 บาท ร้อยละ 8.74 (34 คน) มากกวา่ 200,000 บาท ร้อยละ 2.82 (11 คน) 

2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยส่วนประสมการตลาด  
ความพึงพอใจโดยรวม ความเต็มใจจ่ายในราคาสูง และความตัง้ใจท่ีจะแนะน า หรือบอกต่อ
ให้กับบุคคลอ่ืน 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของร้านอาหารไทยหรูหราท่ีเป็นตัวแทน ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก (คา่เฉล่ีย 4.09)  ได้แก่  อาหารมีรสชาติอร่อย อาหารมีการ
ตกแตง่สวยงามและประณีต เมนอูาหารหลากหลาย  อาหารมีคณุคา่ทางโภชนาการ อาหารมีสรรพคณุทาง
ยา อาหารมีคณุค่าทางภูมิปัญญาและวฒันธรรม และมีวัตถุดิบตามฤดูกาล (ค่าเฉล่ีย 4.34, 4.34, 4.35, 
4.16, 3.90, 3.82 และ 3.79 ตามล าดับ) ปัจจัยด้านเคร่ืองด่ืมอยู่ในระดบัดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.24) ได้แก่ มี
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หลากหลายทัง้ของไทยและต่างประเทศ มีน า้ผลไม้คัน้สดหลากหลาย มีเคร่ืองด่ืม
สมนุไพรหลากหลาย (คา่เฉล่ีย 4.41, 4.28, 4.04 ตามล าดบั) ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพอยู่ในระดบัดี
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.09)  ได้แก่ การประดบัด้วยเฟอร์นิเจอร์ชัน้เลิศ การใช้ภาชนะใสสะอาดและมีรสนิยมสูง 
ร้านมีบรรยากาศเลิศหรู ภายในร้านไม่มีกลิ่นท่ีไม่พึงประสงค์ ภายในร้านมีอุณหภูมิเหมาะสม และภายใน
ร้านไม่มีเสียงรบกวน (คา่เฉล่ีย 4.29, 4.24, 4.14, 3.99, 3.86, และ 3.80 ตามล าดบั) ปัจจยัด้านบคุลากรท่ี
ให้บริการอยูใ่นระดบัดีมาก (คา่เฉล่ีย 4.47)  ได้แก่ พนกังานแตง่กายดีและมีบคุลิกดี พนกังานสภุาพพดูจา
ไพเราะ และพนักงานให้ค าแนะน าด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 4.50, 4.48 และ 4.45 ตามล าดบั)  
ปัจจัยด้านการบริการอยู่ในระดบัดี (ค่าเฉล่ีย 4.09) ได้แก่ การบริการเหนือความคาดหมายอยู่ในระดบัดี
มาก เห็นวา่ร้านมีความสะอาดปลอดภยัตอ่สขุภาพ การปรับเมนใูห้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า 
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และการคืนสิ่งของท่ีลูกค้าลืมไว้ (ค่าเฉล่ีย 4.23, 4.18, 4.07, และ 3.89 ตามล าดับ) ความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.47) ได้แก่ ความพอใจตอ่ตดัสินใจในการมาใช้บริการ ความสขุการมา
ใช้บริการ และความพอใจในการรับประทานอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.48, 4.47 และ 4.47 ตามล าดบั) ความเต็ม
ใจจ่ายในราคาสูงอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.08) ได้แก่ ความเต็มใจจ่ายในราคาท่ีสูงโดยไม่เปล่ียนไปใช้
บริการร้านอ่ืน ความเต็มใจจ่ายในเมนอูาหารถ้าราคาสงูขึน้ และความเต็มจ่ายในราคาท่ีสงูขึน้เพ่ือให้ได้มา
ใช้บริการ (คา่เฉล่ีย 4.13, 4.06 และ 4.06 ตามล าดบั) ความตัง้ใจท่ีจะแนะน า หรือบอกตอ่ให้กับบุคคลอ่ืน
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.63) ได้แก่ ความตัง้ใจบอกเล่าสิ่งดีๆ ให้กับบุคคลอ่ืน ความตัง้ใจแนะน า
บุคคลอ่ืนให้มาเลือกใช้บริการ และความตัง้ใจท่ีจะแนะน า หรือบอกต่อเม่ือมีโอกาส (ค่าเฉล่ีย 4.65, 4.63 
และ 4.62 ตามล าดบั) 

