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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลในการเลือกใช้ บริการศูนย์
อาหารในศูนย์การค้ าของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าของผู้บริโภคในอาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี และ 3) เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าของ
ผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยใช้ เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้ อมูลมาทาการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติท่ีใช้ ได้ แก่
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean : x̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) T-test, F-test (One-Way ANOVA) และไคสแควร์
(Chi – square)
ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าของ
ผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีระดับความสาคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปั จจัยที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากคือ ด้ านกระบวนการให้ บริการ รองลงมาคือ ด้ านช่ องทางการจัด
จาหน่าย ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านบุคลากร ด้ านลักษณะทางกายภาพและด้ านการส่งเสริม
การตลาด ตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัย ส่วนบุคคลในด้ านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้ เฉลี่ยที่ต่างกันส่งผลต่อการเลือกใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ า
ของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ต่างกันส่งผลต่อการเลือกใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าของ
ผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
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*

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์

**

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
Keywords: Food Center, Marketing Mix, Service Selection

บทนา
เศรษฐกิจเจริญก้ าวหน้ าขึ้นส่งผลให้ การแข่งขันในสังคมเพิ่มสูงขึ้น คนในยุคปั จจุบันต้ อง
ใช้ เวลากับการทางานมากขึ้นตามไปด้ วย คนที่อาศัยอยู่ในสังคมเมืองมีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไป เป็ นเหตุ ใ ห้ ค นไทยในยุ ค ปั จ จุ บัน นั้ น ไม่ มี เ วลามากเหมื อ นสมั ย ก่ อ นที่จ ะสามารถเข้ า ครั ว
ทาอาหารรับประทานเองได้ ส่งผลให้ คนไทยส่วนใหญ่ นิยมเปลี่ยนมาทานอาหารนอกบ้ านแทน
นอกจากนั้ น การรั บ ประทานอาหารนอกบ้ า น ยั ง สะท้ อ นให้ เ ห็น ถึ ง การใช้ ชี วิ ต ที่มี ไ ลฟ์ สไตล์
เนื่องจากสภาวะสังคมปัจจุบัน เช่น การจราจรคับคั่ง กลุ่มคนวัยทางานที่มีภาระงานมากขึ้น กลับ
บ้ านดึกและไม่มีเวลาปรุงอาหารเอง ความต้ องการเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อผ่อนคลายความเครียด
การแสวงหาความสุขสนุกสนานในครอบครัวหรือในกลุ่มเพื่อนฝูง รวมถึงความสะดวกสบายกว่า
การทาอาหารรับประทานเอง ส่งผลให้ ธุรกิจร้ านอาหารมีการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ท่ดี ี

