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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลในการเลือกใช้บริการศูนย์

อาหารในศูนย์การค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี และ 3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของ

ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้เคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติที่ใช้ ได้แก่   

การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean : x̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) T-test, F-test (One-Way ANOVA) และไคสแควร์ 

(Chi – square)  

 ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของ

ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีระดับความส าคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มี

ค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากคือ ด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านการส่งเสริม

การตลาด ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพและรายได้เฉล่ียที่ต่างกันส่งผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้า

ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ต่างกนัส่งผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของ

ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 

 This research aimed to 1) study the selection of food center service in shopping center 

of consumers in Mueang District, Chonburi Province. 2) study the factors of marketing mix 

affecting the selection of food center service in shopping center of consumers in Mueang 

District Chonburi Province and 3) study the relationship between factor of marketing mix 

and the selection of food center service in shopping center of consumers in Mueang District 

Chonburi Province. The sample group of 400 people. Data were collected using 

questionnaires. The statistics used were frequency, percentage, mean (x̅), Standard deviation 

(S.D.) T-test, F-test (One-way ANOVA) and Chi-square. 

 The result of the study show that the factors affecting the selection of food center 

service among consumers in Mueang District Chonburi Province its overall importance was 

at a high level, the factor with the highest mean value was process aspect followed by 

distribution, product, price, personnel, physical characteristic and marketing promotion 

respectively. The result of hypothesis testing showed that personal factors in term of different 

in gender, age, education level, occupations and average income affect consumers selection 

of food center service in shopping center in Mueang District Chonburi Province. The 

difference was statistically significant at the .05 level and different marketing mix factors 

influenced consumer selection of food center service in shopping center in Mueang District 

Chonburi Province is significantly different at the level of .05 
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บทน า 

 เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าขึ้นส่งผลให้การแข่งขันในสังคมเพ่ิมสูงขึ้น คนในยุคปัจจุบันต้อง

ใช้เวลากับการท างานมากขึ้นตามไปด้วย คนที่อาศัยอยู่ในสังคมเมืองมีวัฒนธรรมที่เปล่ียนแปลง

ไป เป็นเหตุให้คนไทยในยุคปัจจุบันน้ัน ไม่มีเวลามากเหมือนสมัยก่อนที่จะสามารถเข้าครัว

ท าอาหารรับประทานเองได้ ส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่นิยมเปล่ียนมาทานอาหารนอกบ้านแทน 

นอกจากน้ันการรับประทานอาหารนอกบ้าน ยังสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่ มีไลฟ์สไตล์ 

เน่ืองจากสภาวะสงัคมปัจจุบัน เช่น การจราจรคับคั่ง กลุ่มคนวัยท างานที่มีภาระงานมากขึ้น กลับ

บ้านดึกและไม่มีเวลาปรุงอาหารเอง ความต้องการเปล่ียนบรรยากาศเพ่ือผ่อนคลายความเครียด 

การแสวงหาความสุขสนุกสนานในครอบครัวหรือในกลุ่มเพ่ือนฝูง รวมถึงความสะดวกสบายกว่า

การท าอาหารรับประทานเอง ส่งผลให้ธุรกจิร้านอาหารมีการเติบโตอยู่ในเกณฑท์ี่ดี 



ในขณะเดียวกันต้นทุนรอบด้านของธุรกจิร้านอาหารที่สงูขึ้นอนัเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบ

อาหารสดซึ่งคิดเป็นสดัส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของต้นทุนธุรกจิที่อาจจะมีการปรับราคาขึ้น การปรับ

ขึ้ นอัตราค่าจ้างขั้นต ่าใหม่ทั่วประเทศในปี 2563 อีก 5-6 บาท ที่อาจมีผลให้ต้นทุนในส่วน          

ของค่าแรงมีการปรับตัวสงูขึ้น และราคาค่าเช่าสถานที่ ซ่ึงมีการปรับราคาขึ้นโดยเฉล่ียร้อยละ 2-5 

ต่อปี รวมถึงภาระจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของที่ดินอาจผลักภาระมายังผู้เช่า ส่งผลให้