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราใน
กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีต่อสามเดือนในการมาใช้บริการเฉล่ียอยู่ท่ี  2 
ครัง้ มลูคา่อาหารท่ีจา่ยตอ่มือ้เฉล่ียอยูท่ี่ราคา 4,611 บาท แสดงดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตาฐาน คา่สงูสดุ และคา่ต ่าสดุ ของพฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีมาใช้
บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรม X   S.D. Minimum Maximum 

1. ความถ่ีตอ่สามเดือนในการมาใช้บริการ 2.52 1.68 1 10 

2. มลูคา่อาหารท่ีจ่ายตอ่มือ้ 4,611 2815.99 10 30,000 

4. การทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานที่  1 ปัจจยัส่วนบคุคลท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคท่ีมาใช้

บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานครตา่งกนั  
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test พบว่า เพศท่ีแตกตา่งกันมีผลตอ่ความพึงพอใจโดยรวม

ตา่งกนั (t = -4.210, p = .000) สถานภาพหย่าร้างมีไม่ถึง 5% จึงได้ท าการรวมกลุม่กบักลุม่โสดท าให้เหลือ 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มโสดกบัหย่าร้าง แสะกลุ่มสมรส จากการทดสอบพบว่าสถานภาพไม่มีผลตอ่ความพึงพอใจ
โดยรวม (t = -1.567, p = .118) ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีไม่ถึง 5%  จึงได้ท าการ รวมกลุ่มกับ
ระดบัปริญญาตรี ท าให้เหลือ 2 กลุม่คือ กลุม่ต ่ากวา่หรือเทา่กบัระดบัปริญญาตรี และกลุม่ปริญญาตรี 
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ผลการทดสอบพบว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวม  (t = -2.348, p = .019) อย่างมี
ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ One-Way Anova พบว่า อายุท่ีต่างกันไม่มีผลต่อพึงพอใจ
โดยรวม (F = 1.414, p = .228) อาชีพท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวม   (F = .165, p = 
.848 ) อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และรายได้ท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่ความพึงพอใจโดยรวม
ท่ีต่างกนั  (Statistica = 3.912, p = .010) เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Dunnett 
T - 3 พบว่าพบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีระดับรายได้  ต ่ากว่า 50,000 มีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกับระดับ
รายได้ 50,001-100,000 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 แสดงดงัตารางท่ี 2 

ตารางที่  2 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความพึงพอใจโดยรวมของผู้ บริโภค 
จ าแนกตามรายได้เป็นรายคูด้่วยวิธีของ Dunnett T - 3 

ตัวแปร รายได้ X ต ่ากว่า 
50,000 

50,001-
100,000 

100,001-
150,000 

150,001 
ขึน้ไป 

ความพงึ
พอใจ
โดยรวม 

ต ่ากวา่ 50,000 4.34 - -.24** -.19 -.17 
50,001-100,000 4.59 - - .04 .06 
100,001-150,000 4.54 - - - .02 
150,001 ขึน้ไป 4.50 - - - - 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 ดงันัน้ จากสมมติฐานท่ี 1 สรุปได้ว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมท่ี
ตา่งกนั 

สมมติฐานที่  2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมาใช้
บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร สามารถแยกเป็นสมมตฐิานยอ่ยได้ ดงันี ้