ในขณะเดียวกันต้ นทุนรอบด้ านของธุรกิจร้ านอาหารที่สงู ขึ้นอันเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบ
อาหารสดซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของต้ นทุนธุรกิจที่อาจจะมีการปรับราคาขึ้น การปรับ
ขึ้ นอัต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต่ า ใหม่ ท่ัว ประเทศในปี 2563 อีก 5-6 บาท ที่อ าจมี ผ ลให้ ต้ น ทุ น ในส่ ว น
ของค่าแรงมีการปรับตัวสูงขึ้น และราคาค่าเช่าสถานที่ ซึ่งมีการปรับราคาขึ้นโดยเฉลี่ยร้ อยละ 2-5
ต่อปี รวมถึงภาระจากภาษีท่ดี ินและสิ่งปลูกสร้ างที่เจ้ าของที่ดินอาจผลักภาระมายังผู้เช่า ส่งผลให้
เกิดแรงกดดันต่ อกาไรของธุรกิจ อย่ างไรก็ดีการปรั บขึ้นราคาอาหารอาจเป็ นเรื่ องที่ทาได้ ยาก
ส่งผลให้ เกิดแรงกดดันต่อผู้ประกอบการในธุ รกิจร้ านอาหารจาเป็ นต้ องพยายามควบคุมต้ นทุนใน
ขณะเดียวกันก็จาเป็ นต้ องรักษาคุณภาพของสินค้ าและบริการให้ อยู่ในระดับที่ผ้ ูบริโภคคาดหวังให้
ได้
ในขณะที่ผ้ ูประกอบการธุรกิจร้ านอาหารในศูนย์อาหารต้ องเผชิญความท้ าทายในระยะสั้น
ได้ แ ก่ ต้ น ทุ น การประกอบธุรกิจร้ า นอาหารที่เพิ่ มสูงขึ้นหรื อแม้ แต่ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ดังนั้น ผู้ประกอบการต้ องปรับตัวให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สดุ นอกจากนั้นธุรกิจ
ร้ านอาหารในศูนย์อาหารมีแนวโน้ มการแข่งขันที่ค่อนข้ างรุนแรง เนื่องจากมีคู่แข่งรายใหม่ทยอย
เข้ ามาในตลาด โดยเฉพาะในตลาดร้ านอาหารรายย่อย อันเป็ นผลมาจากการลงทุนที่ไม่สงู มากนัก
และระยะเวลาในการคืนทุนค่อนข้ างสั้น รวมถึงมีอาหารทดแทนจานวนมาก อีกทั้งผู้ประกอบการ
ยังต้ องเผชิญกับคู่แข่งรายใหญ่อย่างร้ านอาหารชื่อดังบนศูนย์การค้ า ทาให้ ผ้ ูประกอบการแต่ละราย
ต่างก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์ เพื่อรักษายอดขายและความอยู่รอดในตลาดด้ วยเช่นกัน
จังหวัดชลบุรีเป็ นจังหวัดหนึ่งที่เป็ นพื้นที่เป้ าหมายของการเข้ ามาลงทุนทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ เพราะทาเลที่ต้งั มีความเหมาะสม ส่งผลให้ เกิดอัตราการขยายตัวทางอุตสาหกรรม และ
ชี้ ให้ เห็น ถึงการเคลื่ อนย้ ายแรงงานเข้ าสู่จังหวัดชลบุรีอย่ างต่ อเนื่อง นอกจากสถานการณ์ทาง
อุตสาหกรรมแล้ ว จังหวัดชลบุรียังมีผ้ ูคนหลั่งไหลเข้ าออกจากธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติ
และนักท่องเที่ยวท้ องถิ่นอีกจานวนมาก ซึ่งส่งผลให้ เกิดการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้ องการของ
กลุ่มคนผู้อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและนักท่องเที่ยว เช่ น ศูนย์การค้ า แหล่ งบันเทิงต่ างๆ
เป็ นต้ น
ศู น ย์ อ าหาร (Food Court) ถื อ เป็ นทางเลื อ กหนึ่ ง ของผู้ บริ โ ภคที่ ม าใช้ บริ ก ารใน
ห้ างสรรพสินค้ าหรือศูนย์การค้ าต่างๆ เนื่องจากมีร้านที่จาหน่ายอาหารหลากหลายประเภทและมี
ราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับ ร้ านอาหารประเภทอื่นที่เปิ ดจาหน่ ายในศูนย์การค้ า ศูนย์อาหารยังมี
ความสะดวกสบายและสิ่งอานวยความสะดวกทางเทคโนโลยี คือ Wifi free ภายในศูนย์อาหารไว้
สาหรับรองรับการใช้ งานในด้ านต่างๆ สิ่งเหล่ านี้จะเป็ นตัวดึงดูดให้ ผ้ ูบริโภค ทุกเพศ ทุกวัย ทุก
ระดับรายได้ เข้ ามาใช้ บริการมากยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยเห็นความสาคัญในการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการศูนย์อาหารใน
ศูนย์การค้ าของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาวิจัยมาใช้
เป็ นแนวทางในการดาเนินกิจการและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ

ของผู้บริโภค เพื่อรองรับกับการแข่งขันที่สงู ขึ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นแนวทางให้ กบั ผู้ท่สี นใจ
นาข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ได้ ตามต้ องการ

วัตถุประสงค์ในการวิจยั
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าของผู้บริโภคใน
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารศู น ย์ อ าหารในศู น ย์ ก ารค้ า ของ
ผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการศูนย์อาหารใน
ศูนย์การค้ าของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าของผู้บริโภคใน
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
การศึกษาวิจัยในครั้ งนี้ ได้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรใน
กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
1) แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix หรือ 7P’s)
เป็ นแนวคิดที่สาคัญอย่ างทางการตลาดสมัยใหม่ ของศาสตราจารย์ฟิลลิป ค็อตเล่ อร์
(Philip Kotler) (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2546: 337-339) ผู้ร้ ูด้านการตลาดชั้นนาของโลก ได้ ให้
แนวคิ ด ส่ ว นประสมทางการตลาดส าหรั บ ธุ ร กิจ บริ ก าร (Service Marketing Mix) ไว้ ว่ า เป็ น
แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจที่ให้ บริการซึ่งเป็ นธุรกิจที่แตกต่างจากสินค้ าอุปโภคและบริโภคทั่วไป
ซึ่งแนวความคิดเรื่องส่วนผสมทางการตลาดนี้ มีบทบาทสาคัญทางการตลาด เพราะเป็ นการรวม
การตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมด เพื่อนามาใช้ ในการดาเนินงาน เพื่อให้ ธุรกิจสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของตลาดเป้ าหมาย ได้ แก่ ปั จจัยด้ า นผลิ ต ภัณฑ์ (Product) ปั จจัยด้ า นราคา (Price)
ปัจจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ปัจจัยด้ านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัย
ด้ า นบุ ค คล (People) ปั จจัยด้ า นกระบวนการ (Process) และปั จจัยด้ า นลั กษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence)
2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่ าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ผู้บริหารทุกองค์การจาเป็ นที่จะต้ องศึกษาและทาความเข้ าใจถึง
พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้ สามารถผลิตสินค้ าและบริการที่ตรงกับความต้ องการของผู้บริโภคได้
อย่างเหมาะสมและตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคให้ ได้ มากที่สดุ และสร้ างความได้ เปรียบ