เกิดแรงกดดันต่อก าไรของธุรกิจ อย่างไรกด็ีการปรับขึ้ นราคาอาหารอาจเป็นเร่ืองที่ท  าได้ยาก 

ส่งผลให้เกดิแรงกดดันต่อผู้ประกอบการในธุรกจิร้านอาหารจ าเป็นต้องพยายามควบคุมต้นทุนใน

ขณะเดียวกนักจ็ าเป็นต้องรักษาคุณภาพของสนิค้าและบริการให้อยู่ในระดับที่ผู้บริโภคคาดหวังให้

ได้ 

 ในขณะที่ผู้ประกอบการธุรกจิร้านอาหารในศูนย์อาหารต้องเผชิญความท้าทายในระยะสั้น 

ได้แก่ ต้นทุนการประกอบธุรกิจร้านอาหารที่เพ่ิมสูงขึ้ นหรือแม้แต่การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ 

ดังน้ัน ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สดุ นอกจากน้ันธุรกจิ

ร้านอาหารในศูนย์อาหารมีแนวโน้มการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง เน่ืองจากมีคู่แข่งรายใหม่ทยอย

เข้ามาในตลาด โดยเฉพาะในตลาดร้านอาหารรายย่อย อนัเป็นผลมาจากการลงทุนที่ไม่สงูมากนัก

และระยะเวลาในการคืนทุนค่อนข้างสั้น รวมถึงมีอาหารทดแทนจ านวนมาก อกีทั้งผู้ประกอบการ

ยังต้องเผชิญกบัคู่แข่งรายใหญ่อย่างร้านอาหารช่ือดังบนศูนย์การค้า ท าให้ผู้ประกอบการแต่ละราย

ต่างกต้็องมีการปรับกลยุทธ ์เพ่ือรักษายอดขายและความอยู่รอดในตลาดด้วยเช่นกนั 

 จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดหน่ึงที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายของการเข้ามาลงทุนทั้งขนาดเลก็และ

ขนาดใหญ่ เพราะท าเลที่ตั้งมีความเหมาะสม ส่งผลให้เกดิอตัราการขยายตัวทางอตุสาหกรรม และ

ช้ีให้เห็นถึงการเคล่ือนย้ายแรงงานเข้าสู่จังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่อง นอกจากสถานการณ์ทาง

อุตสาหกรรมแล้ว จังหวัดชลบุรียังมีผู้คนหล่ังไหลเข้าออกจากธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติ

และนักท่องเที่ยวท้องถิ่นอกีจ านวนมาก ซ่ึงส่งผลให้เกดิการลงทุนเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มคนผู้อยู่อาศัยที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและนักท่องเที่ยว เช่น ศูนย์การค้า แหล่งบันเทิงต่างๆ 

เป็นต้น 

ศูนย์อาหาร (Food Court) ถือเป็นทางเลือกหน่ึงของผู้บริโภคที่มาใช้บริการใน

ห้างสรรพสนิค้าหรือศูนย์การค้าต่างๆ เน่ืองจากมีร้านที่จ าหน่ายอาหารหลากหลายประเภทและมี

ราคาไม่แพง เม่ือเทียบกับ ร้านอาหารประเภทอื่นที่เปิดจ าหน่ายในศูนย์การค้า ศูนย์อาหารยังมี

ความสะดวกสบายและสิ่งอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยี คือ Wifi free ภายในศูนย์อาหารไว้

ส าหรับรองรับการใช้งานในด้านต่างๆ สิ่งเหล่านี้ จะเป็นตัวดึงดูดให้ผู้บริโภค ทุกเพศ ทุกวัย ทุก

ระดับรายได้เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น 

  ผู้วิจัยเหน็ความส าคัญในการศึกษา เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารใน

ศูนย์การค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาใช้

เป็นแนวทางในการด าเนินกจิการและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกบัความต้องการ



ของผู้บริโภค เพ่ือรองรับกบัการแข่งขนัที่สงูขึ้นได้อย่างมีประสทิธภิาพ เป็นแนวทางให้กบัผู้ที่สนใจ

