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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคที่ใช้

บริการรถไฟฟ้าจากร้านริมบาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจากร้านริมบาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคที่ใช้บริการ

รถไฟฟ้าจากร้านริมบาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (One-Way ANOVA) 

และสถิติวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลจากการศึกษาพบว่า การเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจากร้าน

ริมบาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ลูกค้าสะดวกเข้าถึงง่าย ร้อยละ 32.00 

อาหารที่ซ้ือบ่อยที่สดุคือเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 24.25 ช่วงเวลาที่ซ้ือ 15.01-20.00 น. ร้อยละ 40.50 

ความถี่ในการซ้ือ 1-2 คร้ัง ร้อยละ 34.25 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง 51-100 บาท ร้อยละ 

39.25 และผู้มีส่วนร่วมในการเลือกซ้ืออาหารคือคนในครอบครัว ร้อยละ 36.75 ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจากร้านริม

บาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านบุคคล รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด ตามล าดับ ปัจจัยจิตวิทยาที่มีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้า

จากร้านริมบาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 5 

                                                           
*
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ด้าน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรกคือ 

ด้านการเรียนรู้  รองลงมาได้แก่ ด้านการรับรู้ ด้านแรงจูงใจ ด้านทศันคติ และด้านสดุท้ายคือ ด้าน

บุคลิกภาพ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ต่างกนัส่งผลต่อการ

เลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจากร้านริมบาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการแตกต่างกันเป็นส่วนใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาดส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภค พบว่าส่งผลที่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปัจจัยทางจิตวิทยาส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภค

พบว่า ส่งผลที่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นกนั 
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ABSTRACT 

 The objective of this study were to 1) study the food selection of consumers who 

use skytrain service from the food shop from footpath in Mueang District Samutprakan 

Province. 2) Study the factors that affect the selection of consumer who use skytrain service 

from the food shop from footpath in Mueang District Samutprakan Province. And 3) study 

psychological factors affecting food purchasing selection of consumers using skytrain service 

from footpath food shop in Mueang District Samutprakan Province. The sample used in this 

research consisted of 400 people. The instrument used in this study was a questionnaire. The 

statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 

F-test (One-Way ANOVA) and multiple regression analysis. 

 The results of the study showed that the food selection of consumers who use the 

skytrain service from footpath food shop in Mueang District Samutprakan Province found that 

consumers were convenience and easy to access, 32.00%. The most frequently purchased 

food was beverage, 24.25%. Purchase time 15.01-20.00, 40.50%. Buying frequency 1-

2 times per month, 34.25%. The cost is 51-100 baht, 39.25% and the participants in the 

purchase of food were 36.75% of their families. Marketing mix factors affecting food 

selection of consumers using skytrain service form footpath food shop in Mueang District 

Samutprakan Province found that the consumers gave the overall importance at a high level. 

The aspect with highest mean value was persona, followed by process, product, physical 

characteristics, place and marketing promotion respectively. Psychological factors affecting 

food selection of consumers using skytrain services from footpath food shop in Mueang 



 

District Samutprakan Province found that the overall was a high level in all 5 aspects, when 

considering each aspect, it was found that the aspect with highest average was highest level 

as Learning followed by awareness, motivation, attitude and last aspect is personality. 

 The result of the hypothesis testing revealed that different personal factors of 

consumers affect the food purchasing selection of consumers using skytrain service from 

footpath food shop in Mueang District Samutprakan Province is mostly different at the 

statistically significant at the .05 level, marketing mix factors affecting consumers selection 

of food, found to be significantly different at .05 level and psychological factors affecting 

the consumers food selection were found the result was also statistically significant at the .05 

level. 

 

Keywords: Footpath food shop, Marketing mix factors, Psychological factors. 