เหนือกว่ าคู่แข่งจากการสร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ ูบริโภค ซึ่งผู้บริโภคแต่ ละคนจะมีพฤติกรรมที่
ต่างกัน
3) แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้ แบ่ งขั้นตอนการตัดสินใจ (Buying Decision
Process) เป็ นลาดับขั้นตอนในการตัดสินใจของผู้บริโภคโดยมีลาดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การตระหนักถึงปั ญหาหรื อความต้ องการ (Problem or Need Recognition) การที่
บุคคลรับรู้ถึงความต้ องการภายในของตนซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้น เช่น ความหิว
ความกระหาย ความต้ องการทางเพศ ความเจ็บป่ วย ฯลฯ
2. การเสาะแสวงหาข้ อมูล (Search for Information) ถ้ าความต้ องการถูกกระตุ้นมาก
พอ และสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้ องการอยู่ใกล้ กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะดาเนินการเพื่อให้
เกิดความพอใจทันที
3. การประเมิน ทางเลื อก (Evaluation of Alternative) เมื่อผู้ บริ โภคได้ ข้อมู ลมาแล้ ว
ผู้บริโภคจะเกิดความเข้ าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ
4. การตั ด สิ น ใจซื้ อ (Decision Marking) จากการประเมิ น ผลทางเลื อ ก จะช่ ว ยให้
ผู้บริโภคกาหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็ นตัวเลือกโดยทั่วไป ผู้บริโภคจะตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ท่เี ขาชอบมากที่สดุ
5. พฤติ ก รรมหลั ง การซื้ อ (Post purchase Behavior) หลั ง การจากซื้ อและทดลองใช้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ปแล้ ว ผู้ บ ริ โ ภคจะมี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ ความพอใจหรื อ ไม่ พ อใจผลิ ต ภั ณ ฑ์
ซึ่งนักการตลาดจะต้ องพยายามทราบถึงระดับความพอใจของผู้บริโภคหลังการซื้อ

กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อ งกับ การวิจัยในเรื่ องนี้ ผู้ วิจัย
สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่วนบุคคล
1.เพศ
2.สถานภาพ
3.อายุ
4.การศึกษา
5.อาชีพ
6.ระดับรายได้
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
2. ด้ านราคา
3. ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้ านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้ านบุคคล
6. ด้ านลักษณะทางกายภาพ
7. ด้ านกระบวนการ

การเลือกใช้บริการศูนย์อาหาร
ในศูนย์การค้าในอาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
1. ศูนย์อาหารที่ไปเป็ นประจา
2. เหตุผลสาคัญ
3. ความถี่ท่มี าใช้ บริการ
4. วันที่ไปใช้ บริการ
5. มื้ออาหารที่เลือกรับประทาน
6. ระยะเวลาใช้ บริการต่อครั้ง
7. บุคคลที่ทา่ นไปด้ วย
8. ค่าใช้ จ่ายในแต่ละครั้ง
9. รูปแบบการจ่ายเงิน
10. ประเภทอาหาร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจยั
1. ผู้ บ ริ โ ภคที่มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลแตกต่ า งกั น มี ก ารเลื อ กใช้ บ ริ ก ารศู น ย์ อ าหารใน
ศูนย์การค้ าในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ า
ในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ผู้ บ ริ โ ภคที่ก ารเลื อ กใช้ บ ริ ก ารศู น ย์ อ าหารใน
ศูนย์การค้ าของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย จานวน 400 คน ได้ จากการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ สูตรคานวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้ างใน สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์,
2550) ใช้ วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ได้ แก่ เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ รายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน และระดับการศึกษา เป็ นคาถามให้ ผ้ ูตอบเลือกตอบเพียงข้ อเดียว
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ า
ของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้ แก่ ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้ านราคา
(Price) ปัจจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ปัจจัยด้ านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ปัจจัยด้ านบุคคล (People) ปัจจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และปัจจัยด้ าน
กระบวนการ (Process)
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามการเลื อกใช้ บริ การศูน ย์อาหารในศูนย์การค้ าของผู้ บริ โภคใน
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี เป็ นค าถามประเภทปลายปิ ด (Close-ended Questions) แบบให้
เลือกตอบหลายข้ อ (Multiple Choices)
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
ผู้วิจัยทาการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้ แก่ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ด้ วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้ อง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) พบว่ามีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้ อคาถาม นอกจากนี้ยังได้ ทาการตรวจสอบความ
เที่ ย ว (Reliability) ของแบบสอบถามก่ อ นน าไปใช้ จริ ง จ านวน 40 ชุ ด แล้ วน ามาหาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัม พั น ธ์ (alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่ งค่ า ความเชื่ อ มั่ น ที่
คานวณได้ มีค่า = 0.8041 ซึ่งได้ ค่าใกล้ เคียง 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้ วยตนเอง
จานวน 400 ฉบับ กับกลุ่มตัวอย่างในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และเก็บกลับคืนมาได้ ท้งั 400
ฉบับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ใี ช้ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติท่ใี ช้ ทดสอบสมมติฐาน คือ ไคร์สแควร์ (Chi-square)