น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ 

 

วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของผู้บริโภคใน

อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  

1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลในการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของ

ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารใน

ศูนย์การค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

3.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของผู้บริโภคใน

อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรใน

กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้  

1)  แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix หรือ 7P’s) 

เป็นแนวคิดที่ส  าคัญอย่างทางการตลาดสมัยใหม่ ของศาสตราจารย์ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ 

(Philip Kotler) (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2546: 337-339) ผู้รู้ ด้านการตลาดช้ันน าของโลก ได้ให้

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไว้ว่า เป็น

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิที่ให้บริการซ่ึงเป็นธุรกจิที่แตกต่างจากสนิค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไป

ซ่ึงแนวความคิดเร่ืองส่วนผสมทางการตลาดนี้  มีบทบาทส าคัญทางการตลาด เพราะเป็นการรวม

การตัดสนิใจทางการตลาดทั้งหมด เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้ธุรกจิสอดคล้องกบัความ

ต้องการของตลาดเป้าหมาย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัย

ด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence)  

2)  แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

  ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคน้ันเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ

กระบวนการตัดสนิใจของผู้บริโภค ผู้บริหารทุกองค์การจ าเป็นที่จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจถงึ

พฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถผลิตสนิค้าและบริการที่ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคได้

อย่างเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สดุ และสร้างความได้เปรียบ



เหนือกว่าคู่แข่งจากการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค ซ่ึงผู้บริโภคแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่

ต่างกนั  

3)  แนวคิดและทฤษฎีการตัดสนิใจซื้อ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้แบ่งขั้นตอนการตัดสินใจ (Buying Decision 

Process) เป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสนิใจของผู้บริโภคโดยมีล าดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1.  การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) การที่

บุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของตนซ่ึงอาจเกดิขึ้นเองหรือเกดิจากสิ่งกระตุ้น เช่น ความหิว 

ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความเจบ็ป่วย ฯลฯ 

2.  การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมาก

พอ และสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะด าเนินการเพ่ือให้

เกดิความพอใจทนัท ี 

3.  การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลมาแล้ว

ผู้บริโภคจะเกดิความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ  

4.  การตัดสินใจซ้ือ (Decision Marking) จากการประเมินผลทางเลือก จะช่วยให้

ผู้บริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑต่์างๆที่เป็นตัวเลือกโดยทั่วไป ผู้บริโภคจะตัดสนิใจ

ซ้ือผลิตภัณฑท์ี่เขาชอบมากที่สดุ 

5.  พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลังการจากซ้ือและทดลองใช้

ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภัณฑ์            

ซ่ึงนักการตลาดจะต้องพยายามทราบถงึระดับความพอใจของผู้บริโภคหลังการซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคิดในการวิจยั 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในเร่ืองน้ี ผู้วิจัย

สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้  

 

ตวัแปรอิสระ                      ตวัแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ผู้บริโภคที่ มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารใน

ศูนย์การค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้า

ในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกนั 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.สถานภาพ 

3.อายุ 

4.การศึกษา 

5.อาชีพ 

6.ระดับรายได้ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

1. ด้านผลิตภณัฑ ์

2. ด้านราคา 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

5. ด้านบุคคล 

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

7. ด้านกระบวนการ 

   

การเลือกใชบ้ริการศูนยอ์าหาร 

ในศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัชลบุรี 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

1. ศูนย์อาหารที่ไปเป็นประจ า 

2. เหตุผลส าคัญ 

3. ความถี่ที่มาใช้บริการ  

4. วันที่ไปใช้บริการ 

5. ม้ืออาหารที่เลือกรับประทาน 

6. ระยะเวลาใช้บริการต่อคร้ัง   

7. บุคคลที่ท่านไปด้วย 

8. ค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ัง 

9. รูปแบบการจ่ายเงิน 

10. ประเภทอาหาร 



วิธีด าเนนิการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคที่การเลือกใช้บริการศูนย์อาหารใน

ศูนย์การค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 400 คน ได้จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างใน สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์, 