 

บทน า 

 หน่ึงในปัจจัย 4 ของการด ารงชีวิตและการมีสุขภาพดี คือ อาหารดี ซ่ึงหมายถึงการ

ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน ทั้งในด้านปริมาณและ

คุณภาพ และที่ส าคัญ คือ การได้รับประทานอาหารครบม้ือ ถือเป็นเร่ืองที่มีบทบาทในการ

ด ารงชีวิตประจ าวันส าหรับหลายคน แต่ละคนต่างมีวิถีในการด ารงชีวิต และวิธีการรับประทาน

อาหารที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะวิถีทางในการบริโภคอาหารซ่ึงจากการปรุงอาหารเพ่ือ

รับประทานกนัเองเปล่ียนแปลงเป็นการซ้ืออาหารที่ปรุงส าเรจ็พร้อมรับประทานจากนอกบ้าน หรือ

การรับประทานอาหารนอกบ้าน ส่งผลให้ธุรกจิร้านอาหารทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้นอย่าง

รวดเรว็ 

การแข่งขันของธุรกิจร้านอาหารมีความรุนแรงเน่ืองจากมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่

ตลาดจ านวนมาก และการน าเสนออาหารที่แปลกใหม่สู่ตลาดโดยน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ใน

การประกอบธุรกิจช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับอาหารและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพ่ือตอบโจทย์

แนวโน้มการแสวงหาร้านอาหารที่แปลกใหม่ ทันสมัย และมีเอกลักษณ์ของผู้คนในสังคม ซ่ึง

ปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูง สาเหตุที่ร้านอาหารริมบาทวิถีมีจ านวนมากเน่ืองจากต้นทุนต ่า มีเพียง

รถเขน็และอุปกรณ์ท าอาหารเพียงไม่กี่ช้ินเท่าน้ันกส็ามารถเปิดร้านได้ผู้ประกอบการสามารถเข้า-

ออกธุรกจิได้โดยง่าย ทั้งน้ีร้านอาหารที่มีช่ือเสยีงในปัจจุบันไม่น้อยเร่ิมต้นจากร้านอาหารริมบาทวิถี 

บางร้านสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่าหน่ึงล้านบาทต่อเดือน บางร้านมีช่ือเสียงโด่งดังจนได้รับ

รางวัลมิชลินสตาร์ 

ร้านอาหารริมบาทวิถี เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของกลุ่มคนวัยท างานที่มักจะพบเหน็ได้ในทุก

หนทุกแห่ง โดยเฉพาะในเมืองส าคัญๆ เช่น กรุงเทพมหานคร ร้านอาหารริมบาทวิถีเป็น



 

ร้านอาหารขนาดเลก็หรือขนาดกลาง มีลักษณะเป็นรถเขน็หรือแผงลอยที่มักจะตั้งอยู่ตามข้างทาง

บริเวณแหล่งชุมชน ตรอกซอกซอย ที่มีประชากรรวมตัวกันอยู่ โดยเน้นการจัดจ าหน่ายอาหารที่

ปรุงส าเรจ็หรือมีวิถีการปรุงและรับประทานได้ง่าย จึงตอบสนองกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมการกนิ

อาหารของสงัคมเมืองที่แพร่หลายมากข้ึน ย่ิงแนวโน้มจ านวนประชากรที่เพ่ิม และการขยายตัวของ

ชุมชนเมืองที่เพ่ิม จนท าให้ธุรกิจร้านอาหารริมบาทวิถีเกิดการขยายตัวอย่างรวดเรว็ การเพ่ิมข้ึน

ของผู้ขายอาหารริมบาทวิถีมีแนวโน้มที่จะสูงข้ึนในทุกๆ ปี และสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง (อัมพร จัน

ทวิบูลย์, 2560) 

สมุทรปราการเป็นจังหวัดปริมณฑล โดยมีพ้ืนที่รอยต่อจากกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนสายสเีขียวหรือที่รู้จักกนัดี คือ รถไฟฟ้า BTS สายแบร่ิง-สมุทรปราการ ว่ิงต่อมาจาก

สุขุมวิทตอนปลายเช่ือมต่อกับศูนย์กลางธุรกิจส าคัญย่านสุขุมวิท เพลินจิต สีลม และย่านการค้า

สยาม ช่วยให้คนท างานกลางเมืองเดินทางเข้าถึงสถานที่ท  างาน และแหล่งการค้าส าคัญย่านทอง

หล่อและสยามได้อย่างสะดวกรวดเรว็ นอกจากน้ีสถานีส าโรงยังเป็นสถานีเช่ือมต่อรถไฟฟ้าสายสี

เหลือง ลาดพร้าว-บางกะปิ-ศรีนครินทร์-เทพารักษ์-ส าโรง ซ่ึงคาดการณ์ว่าเสรจ็ปลายปี 2564 

เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ส าคัญของกรุงเทพด้วย โดยผู้ที่ท  างานในกรุงเทพฯ เข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนที่

น้ีเพ่ิมมากข้ึนแทนที่การอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ช้ันกลาง-นอก ที่ราคาค่อนข้างสงู 

 ร้านอาหารริมบาทวิถีเป็นร้านอาหารขนาดเลก็หรือขนาดกลาง มีลักษณะเป็นรถเขน็

หรือแผงลอย ที่มักจะต้ังอยู่ตาม ข้างทางบริเวณแหล่งชุมชน ตรอกซอกซอยจึงเพ่ิมจ านวนมากขึ้น

อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณแนวรถไฟฟ้าเพราะเป็นจุดสัญจรผ่านไปมาของคนจ านวน

มาก ในหลายสถานีได้มีการจัดสรรพ้ืนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ซ่ึงปัจจุบันรูปแบบร้านอาหาร

ริมบาทวิถีเร่ิมมีการพัฒนารูปแบบมากขึ้ นกว่าในยุคเก่าและมีการแข่งขันกันสูงมากขึ้ น เช่น การ

ตกแต่งร้าน ให้สวยงาม การคัดเลือกภาชนะบรรจุอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์  รวมไปจนถึง

การตีตราสินค้าปรากฏอยู่บริเวณต่างๆ ของร้านค้าและภาชนะบรรจุ เช่น ร้านค้าก๋วยเต๋ียวที่มี

ลักษณะเป็นเฟรนไชส ์ หรือร้านอาหารประเภทที่ขนย้ายได้เร่ือยๆ หรือฟู้ดทรัค เป็นต้น   

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในขณะที่ผู้บริโภคเองต้องใช้ชีวิตประจ าวันที่เร่งรีบในแต่

ละวัน การเลือกซ้ืออาหารริมบาทวิถีถือเป็นทางเลือกหน่ึง ดังน้ันผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาเร่ือง 

การเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจากร้านริมบาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ เพ่ือที่จะทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารจากร้านริมบาทวิถีของ

ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้า ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ศึกษาในฐานะ

ผู้ประกอบการร้านอาหาร รวมถึงผู้ประกอบการจากร้านริมบาทวิถีอื่นๆ สามารถน าข้อมูลไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มาก

ย่ิงขึ้น 

 

 



 

วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจากร้านริมบาทวิถีใน

อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจาก

ร้านริมบาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคที่ใช้บริการ

รถไฟฟ้าจากร้านริมบาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรใน

กรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 

1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 

 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix หรือ 7P’s) เป็นแนวคิดที่

ส าคัญอย่างทางการตลาดสมัยใหม่ ของศาสตราจารย์ฟิลลิป คอ็ตเล่อร์ (Philip Kotler อ้างถึงใน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) ผู้รู้ด้านการตลาดช้ันน าของโลก ได้ให้แนวคิดส่วนประสม

ทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไว้ว่า เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจที่ให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไปซ่ึงแนวความคิดเร่ือง

ส่วนผสมทางการตลาดน้ี มีบทบาทส าคัญทางการตลาด เพราะเป็นการรวมการตัดสินใจทาง

การตลาดทั้งหมด เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้ธุรกิจสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดเป้าหมาย จ าเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง โดยเรียกส่วน

ประสมทางการตลาดว่า 7Ps ซ่ึงองค์ประกอบทั้ง 7 กลุ่มน้ี จะท าหน้าที่ร่วมกันในการสื่อข่าวสาร 

ทางการตลาดให้แก่ผู้รับสารอย่างมีประสทิธภิาพ 

2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

  ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคน้ันเป็นการศึกษา

เกี่ยวกบักระบวนการตัดสนิใจของผู้บริโภค ผู้บริหารทุกองค์การจ าเป็นที่จะต้องศึกษาและท าความ

เข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือน ามาก าหนด กลยุทธ์การตลาด ดังน้ันความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัพฤติกรรม ผู้บริโภค จะช่วยสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันหรือสร้างความได้เปรียบ

เหนือคู่แข่งขัน (Competitive advantage) ตลอดจนสามารถปรับใช้กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ

กลุ่มเป้าหมายของตนได้อย่างเหมาะสม นักวิจัยทางการตลาดจึงต้องพยายามท าความเข้าใจถึง