ผลการวิจยั
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลด้ านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 257 คน คิดเป็ นร้ อยละ
64.25 อายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 216 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.00 มีสถานภาพโสด จานวน
317 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79.25 การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 248 คน คิดเป็ นร้ อยละ
62.00 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 201 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.25 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป จานวน 95 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.75
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการศูนย์อาหารใน
ศูนย์การค้ าของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสาคัญของปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าของผู้บริโภคในอาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการใช้บริการศูนย์อาหาร
ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้ านการส่งเสริมการตลาด
ด้ านบุคลากร
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
รวม

𝐱̅

S.D.

4.02
3.92
4.04
3.19
3.83
3.59
4.09
3.81

0.83
0.98
0.93
1.02
0.86
0.86
0.65
0.88

ระดับ
อันดับ
ความสาคัญ
มาก
3
มาก
4
มาก
2
ปานกลาง
7
มาก
5
มาก
6
มาก
1
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่ าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่ อการเลือกใช้ บริ การศูนย์
อาหารในศู น ย์การค้ า ของผู้ บ ริ โ ภคในอาเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี ในภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก
(x̅=3.81) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าด้ านที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากเป็ นอันดับแรกคือ
ด้ านกระบวนการ (x̅=4.09) รองลงมาคือด้ านช่ องทางการจาหน่าย (x̅=4.04) ด้ านผลิตภัณฑ์
(x̅=4.02) ด้ านราคา (x̅=3.92) ด้ านบุคลากร (x̅=3.83) ด้ านลักษณะทางกายภาพ (x̅=3.59)
และด้ านการส่งเสริมการตลาด (x̅=3.19) ตามลาดับ
การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ ศู น ย์ อ าหารใน
ศูนย์การค้ าของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยแยกเป็ นรายด้ านผลจากการศึกษาพบว่า