2550) ใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบบังเอญิ (Accidental Sampling) 

 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ีย

ต่อเดือน และระดับการศึกษา เป็นค าถามให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียว 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้า

ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์(Product) ปัจจัยด้านราคา 

(Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และปัจจัยด้าน

กระบวนการ (Process) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของผู้บริโภคใน

อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นค าถามประเภทปลายปิด (Close-ended Questions) แบบให้

เลือกตอบหลายข้อ (Multiple Choices)  

 การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ 

 ผู้วิจัยท าการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 

โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) พบว่ามีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อค าถาม นอกจากนี้ยังได้ท าการตรวจสอบความ

เที่ยว (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนน าไปใช้จ ริง จ านวน 40 ชุด แล้วน ามาหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงค่าความเช่ือม่ันที่

ค านวณได้มีค่า = 0.8041 ซ่ึงได้ค่าใกล้เคียง 1 แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสงู 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง

จ านวน 400 ฉบับ กับกลุ่มตัวอย่างในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และเกบ็กลับคืนมาได้ทั้ง 400 

ฉบับ 

 การวิเคราะหข์อ้มูลและสถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิที่ใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถติิที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ ไคร์สแควร์ (Chi-square) 



ผลการวิจยั 

ส่วนที ่1 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 

64.25 อายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีสถานภาพโสด จ านวน 

317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 

62.00 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 รายได้เฉล่ียต่อเดือน

มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารใน

ศูนย์การค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม 

 

ปัจจยัทีม่ีผลต่อการใชบ้ริการศูนยอ์าหาร �̅� S.D. 
ระดบั

ความส าคญั 
อนัดบั 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.02 0.83 มาก 3 

ด้านราคา 3.92 0.98 มาก 4 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.04 0.93 มาก 2 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.19 1.02 ปานกลาง 7 

ด้านบุคลากร 3.83 0.86 มาก 5 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.59 0.86 มาก 6 

ด้านกระบวนการให้บริการ 4.09 0.65 มาก 1 

รวม 3.81 0.88 มาก  

 

จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์

อาหารในศูนย์การค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(x̅=3.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่ค่าเฉล่ียสงูสดุอยู่ในระดับมากเป็นอนัดับแรกคือ

ด้านกระบวนการ (x̅=4.09) รองลงมาคือด้านช่องทางการจ าหน่าย (x̅=4.04) ด้านผลิตภัณฑ์ 

(x̅=4.02) ด้านราคา (x̅=3.92) ด้านบุคลากร (x̅=3.83) ด้านลักษณะทางกายภาพ (x̅=3.59) 

และด้านการส่งเสริมการตลาด (x̅=3.19) ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลือกใช้ศูนย์อาหารใน

ศูนย์การค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยแยกเป็นรายด้านผลจากการศึกษาพบว่า 



1.ด้านผลิตภัณฑพ์บว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.02) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายปัจจัยย่อยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุอยู่ในระดับมากเป็นดันดับแรกคือ อาหารดู

สะอาดถูกหลักอนามัย (x̅=4.17) และข้อที่มีค่าเฉล่ียต ่าสดุอยู่ในระดับมากคือใช้ภาชนะบรรจุห่อ

กลับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (x̅=3.59) 

2.ด้านราคาพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.92) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายปัจจัยย่อย พบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ 

ราคาอาหารไม่มีการเปล่ียนแปลงบ่อย (x̅=4.23) และข้อที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุดอยู่ในระดับมากคือ 

ราคาอาหารที่มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและความอร่อย (x̅=3.64) 

3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผู้บริโภคให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(x̅=4.04) เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจัยย่อย พบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุดเป็น

อันดับแรกคือ ความสะดวกในการเดินทางมากศูนย์อาหาร (x̅=4.21) และข้อที่มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ

อยู่ในระดับมากคือ ศูนย์การค้าของศูนย์อาหารมีที่จอดรถเพียงพอ (x̅=3.96) 

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(x̅=3.19) เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสดุอยู่ในระดับมากเป็นอนัดับแรก