สมมติฐานที่  2.1 ปัจจัยประสมการตลาด มีความสัมพันธ์กับความถ่ีต่อสามเดือนของผู้บริโภค
ท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ อย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ดงันี ้พบว่าตวัแปร
พยากรณ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถพยากรณ์ความถ่ีต่อสามเดือนได้ร้อยละ 7.40 มีความคลาด
เคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 1.634 คือในส่วนของอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ เขียน
สมการได้ดงันี ้(คา่ความถ่ีตอ่สามเดือนของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ = .193 อาหารมีคณุค่าทางโภชนาการ) 
ตวัแปรพยากรณ์ด้านผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มสามารถพยากรณ์ความถ่ีตอ่สามเดือนได้ร้อยละ 2.80 โดย 
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มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 1.668 คือในส่วนของ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
หลากหลายทัง้ของไทยและต่างประเทศ เขียนสมการได้ดงันี ้(ค่าความถ่ีต่อสามเดือนของผู้บริโภคท่ีมาใช้
บริการ = .144 มีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หลากหลายทัง้ของไทยและต่างประเทศ ) ตัวแปรพยากรณ์ด้าน
พนกังานท่ีให้บริการสามารถพยากรณ์ความถ่ีตอ่สามเดือนได้ร้อยละ 2.4  มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์เท่ากับ 1.672 คือในส่วนของมีพนักงานให้ค าแนะน าด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมได้เป็น
อย่างดี เขียนสมการได้ดังนี ้(ค่าความถ่ีต่อสามเดือนของผู้ บริโภคท่ีมาใช้บริการ  = .137 มีพนักงานให้
ค าแนะน าด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมได้เป็นอย่างดี)  ตัวแปรพยากรณ์ด้านการบริการสามารถพยากรณ์
ความถ่ีต่อสามเดือนได้ร้อยละ 9.7  มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 1.611 คือใน
สว่นของการบริการเหนือความคาดหมาย เขียนสมการได้ดงันี ้(คา่ความถ่ีตอ่สามเดือนของผู้บริโภคท่ีมาใช้
บริการ = .255 การบริการเหนือความคาดหมาย) และตวัแปรพยากรณ์ด้านลักษณะทางกายภาพไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัความถ่ีตอ่สามเดือนของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร 
ดงันัน้สรุปได้ว่าปัจจยัประสมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีตอ่สามเดือนของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ
ร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่  2.2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด มีความสัมพันธ์กับมูลค่าอาหารท่ีจ่ายต่อมือ้ของ
ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ อย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี .05  ดงันี ้พบว่าตวัแปร
พยากรณ์ด้านผลิตภณัฑ์อาหาร สามารถพยากรณ์มลูคา่อาหารตอ่มือ้ได้ร้อยละ 9.40 มีความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 2704.692  คือในส่วนของอาหารมีตกแต่งสวยงาม ประณีต  เขียน
สมการได้ดงันี ้(ค่ามูลค่าอาหารของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ = .205 อาหารมีตกแต่งสวยงาม ประณีต) ตวั
แปรแปรพยากรณ์ด้านผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืม สามารถพยากรณ์มูลค่าอาหารต่อมือ้ได้ร้อยละ  2.7 มี
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 2788.955 คือในส่วนของมีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
หลากหลายทัง้ของไทยและต่างประเทศ  เขียนสมการได้ดงันี ้(ค่ามูลค่าอาหารต่อมือ้ของผู้บริโภคท่ีมาใช้
บริการ =  .116 มีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หลากหลายทัง้ของไทยและต่างประเทศ) ตัวแปรพยากรณ์ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ สามารถพยากรณ์มูลค่าอาหารต่อมือ้ได้ร้อยละ  4.9 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์เท่ากับ 2771.570 คือใน ส่วนของร้านมีบรรยากาศเลิศหรู เขียนสมการได้ดงันี  ้(มูลค่า
อาหารต่อมือ้ของผู้ บริโภคท่ีมาใช้บริการ =  .223 ร้านมีบรรยากาศเลิศหรู) ส่วนตัวแปรพยากรณ์ด้าน
พนกังานท่ีให้บริการ และด้านการบริการไม่สามารถพยากรณ์มลูค่าอาหารตอ่มือ้ได้ ดงันัน้สรุปได้ว่าปัจจยั
ส่วนประสมการตลาด มีความสมัพนัธ์กับมูลค่าอาหารท่ีจ่ายต่อมือ้ของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหาร
ไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร 
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ดงันัน้ จากสมการท่ี 2 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ  
รุจศลกัษณ์ ธูปกระจ่าง (2552) ท่ีได้ท าการศกึษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภค กรณีศกึษา Miami-Dade County มลรัฐฟอลิด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภค
ท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05  พบว่าตัวแปร
พยากรณ์ด้านผลิตภณัฑ์อาหาร สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการได้ร้อย
ละ 42.80 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ .5142 คือในส่วนของอาหารมีรสชาติ
อร่อย และอาหารมีคณุค่าทางภูมิปัญญาและวฒันธรรม เขียนสมการได้ดงันี ้(ค่าความพึงพอใจโดยรวม
ของผู้ บริโภคท่ีมาใช้บริการ = .251 อาหารมีรสชาติอร่อย + .198 อาหารมีคุณค่าทางภูมิปัญญาและ
วฒันธรรม) ตวัแปรพยากรณ์ด้านผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืม สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจโดยรวมได้ร้อยละ 
36 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากบั .540  คือในส่วนของสมีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
หลากหลายทัง้ของไทยและตา่งประเทศ และมีเคร่ืองด่ืมสมนุไพรหลากหลาย เขียนสมการได้ดงันี ้(คา่ความ
พึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ = .337 มีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หลากหลายทัง้ของไทยและ
ตา่งประเทศ + .268 มีเคร่ืองด่ืมสมนุไพรหลากหลาย) ตวัแปรพยากรณ์ด้านลกัษณะทางกายภาพ สามารถ
พยากรณ์ความพึงพอใจโดยรวมได้ร้อยละ 45.50 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ  
.501 คือในส่วนของร้านมีบรรยากาศเลิศหรู และมีการประดบัด้วยเฟอร์นิเจอร์ชัน้เลิศ เขียนสมการได้ดงันี ้
(ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ = .325 ร้านมีบรรยากาศเลิศหรู  + .259) มีการประดบั
ด้วยเฟอร์นิเจอร์ชัน้เลิศ ตวัแปรพยากรณ์ด้านบุคลากรท่ีให้บริการความพึงพอใจโดยรวมได้ร้อยละ  35 มี
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ  .541 คือในส่วนของพนักงานให้ค าแนะน าด้าน
อาหารและเคร่ืองดื่มได้เป็นอยา่งดี และพนกังานแตง่กายดีและมีบคุลิกดี โดยเขียนสมการได้ดงันี ้(คา่ความ
พึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ = .269 มีพนกังานให้ค าแนะน าด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมได้
เป็นอย่างดี + .319 พนกังานแต่งกายดีและมีบุคลิก) ตวัแปรพยากรณ์ด้านการบริการ สามารถพยากรณ์
ความพึงพอใจโดยรวมได้ร้อยละ 41.30 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ  .518 คือ
ในส่วนของร้านมีความสะอาดและปลอดภยัตอ่สขุภาพ การปรับเมนูให้ตรงกับความต้องการของลกูค้าไม ่
และการบริการเหนือความคาดหมาย โดยเขียนสมการได้ดงันี ้(ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคท่ีมาใช้
บริการ = .136  ร้านมีความสะอาดและปลอดภัยตอ่สุขภาพ + .015 การปรับเมนูให้ตรงกับความต้องการ
ของลกูค้าไม ่+ .362 การบริการเหนือความคาดหมาย) 
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จากสมมติฐานท่ี 3 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ

โดยรวมของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ
เพ็ญนภา หมีเทศ (2554) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ บริโภค
ร้านอาหารส าหรับครอบครัวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 

สมมติฐานที่  4 พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ
ร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  .05 พบว่าตัวแปร
พฤติกรรมสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจโดยรวมได้ร้อยละ 6.60 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการ
พยากรณ์เท่ากับ .652 ได้แก่ ความถ่ีต่อสามเดือน และมูลคา่อาหารต่อมือ้ โดยเขียนสมการได้ดงันี ้(ความ
พงึพอใจโดยรวม = .181 ความถ่ีตอ่สามเดือน ในการมาใช้บริการ + .119 มลูคา่อาหารตอ่มือ้) 

จากสมมติฐานท่ี 4 สรุปได้ว่า พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภค
ท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ปณิศา มีจินดา 
(2553) ท่ีกล่าวไว้วา่ หลงัจากพฤตกิรรมการซือ้และใช้ผลิตภณัฑ์ไปแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบั
ความพอใจหรือไมพ่อใจ 

สมมติฐานที่ 5 ความพงึพอใจโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัความเต็มใจจ่ายในราคาสงูของผู้บริโภค
ท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 พบว่า ตวัแปรความ
พึงพอใจโดยรวม สามารถพยากรณ์ความเต็มใจจ่ายในราคาสูงได้ร้อยละ  52 มีความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากบั .620 คือในส่วนของ ส่วนความสุขในการมาใช้บริการ และความพอใจ
ในการรับประทานอาหาร โดยเขียนสมการได้ดงันี  ้(ความเต็มใจจ่ายในราคาสูงของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ 
= .282 ความสขุในการมาใช้บริการ + .276 การความพอใจในการรับประทานอาหาร) 

จากสมมติฐานท่ี 5 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจโดยรวมมีความสมัพันธ์กับความเต็มใจจ่ายในราคา
สูงของผู้ บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ 
Blackwell, Miniard, และ Engle (2006) ท่ีกล่าวไว้ว่า ระดบัความพึงพอใจของลกูค้าท่ีมากขึน้ ท าให้ความ
หวัน่ไหวตอ่ราคาลดลง 