1.ด้ านผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้บริโภคให้ ความสาคัญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.02) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายปัจจัยย่อยพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากเป็ นดันดับแรกคือ อาหารดู
สะอาดถูกหลักอนามัย (x̅=4.17) และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดอยู่ในระดับมากคือใช้ ภาชนะบรรจุห่อ
กลับที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม (x̅=3.59)
2.ด้ า นราคาพบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคให้ ความสาคัญโดยรวมอยู่ ในระดับมาก (x̅=3.92) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายปั จจัยย่ อย พบว่ าข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ ในระดับมากที่สุดเป็ นอันดับแรกคือ
ราคาอาหารไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย (x̅=4.23) และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดอยู่ในระดับมากคือ
ราคาอาหารที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพและความอร่อย (x̅=3.64)
3.ด้ านช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยผู้ บ ริ โ ภคให้ ความส าคั ญ โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
(x̅=4.04) เมื่อพิจารณาเป็ นรายปั จจัยย่อย พบว่าข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุดเป็ น
อันดับแรกคือ ความสะดวกในการเดินทางมากศูนย์อาหาร (x̅=4.21) และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
อยู่ในระดับมากคือ ศูนย์การค้ าของศูนย์อาหารมีท่จี อดรถเพียงพอ (x̅=3.96)
4.ด้ า นการส่ ง เสริ มการตลาด ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามส าคั ญโดยรวมอยู่ ในระดั บปานกลาง
(x̅=3.19) เมื่อพิจารณาเป็ นรายปัจจัยพบว่าข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากเป็ นอันดับแรก
คือ มีป้ายแสดงรายการอาหารแนะนาของแต่ละร้ าน (x̅=3.86) และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือมีการโฆษณาลงในสื่อต่างๆ เช่นป้ ายแผ่นพับ (x̅=2.54)
5.ด้ านบุคลากรพบว่า ผู้บริโภคให้ ความสาคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.83) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายปัจจัยย่อยพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากเป็ นอันดับแรกคือ พนักงาน
ขายอาหารและพนักงานขายคูปองพูดจาสุภาพ อ่อนน้ อม (x̅=3.90) และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดอยู่
ในระดับมากคือ พนักงานขายอาหารและพนักงานปรุงอาหารสวมหมวก ผ้ ากันเปื้ อนและผ้ าปิ ด
ปาก (x̅=3.74)
6.ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพพบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามส าคั ญ โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
(x̅=3.59) เมื่อพิจารณาเป็ นรายปัจจัยย่อยพบว่าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากเป็ นอันดับแรก
คือ มีการจัดการที่ดีในเรื่องของกลิ่นและควันจากการปรุงอาหาร (x̅=3.84) และข้ อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดอยู่ในระดับปานกลางคือมีหม้ อนา้ ร้ อนสาหรับลวกช้ อน/ส้ อม (x̅=3.19)
7.ด้ านกระบวนการให้ บริ การพบว่ า ผู้ บริ โภคให้ ความสาคัญโดยรวมอยู่ ในระดับมาก
(x̅=4.09) เมื่อพิจารณาเป็ นรายปั จจัยย่ อยพบว่าข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุดเป็ น
อันดับแรกคือ ร้ านอาหารมีการปรุงรวดเร็วและถูกหลักอนามัย (x̅=4.34) และข้ อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดอยู่ในระดับมากคือ พนักงานขายกล่าวเชิญชวนและขอบคุณทุกครั้ง (x̅=3.89)
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้ ศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าของผู้บริโภคใน
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้ อยละของผู้ ต อบแบบสอบถามจ าแนกตามศู น ย์ อ าหารของ
ศูนย์การค้ าที่ไปใช้ บริการบ่อยที่สดุ
ศูนย์อาหารในศูนย์การค้าทีท่ ่านไปเป็ นประจา
โรบินสัน ไลฟสไตล์ ชลบุรี
โลตัส พลัสมอลล์ อมตะนคร
บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้ า ชลบุรี
ศูนย์อาหารชั้น G เซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี
รวม

จานวน (คน)
97
116
84
103
400

ร้อยละ
24.25
29.00
21.00
25.75
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริโภคไปใช้ บริการศูนย์อาหารของศูนย์การค้ าโลตัส พลัสมอลล์
อมตะนครมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 29.00 รองลงมาคือ ศูนย์อาหารชั้น G เซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี
คิดเป็ นร้ อยละ 25.75 โรบินสัน ไลฟสไตล์ ชลบุรี คิดเป็ นร้ อยละ 24.25 และบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้ า
ชลบุรี คิดเป็ นร้ อยละ 21.00 ตามลาดับ
การวิเคราะห์การเลือกใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้ บริการของศูนย์การค้ าโลตัส พลัสมอลล์ อมตะนครมากที่สดุ และเมื่อ
พิจารณาในด้ านอื่นๆ พบว่ามีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้ บริการศูนย์อาหารมากที่สดุ คือ ราคา
อาหารถูกกว่ าร้ านอาหารในศูนย์การค้ าอื่นๆ ใช้ บริการมากกว่ า 4 ครั้งต่ อเดือน วันที่เข้ าไปใช้
บริการคือ วันจันทร์-ศุกร์ ส่วนใหญ่ รับประทานอาหารมื้อกลางวัน เวลาที่ใช้ ในการรับประทาน
อาหารน้ อยกว่า 1 ชั่วโมง บุคคลที่ไปใช้ ศูนย์อาหารด้ วยคือเพื่อน/เพื่อนร่วมงานใช้ ค่าใช้ จ่ายในการ
ซื้ออาหารต่อครั้ง 100-200 บาท จ่ายเป็ นเงินสด ประเภทอาหารเป็ นอาหารตามสั่ง
ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ านเพศต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการ
ใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลจากการศึกษา
พบว่ า เพศหญิ งและเพศชายมีพฤติ กรรมการใช้ บริ การศูนย์อาหารในศูนย์การค้ า โดยรวมที่
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ านอายุต่างกันนมีปัจจัยที่มีผลต่อ
การใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้ านอายุ พบว่า
อายุท่แี ตกต่างกันมีผลต่อการใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าโดยรวมแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ บริการศูนย์
อาหารในศูนย์การค้ าในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน ผลจากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคที่มี

ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าไม่แตกต่างกัน
เกือบทุกด้ าน ยกเว้ นด้ านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
สมมติฐานที่ 4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ บริการศูนย์อาหารใน
ศูนย์การค้ าในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ
ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าที่แตกต่างกันในด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านลักษณะทางกายภาพและด้ านกระบวนการให้ บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ยกเว้ นด้ านราคา ด้ านช่องทางจัดจาหน่าย ด้ านส่งเสริมการตลาดและด้ านบุคลากรไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 5 ผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ ท่ีต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่ อการใช้ บริการศูนย์
อาหารในศูนย์การค้ าของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน ผลจากการศึกษาพบว่า
ผู้ บ ริ โ ภคที่มีระดับ รายได้ ท่ีต่างกัน มีปัจ จัยที่มีผ ลต่ อการใช้ บริ การศูน ย์อาหารในศูนย์การค้ าที่
แตกต่างกันในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านลักษณะทางกายภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.05 ยกเว้ น ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้ า นบุ ค ลากร และด้ า น
กระบวนการให้ บริการไม่แตกต่าง
สมมติฐานที่ 6 ปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ านอาชีพต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อ
การใช้ บริ การศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าของผู้ บริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้ านอาชีพ
พบว่ า อาชี พ พนั ก งานบริ ษั ท เอกชนมี ผลต่ อ การใช้ บริ ก ารศูน ย์ อ าหารในศูนย์ ก ารค้ า โดยรวม
แตกต่างกัน
ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดกับ
การเลือกใช้ ศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า
1.ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ท่แี ตกต่างกันกับการเลือกใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าของ
ผู้ บริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กันในด้ านเหตุผลสาคัญในการเลือกใช้
บริการศูนย์อาหาร ด้ านบุคคลที่ท่านไปใช้ บริการศูนย์อาหารด้ วย ด้ านรูปแบบการจ่ายเงินและด้ าน
ประเภทอาหารที่ท่านมักรับประทานเป็ นประจาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
2.ปั จ จัยด้ า นราคาที่แ ตกต่ างกัน กับ การเลื อกใช้ บ ริ การศูน ย์อาหารในศูน ย์การค้ า ของ
ผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์เกือบทุกด้ านอย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ยกเว้ นด้ านที่ไม่มีความสัมพันธ์คือเรื่องรูปแบบการจ่ายเงิน และเรื่องประเภทอาหารที่
ท่านมักจะรับประทานเป็ นประจา
3.ปัจจัยด้ านการจัดจาหน่ายที่แตกต่างกันกับการเลือกใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ า
ของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์เกือบทุกด้ านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ยกเว้ นด้ านที่ไม่มีความสัมพันธ์กันด้ านศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าที่ท่านไปเป็ นประจา
คือเรื่องระยะเวลาโดยประมาณที่ใช้ บริการศูนย์อาหารต่อครั้ง เรื่องบุคคลที่ท่านไปใช้ บริการศูนย์
อาหารด้ วยและประเภทอาหารที่ท่านมักรับประทานเป็ นประจา

4.ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาดที่แตกต่ างกันกับการเลือกใช้ บริ การศูนย์อาหารใน
ศูนย์การค้ าของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของศูนย์อาหาร
ในศูนย์การค้ าที่ท่านไปเป็ นประจา เรื่องวันที่ไปใช้ บริการเรื่องมื้ออาหารที่เลือกรับประทาน เรื่อง
ค่าใช้ จ่ายในการซื้ออาหารแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยและเรื่องรูปแบบการจ่างเงิน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .05
5.ปั จจัยด้ านบุคลากรที่แตกต่างกันกับการเลือกใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าของ
ผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กนั ในเรื่องของวันที่ไปใช้ บริการ มื้ออาหารที่
เลือกรับประทาน ค่าใช้ จ่ายในการซื้ออาหารแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย และรูปแบบการจ่ายเงิน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
6.ปั จ จั ย ลั ก ษณะทางกายภาพที่ แ ตกต่ า งกั น กั บ การเลื อ กใช้ บริ ก ารศู น ย์ อ าหารใน
ศูนย์การค้ าของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กนั ในเรื่องของศูนย์การค้ าที่
ท่านไปเป็ นประจา เหตุผลสาคัญในการเลือกใช้ บริการศูนย์อาหาร มื้ออาหารที่เลือกรับประทาน
ระยะเวลาโดยประมาณที่ใช้ บริการศูนย์อาหารต่อครั้ง บุคคลที่ท่านไปใช้ บริการศูนย์อาหารด้ วย
และรูปแบบการจ่ายเงิน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
7.ปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก ารที่แ ตกต่ า งกัน การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารศู น ย์ อ าหารใน
ศูนย์การค้ าของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กันเกือบทุกด้ านของการ
เลือกใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ยกเว้ นบางด้ านไม่มี
ความสัมพันธ์กันในด้ านศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าคือบุคคลที่ท่านไปใช้ บริการศูนย์อาหารด้ วย
ค่ าใช้ จ่ายในการซื้ออาหารแต่ ละครั้งโดนเฉลี่ยและประเภทอาหารที่ท่านมักจะรับประทานเป็ น
ประจา