คือ มีป้ายแสดงรายการอาหารแนะน าของแต่ละร้าน (x̅=3.86) และข้อที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุดอยู่ใน

ระดับปานกลาง คือมีการโฆษณาลงในสื่อต่างๆ เช่นป้ายแผ่นพับ (x̅=2.54) 

5.ด้านบุคลากรพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.83) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายปัจจัยย่อยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุอยู่ในระดับมากเป็นอนัดบัแรกคือ พนักงาน

ขายอาหารและพนักงานขายคูปองพูดจาสภุาพ อ่อนน้อม (x̅=3.90) และข้อที่มีค่าเฉล่ียต ่าสดุอยู่

ในระดับมากคือ พนักงานขายอาหารและพนักงานปรุงอาหารสวมหมวก ผ้ากันเป้ือนและผ้าปิด

ปาก (x̅=3.74) 

6.ด้านลักษณะทางกายภาพพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(x̅=3.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจัยย่อยพบว่าที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุอยู่ในระดับมากเป็นอนัดับแรก

คือ มีการจัดการที่ดีในเร่ืองของกล่ินและควันจากการปรุงอาหาร (x̅=3.84) และข้อที่มีค่าเฉล่ีย

ต ่าสดุอยู่ในระดับปานกลางคือมีหม้อน า้ร้อนส าหรับลวกช้อน/ส้อม (x̅=3.19) 

7.ด้านกระบวนการให้บริการพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(x̅=4.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจัยย่อยพบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุดเป็น

อันดับแรกคือ ร้านอาหารมีการปรุงรวดเร็วและถูกหลักอนามัย (x̅=4.34) และข้อที่มีค่าเฉล่ีย

ต ่าสดุอยู่ในระดับมากคือ พนักงานขายกล่าวเชิญชวนและขอบคุณทุกคร้ัง (x̅=3.89) 

ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้ศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของผู้บริโภคใน

อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 



ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามศูนย์อาหารของ

ศูนย์การค้าที่ไปใช้บริการบ่อยที่สดุ 

 

ศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้ทีท่่านไปเป็นประจ า จ านวน (คน) รอ้ยละ 

โรบินสนั ไลฟสไตล์ ชลบุรี 97 24.25 

โลตัส พลัสมอลล์ อมตะนคร 116 29.00 

บิ๊กซี เอก็ซ์ตร้า ชลบุรี 84 21.00 

ศูนย์อาหารช้ัน G เซน็ทรัลพลาซ่า ชลบุรี 103 25.75 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริโภคไปใช้บริการศูนย์อาหารของศูนย์การค้าโลตัส พลัสมอลล์ 

อมตะนครมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 29.00 รองลงมาคือ ศูนย์อาหารช้ัน G เซน็ทรัลพลาซ่า ชลบุรี 

คิดเป็นร้อยละ 25.75 โรบินสัน ไลฟสไตล์ ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 24.25 และบิ๊กซี เอก็ซ์ตร้า 

ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 21.00 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์การเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการของศูนย์การค้าโลตัส พลัสมอลล์ อมตะนครมากที่สดุและเม่ือ

พิจารณาในด้านอื่นๆ พบว่ามีเหตุผลในการตัดสนิใจเลือกใช้บริการศูนย์อาหารมากที่สดุคือ ราคา

อาหารถูกกว่าร้านอาหารในศูนย์การค้าอื่นๆ ใช้บริการมากกว่า 4 คร้ังต่อเดือน วันที่เข้าไปใช้

บริการคือ วันจันทร์-ศุกร์ ส่วนใหญ่รับประทานอาหารม้ือกลางวัน เวลาที่ใช้ในการรับประทาน

อาหารน้อยกว่า 1 ช่ัวโมง บุคคลที่ไปใช้ศูนย์อาหารด้วยคือเพ่ือน/เพ่ือนร่วมงานใช้ค่าใช้จ่ายในการ

ซ้ืออาหารต่อคร้ัง 100-200 บาท จ่ายเป็นเงินสด ประเภทอาหารเป็นอาหารตามสั่ง 

 