สมมติฐานที่  6 ความตัง้ใจท่ีจะแนะน า หรือบอกตอ่ให้กับบุคคลอ่ืนมีความสมัพนัธ์กับความเต็ม
ใจจ่ายในราคาสูงของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพห ุอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 ดงันี ้
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ตวัแปรความพึงพอใจโดยรวม สามารถพยากรณ์ความตัง้ใจท่ีจะแนะน า  หรือบอกต่อให้กับบุคคล

อ่ืนได้ร้อยละ 44.60 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ .403 คือในส่วนของความ
พอใจต่อตัดสินใจในการมาใช้บริการ และในการมาใช้บริการโดยเขียนสมการได้ดงันี  ้(ความตัง้ใจท่ีจะ
แนะน า หรือบอกตอ่ให้กบับคุคลอ่ืนของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ = .294 ความพอใจตอ่ตดัสินใจในการมาใช้
บริการ + .293 ความสขุในการมาใช้บริการ) 
 จากสมมติฐานท่ี 6 สรุปได้ว่า ความตัง้ใจท่ีจะแนะน า หรือบอกต่อให้กับบุคคลอ่ืนมีความสมัพนัธ์
กับความเต็มใจจ่ายในราคาสูงของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหราในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีของ Blackwell, Miniard, และ Engle (2006) ท่ีกล่าวไว้ว่า ระดบัความพึงพอใจของ
ลกูค้าท่ีมากขึน้ ท าให้การบอกตอ่เชิงบวกมีมากขึน้ด้วย 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลด้านรายได้ท่ีแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจโดยรวมต่างกัน เพราะฉะนัน้
ผู้ประกอบการจงึควรให้ความส าคญักบัการแบง่สว่นการตลาดในด้านรายได้ของผู้บริโภค 
 2. ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมความถ่ีในการมาใช้บริการ และมูลค่า
อาหารท่ีจ่ายต่อมือ้ ถ้าหากผู้ประกอบการต้องการเพิ่มยอดขายให้สูงขึน้ สามารถท าได้โดยเพิ่มรายการ
อาหารท่ีมีโภชนาการสงู เพิ่มรายการเคร่ืองดื่มด่ืมแอลกอฮอล์ให้มีความหลากหลายมากขึน้ ฝึกพนกังานใน
เร่ืองของการแนะน ารายการอาหารและเคร่ืองดื่ม และการพฒันากระบวนการบริการให้เป็นเลิศ เหนือความ
คาดหมายของลูกค้า ให้ความส าคัญกับการตกแต่งจานอาหารให้สวยงามประณีต และกา รสร้าง
บรรยากาศภายในร้านให้รู้สกึถึงความหรูหรามากขึน้ 
 3. ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มความพึงพอใจได้โดยการพัฒนาอาหารให้อร่อยถูกใจลูกค้า และ
แสดงถึงวฒันธรรมไทย เพิ่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และเคร่ืองด่ืมสมุนไพรให้มีความหลากหลาย ฝึกอบรม
พนักงานในเร่ืองการแนะน าอาหารและเคร่ืองด่ืมให้กับลูกค้า และการแต่งกายให้ดูดี และการพัฒนา
กระบวนการบริการให้เป็นเลิศ การปรับเมนอูาหาร เม่ือลกูค้าต้องการนอกเหนือจากเมน ูและท าให้ภายใน
ร้านดสูะอาดตลอดเวลา 
 4. ความพึงพอใจโดยรวมมีผลต่อความเต็มใจจ่ายในราคาสูง ซึ่งผู้ประกอบสามารถน าไปท าการ
สามารถเพิ่มมลูคา่อาหารแตล่ะจานได้  
 5. ความพึงพอใจโดยรวมมีผลตอ่ความตัง้ใจท่ีจะแนะน า หรือบอกตอ่ให้กบับคุคลอ่ืนของผู้บริโภค 
ซึง่ผู้ประกอบการสามารถน าวิธีนีไ้ปท าเป็นการสง่เสริมการตลาดเพ่ือหาลกูค้ารายใหม่ๆ  เข้ามา 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาปัจจยัภายนอกด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ปัจจยัด้านวฒันธรรม ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมลูในการพฒันาร้านอาหารไทยหรูหราตอ่ไป 

2. ควรมีการขยายพืน้ท่ีท่ีใช้ในการศึกษา โดยเฉพาะในเขตเมืองหรือจงัหวดัใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม ่
สมยุ ภเูก็ต และพทัยา เป็นต้น เน่ืองจากแตล่ะพืน้ท่ีเหล่านีล้้วนแล้วแตเ่ป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญั 
และมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีแตกตา่งกนั 
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