อภิปรายผลการวิจยั
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าของผู้บริโภคใน
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สามารถนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
ปั จ จัยที่มีผ ลต่ อการเลื อกใช้ บริ การศูน ย์อาหารในศูนย์การค้ าในภาพรวมผู้ บ ริ โภคให้
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ วิศิษฎ์ อริยะ (2557) ได้ ศึกษา
เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต่ อ ส่ ว นประสมการตลาดของศู น ย์ อ าหารในศู น ย์ ก ารค้ า
เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านสามารถนาผลการวิเคราะห์มา
อภิปรายได้ ดังนี้
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ มีระดับความสาคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยผู้บริโภคให้
ความสาคัญอยู่ในระดับมากเป็ นอันดับแรกคือ อาหารดูสะอาดถูกหลักอนามัย ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของอนุ เทพ เครือวัลย์ (2550) ได้ ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้ าที่ใช้ บริการศูนย์

อาหารห้ างเทสโก้ โลตัส สาขาลาดพร้ าว โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญที่สุดเป็ นอันดับ
แรกในเรื่องอาหารที่มีความสดใหม่และสะอาด
2.ด้ านราคามีระดับความสาคัญโดยรวมอยู่ ในระดับมาก โดยปั จจัยย่ อยที่ผ้ ูบริ โภคให้
ความสาคัญมากที่สุดเป็ นอันดับแรกคือ ราคาอาหารไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย แสดงให้ เห็นว่ า
ศูนย์อาหารมีการควบคุมต้ นทุนของการผลิตอาหารได้ เป็ นอย่ างดีทาให้ ระดับราคาไม่ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงบ่ อยตามราคาของวัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ผลการวิจัยที่ได้ ไม่
สอดคล้ องกับงานวิจัยของผู้ใดในการศึกษาครั้งนี้
3.ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายมีระดับความสาคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อย
ที่ผ้ ูบริโภคให้ ความสาคัญมากที่สุดเป็ นอันดับแรก ความสะอาดในการเดินทางมาศูนย์อาหาร มี
โต๊ะนั่งรั บประทานอาหารที่เพี ยงพอต่ อการให้ บริ การ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของปั ญญาพร
อนุ วัตคุณธรรม (2557) ได้ ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริการ
ศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าเดอะมอลล์ ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ ความสาคัญมากที่สุด
คือช่องทางการจัดจาหน่ายในเรื่องของห้ างตั้งอยู่ใกล้ ท่บี ้ าน ที่ทางานหรือสถานที่ศึกษามากที่สดุ
4.ด้ านการส่งเสริมการตลาดมีระดับความสาคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัย
ย่อยที่ผ้ ูบริโภคให้ ความสาคัญมากคือมีป้ายแสดงรายการอาหารแนะนาของแต่ละร้ านซึ่งสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ ธิติวัตร ภาณุมังกร (2558) ศึกษาเรื่องส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภค
ในการเลือกศูนย์อาหารของศูนย์การค้ าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ให้ ความสาคัญกับเรื่องการมี
ป้ ายแสดงรายการอาหารแนะนามากที่สดุ
5.ด้ านบุคลากรมีระดับความสาคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีปัจจัยย่อยที่ผ้ ูบริโภคให้
ความสาคัญมากคือ พนักงานขายอาหารและพนักงานขายคูปอง พูดจาสุภาพอ่อนน้ อม สอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ ภารดี เสาะแสวง (2558) ศึกษาเรื่องปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้ บริการโรงอาหาร
สวัสดิการคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลพบว่า ผู้บริโภคให้ ความสาคัญกับปัจจัยด้ านบุคลากร
อยู่ในระดับมากกับการให้ บริการ
6.ด้ านลักษณะทางกายภาพมีระดับความสาคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่
ผู้บริโภคให้ ความสาคัญมากคือ มีการจัดการที่ดีในเรื่องของกลิ่นและควันจากการปรุงอาหารแสดง
ว่าศูนย์อาหารให้ ความสาคัญในด้ านสิ่งแวดล้ อมในสถานที่ขายอาหารคานึงถึงบรรยากาศของการ
รับประทานอาหารที่ปราศจากสิ่งรบกวนผู้บริโภคโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นและควัน
7.ด้ านกระบวนการให้ บริการมีระดับความสาคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่
ผู้บริโภคให้ ความสาคัญมากที่สดุ คือ ร้ านอาหารมีการปรุงรวดเร็วและถูกหลักอนามัย สอดคล้ อง
กับงานวิจัยของปัญญาพร อนุวัตคุณธรรม (2557) ได้ ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้ บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าเดอะมอลล์ พบว่า ผู้บริโภคให้ ความสาคัญกับ
ด้ านการบริการกับการควบคุมความสะอาดทั้งวัตถุดิบและกระบวนการผลิตและภาชนะอาหารที่ใช้
ไว้ ใจได้ มากที่สดุ