ส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศต่างกนัมีปัจจัยที่มีผลต่อการ

ใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ผลจากการศึกษา

พบว่า เพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้า โดยรวมที่

แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุต่างกันนมีปัจจัยที่มีผลต่อ

การใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านอายุ พบว่า 

อายุที่แตกต่างกนัมีผลต่อการใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าโดยรวมแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการศูนย์

อาหารในศูนย์การค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีแตกต่างกนั ผลจากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคที่มี



ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าไม่แตกต่างกนั

เกอืบทุกด้าน ยกเว้นด้านผลิตภัณฑแ์ตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการศูนย์อาหารใน

ศูนย์การค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ

ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าที่แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการให้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ยกเว้นด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาดและด้านบุคลากรไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 5 ผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ที่ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการศูนย์

อาหารในศูนย์การค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีแตกต่างกนั ผลจากการศึกษาพบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ที่ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าที่

แตกต่างกนัในด้านผลิตภณัฑ ์ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดบั 

.05 ยกเว้นด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้าน

กระบวนการให้บริการไม่แตกต่าง 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อ

การใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านอาชีพ 

พบว่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีผลต่อการใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าโดยรวม

แตกต่างกนั 

 

ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดกับ

การเลือกใช้ศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า 

1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑท์ี่แตกต่างกนักบัการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของ

ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กันในด้านเหตุผลส าคัญในการเลือกใช้

บริการศูนย์อาหาร ด้านบุคคลที่ท่านไปใช้บริการศูนย์อาหารด้วย ด้านรูปแบบการจ่ายเงินและด้าน

ประเภทอาหารที่ท่านมักรับประทานเป็นประจ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

2.ปัจจัยด้านราคาที่แตกต่างกันกับการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของ

ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์เกือบทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ยกเว้นด้านที่ไม่มีความสมัพันธค์ือเร่ืองรูปแบบการจ่ายเงิน และเร่ืองประเภทอาหารที่

ท่านมักจะรับประทานเป็นประจ า 

3.ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายที่แตกต่างกนักบัการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้า

ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธเ์กอืบทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่

ระดับ .05 ยกเว้นด้านที่ไม่มีความสัมพันธ์กันด้านศูนย์อาหารในศูนย์การค้าที่ท่านไปเป็นประจ า

คือเร่ืองระยะเวลาโดยประมาณที่ใช้บริการศูนย์อาหารต่อคร้ัง เร่ืองบุคคลที่ท่านไปใช้บริการศูนย์

อาหารด้วยและประเภทอาหารที่ท่านมักรับประทานเป็นประจ า 



4.ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกันกับการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารใน

ศูนย์การค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กันในเร่ืองของศูนย์อาหาร

ในศูนย์การค้าที่ท่านไปเป็นประจ า เร่ืองวันที่ไปใช้บริการเร่ืองม้ืออาหารที่เลือกรับประทาน เร่ือง

ค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารแต่ละคร้ังโดยเฉล่ียและเร่ืองรูปแบบการจ่างเงิน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถติิที่ระดับ .05 

5.ปัจจัยด้านบุคลากรที่แตกต่างกันกับการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของ

ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความสมัพันธก์นัในเร่ืองของวันที่ไปใช้บริการ ม้ืออาหารที่

เลือกรับประทาน ค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารแต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย และรูปแบบการจ่ายเงิน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

6.ปัจจัยลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันกับการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารใน

ศูนย์การค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความสมัพันธก์นัในเร่ืองของศูนย์การค้าที่

ท่านไปเป็นประจ า เหตุผลส าคัญในการเลือกใช้บริการศูนย์อาหาร ม้ืออาหารที่เลือกรับประทาน 

ระยะเวลาโดยประมาณที่ใช้บริการศูนย์อาหารต่อคร้ัง บุคคลที่ท่านไปใช้บริการศูนย์อาหารด้วย

และรูปแบบการจ่ายเงิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

7.ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการที่แตกต่างกันการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารใน

ศูนย์การค้าของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กันเกือบทุกด้านของการ

เลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ยกเว้นบางด้านไม่มี

ความสัมพันธ์กันในด้านศูนย์อาหารในศูนย์การค้าคือบุคคลที่ท่านไปใช้บริการศูนย์อาหารด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารแต่ละคร้ังโดนเฉล่ียและประเภทอาหารที่ท่านมักจะรับประทานเป็น

ประจ า 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

  การวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของผู้บริโภคใน

อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สามารถน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาอภิปรายผลได้ดังนี้  

  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าในภาพรวมผู้บริโภคให้

ความส าคัญอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิศิษฎ์ อริยะ (2557) ได้ศึกษา

เร่ือง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดของศูนย์อาหารในศูนย์การค้า

เซน็ทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถน าผลการวิเคราะห์มา

อภิปรายได้ดังนี้  

 1. ด้านผลิตภัณฑ ์มีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยผู้บริโภคให้

ความส าคัญอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรกคือ อาหารดูสะอาดถูกหลักอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของอนุเทพ เครือวัลย์ (2550) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์



อาหารห้างเทสโก้โลตัส สาขาลาดพร้าว โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญที่สุดเป็นอันดับ

แรกในเร่ืองอาหารที่มีความสดใหม่และสะอาด 

 2.ด้านราคามีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่ผู้บริโภคให้

ความส าคัญมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ ราคาอาหารไม่มีการเปล่ียนแปลงบ่อย แสดงให้เหน็ว่า

ศูนย์อาหารมีการควบคุมต้นทุนของการผลิตอาหารได้เป็นอย่างดีท าให้ระดับราคาไม่เกิดการ

เปล่ียนแปลงบ่อยตามราคาของวัตถุดิบที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผลการวิจัยที่ได้ไม่

สอดคล้องกบังานวิจัยของผู้ใดในการศึกษาคร้ังน้ี 

 3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อย

ที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุดเป็นอันดับแรก ความสะอาดในการเดินทางมาศูนย์อาหาร มี

โต๊ะน่ังรับประทานอาหารที่เพียงพอต่อการให้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญาพร 

อนุวัตคุณธรรม (2557) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

ศูนย์อาหารในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด 

คือช่องทางการจัดจ าหน่ายในเร่ืองของห้างตั้งอยู่ใกล้ที่บ้าน ที่ท  างานหรือสถานที่ศึกษามากที่สดุ 

 4.ด้านการส่งเสริมการตลาดมีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัย

ย่อยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากคือมีป้ายแสดงรายการอาหารแนะน าของแต่ละร้านซ่ึงสอดคล้อง

กบังานวิจัยของ ธิติวัตร ภาณมัุงกร (2558) ศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภค

ในการเลือกศูนย์อาหารของศูนย์การค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ให้ความส าคัญกับเร่ืองการมี

ป้ายแสดงรายการอาหารแนะน ามากที่สดุ 

 5.ด้านบุคลากรมีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีปัจจัยย่อยที่ผู้บริโภคให้

ความส าคัญมากคือ พนักงานขายอาหารและพนักงานขายคูปอง พูดจาสภุาพอ่อนน้อม สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ภารดี เสาะแสวง (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการโรงอาหาร

สวัสดิการคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกบัปัจจัยด้านบุคลากร

อยู่ในระดับมากกบัการให้บริการ 

 6.ด้านลักษณะทางกายภาพมีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่

ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากคือ มีการจัดการที่ดีในเร่ืองของกล่ินและควันจากการปรุงอาหารแสดง

ว่าศูนย์อาหารให้ความส าคัญในด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ขายอาหารค านึงถึงบรรยากาศของการ

รับประทานอาหารที่ปราศจากสิ่งรบกวนผู้บริโภคโดยเฉพาะเร่ืองกล่ินและควัน 

 7.ด้านกระบวนการให้บริการมีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่

ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สดุคือ ร้านอาหารมีการปรุงรวดเรว็และถูกหลักอนามัย สอดคล้อง

กับงานวิจัยของปัญญาพร อนุวัตคุณธรรม (2557) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผล

ต่อการตัดสนิใจใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกบั

ด้านการบริการกบัการควบคุมความสะอาดทั้งวัตถุดิบและกระบวนการผลิตและภาชนะอาหารที่ใช้

ไว้ใจได้มากที่สดุ 



ขอ้เสนอแนะ 

1.ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา 

1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการร้านอาหารของศูนย์อาหารในศูนย์การค้าแต่ละแห่ง

ควรให้ความส าคัญและอาหารดูสะอาดถูกหลักอนามัย และใช้ภาชนะบรรจุห่อกลับที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น 

1.2 ด้านราคา ผู้ประกอบการร้านอาหารของศูนย์อาหารในศูนย์การค้าแต่ละแห่งให้

ความส าคัญและมีการควบคุมเป็นอย่างดีเกี่ยวกับราคาอาหารที่แจ้งไว้บนป้ายรายการอาหารกับ

การคิดราคาจริงกับผู้บริโภคและราคาอาหารจะต้องมีความเหมาะสมกบัคุณภาพและความอร่อย

อาหารที่ปรงุส าเรจ็ดังความคาดหวังของผู้บริโภค 

1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการร้านอาหารของศูนย์อาหารในศูนย์การค้า 

ควรหาท าเลที่ผู้บริโภคเดินทางสะดวกและมีที่จอดรถที่เพียงพอกับจ านวนของลูกค้าประจ าและ

ลูกค้ารายใหม่ๆ 

1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการร้านอาหารของศูนย์อาหารในศูนย์การค้า 

ควรส่งเสริมการขายด้วยการมีรายการอาหารราคาประหยัดในบางช่วง และมีการโฆษณาลงในสื่อ

ต่างๆ เช่นมีป้ายหรือแผ่นพับ เป็นต้น 

1.5 ด้านบุคลากร ผู้ประกอบการร้านอาหารของศูนย์อาหารในศูนย์การค้า ควรให้

ความส าคัญต่อเร่ืองของความสะอาดของสถานที่ โดยการมีพนักงานท าความสะอาดอย่างเพียงพอ 

และพนักงานขายอาหารและพนักงานปรุงอาหารจะต้องสวมใส่ผ้ากนัเป้ือน ผ้าปิดปาก สวมหมวก 

อย่างมิดชิด ในระหว่างการปรุงอาหารเพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนของอาหารอย่างเคร่งครัด 

1.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการร้านอาหารของศูนย์อาหารในศูนย์การค้า 

ควรให้ความส าคัญและดูแลเกี่ยวกับสภาพของอากาศภายในศูนย์อาหารโดยปรับอุณหภูมิที่

เหมาะสม รวมทั้งมีอุปกรณ์และระบบการท าความสะอาดชุดช้อนและส้อมด้วยน า้ร้อนเพ่ือฆ่าเช้ือ

โรคก่อนผู้บริโภคน าไปใช้งาน 

1.7 ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ประกอบการร้านอาหารของศูนย์อาหารในศูนย์การค้า 

ควรปรับปรุงและเพ่ิมเติมจุดแลกซ้ือคูปองให้เพียงพอและให้พนักงานขายอาหารกล่าวเชิญชวน

และขอบคุณลูกค้าทุกคร้ังให้มีการปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

ผู้ใช้บริการ 

2.ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1) ควรศึกษาถึงปัจจัยในด้านอื่นๆ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้ น เช่น ปัจจัยทาง

จิตวิทยา ปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม ทั้งน้ีเพ่ือทราบถึงปัจจัยอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อ

พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อไป 



2) ควรมีการศึกษาวิธีการหรือนโยบายที่ทางศูนย์การค้าหรือศูนย์อาหารที่จะด าเนินการ

เพ่ือช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพ่ิมมากขึ้ น เพ่ือให้ลูกค้ามีพฤติกรรมการมาใช้บริการ

เพ่ิมขึ้นและมีความถี่ในการซ้ือสนิค้าและบริการของศูนย์อาหารเพ่ิมขึ้น 

3) ควรศึกษาเกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าศูนย์อาหารเพ่ือที่จะรักษา

ฐานลูกค้าไว้ 
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