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการร้ านอาหารของศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าแต่ ละแห่ ง
ควรให้ ความสาคัญและอาหารดูสะอาดถูกหลักอนามัย และใช้ ภาชนะบรรจุห่อกลับที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อมให้ มากขึ้น
1.2 ด้ า นราคา ผู้ ประกอบการร้ านอาหารของศูนย์อาหารในศูนย์การค้ าแต่ ละแห่ งให้
ความสาคัญและมีการควบคุมเป็ นอย่างดีเกี่ยวกับราคาอาหารที่แจ้ งไว้ บนป้ ายรายการอาหารกับ
การคิดราคาจริงกับผู้บริโภคและราคาอาหารจะต้ องมีความเหมาะสมกับคุณภาพและความอร่อย
อาหารที่ปรุงสาเร็จดังความคาดหวังของผู้บริโภค
1.3 ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ประกอบการร้ านอาหารของศูนย์อาหารในศูนย์การค้ า
ควรหาทาเลที่ผ้ ูบริโภคเดินทางสะดวกและมีท่จี อดรถที่เพียงพอกับจานวนของลูกค้ าประจาและ
ลูกค้ ารายใหม่ๆ
1.4 ด้ านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการร้ านอาหารของศูนย์อาหารในศูนย์การค้ า
ควรส่งเสริมการขายด้ วยการมีรายการอาหารราคาประหยัดในบางช่วง และมีการโฆษณาลงในสื่อ
ต่างๆ เช่นมีป้ายหรือแผ่นพับ เป็ นต้ น
1.5 ด้ า นบุ ค ลากร ผู้ ป ระกอบการร้ า นอาหารของศู น ย์ อ าหารในศู น ย์ ก ารค้ า ควรให้
ความสาคัญต่อเรื่องของความสะอาดของสถานที่ โดยการมีพนักงานทาความสะอาดอย่างเพียงพอ
และพนักงานขายอาหารและพนักงานปรุงอาหารจะต้ องสวมใส่ผ้ากันเปื้ อน ผ้ าปิ ดปาก สวมหมวก
อย่างมิดชิด ในระหว่างการปรุงอาหารเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนของอาหารอย่างเคร่งครัด
1.6 ด้ านลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการร้ านอาหารของศูนย์อาหารในศูนย์การค้ า
ควรให้ ค วามสาคั ญ และดู แ ลเกี่ยวกับ สภาพของอากาศภายในศูน ย์อาหารโดยปรั บ อุณ หภูมิ ท่ี
เหมาะสม รวมทั้งมีอุปกรณ์และระบบการทาความสะอาดชุดช้ อนและส้ อมด้ วยนา้ ร้ อนเพื่อฆ่าเชื้อ
โรคก่อนผู้บริโภคนาไปใช้ งาน
1.7 ด้ านกระบวนการให้ บริการ ผู้ประกอบการร้ านอาหารของศูนย์อาหารในศูนย์การค้ า
ควรปรับปรุงและเพิ่มเติมจุ ดแลกซื้อคูปองให้ เพียงพอและให้ พนักงานขายอาหารกล่ าวเชิญชวน
และขอบคุ ณลู กค้ า ทุ กครั้ งให้ มีการปฏิบัติ อย่ า งสม่ า เสมอจะสร้ า งความประทับใจให้ กับลู กค้ า
ผู้ใช้ บริการ
2.ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1) ควรศึ กษาถึงปั จจัยในด้ า นอื่นๆ ให้ มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้ น เช่ น ปั จจัยทาง
จิ ต วิ ท ยา ปั จ จั ย ทางวั ฒ นธรรม ปั จ จั ย ทางสัง คม ทั้ง นี้ เพื่ อ ทราบถึง ปั จ จั ย อื่น ๆ ที่จ ะส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อไป

2) ควรมีการศึกษาวิธีการหรือนโยบายที่ทางศูนย์การค้ าหรือศูนย์อาหารที่จะดาเนินการ
เพื่อช่ วยสร้ างความพึ งพอใจให้ กับลูกค้ าเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ ลูกค้ ามีพฤติกรรมการมาใช้ บริการ
เพิ่มขึ้นและมีความถี่ในการซื้อสินค้ าและบริการของศูนย์อาหารเพิ่มขึ้น
3) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้ าศูนย์อาหารเพื่อที่จะรักษา
ฐานลูกค้ าไว้
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