จิตใจ ความต้องการพฤติกรรมต่างๆ ของผู้บริโภค และกระบวนการตัดสินใจของลูกค้าทั้งน้ีเพ่ือ

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง 3)แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ

ตัดสนิใจ 

3) แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological Factor) 



 

  ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึก

คิดของผู้บริโภค ในการเลือกซ้ือสินค้าของบุคคลจะได้รับอทิธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยา ซ่ึงถือว่า

เป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใช้สินค้า ประกอบด้วย 

แรงจูงใจ (Motivation) การรับรู้ (Perception) การเรียนรู้  (Learning) ทศันคติ (Attitudes) และ 

บุคลิกภาพ (Personality) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในเร่ืองน้ี ผู้วิจัย

สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังน้ี 

 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.การศึกษา 

4.อาชีพ 

5.ระดับรายได้ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ 

2) ด้านราคา 

3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 

5) ด้านบุคคล 

6) ด้านลักษณะทางกายภาพ 

7) ด้านกระบวนการ 

 

ปัจจยัจิตวิทยา 

1. การจูงใจ 

2. การรับรู้ 

3. การเรียนรู้ 

4. บุคลิกภาพ 

5. ทศันคติ 

การเลือกซ้ืออาหารของผูบ้ริโภคทีใ่ช้

บริการรถไฟฟ้าจากรา้นริมบาทวิถใีน

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

- เหตุผลในการเลือกซ้ืออาหาร 

- ประเภทของอาหารในการบริโภค 

- ช่วงเวลาในการมาบริโภคอาหาร 

- ความถี่ในการมาเพ่ือบริโภคอาหาร 

- บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ 

- ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการบริโภค 

 

 



 

สมมติฐานการวิจยั 

 ข้อ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

แตกต่างกัน ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจากร้านริมบาทวิถีใน

อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกนั 

  ข้อ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธแ์ละส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหาร

ของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจากร้านริมบาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่าง

กนั 

 ข้อ 3 ปัจจัยทางจิตวิทยามีความสัมพันธแ์ละส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภค

ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจากร้านริมบาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกนั 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าในอ าเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนแน่นอน จึงใช้วิธีการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้สูตร Cochran และก าหนดค่าระดับความเช่ือมั่น 95% ขนาดของตัวอย่างที่ค านวณได้ คือ 

384ตัวอย่างแต่เพ่ือเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรจึงเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างไว้ เท่ากับจ านวน 16 คน 

ดังน้ันขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี ทั้งหมดเทา่กบั 400 คน  

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

และระดับการศึกษา เป็นค าถามให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียว 

 ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารจากร้านริม

บาทวิถีของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  

 ส่วนที่ 3 ปัจจัยจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารจากร้านริมบาทวิถีของผู้บริโภค

ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย การจูงใจ การรับรู้ การ

เรียนรู้  บุคลิกภาพและทศันคติ 

ส่วนที่ 4 การเลือกซ้ืออาหารจากร้านริมบาทวิถีของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าในอ าเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นค าถามประเภทปลายปิด (Close-ended Questions) แบบให้

เลือกตอบหลายข้อ (Multiple Choices) โดยแต่ละข้อค าถามมีระดับการวัดประเภทนามบัญญัติ 

(Nominal Scale)  

การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ 

 ผู้วิจัยท าการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เน้ือหา โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index of Item 



 

Objective Congruence : IOC) พบว่ามีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อค าถาม นอกจากน้ียังได้ท าการ

ตรวจสอบความเที่ยว (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนน าไปใช้จริง จ านวน 30 ชุด แล้วน ามา

หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าแอลฟ่า α  

เทา่กบั .9246 ซ่ึงได้ค่าใกล้เคียง 1 แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสงู 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีการเกบ็ข้อมูล 2 

ส่วน ส่วนที่ 1 ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองในพ้ืนที่อ  าเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรปราการ และเกบ็กลับคืนมาได้ทั้ง 400 ฉบับ ส่วนที่ 2 ได้มาจากการศึกษา

ค้นคว้า เกบ็รวบรวมจากแหล่งอื่นๆ เช่น เอกสารวิชาการ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร 

เวบ็ไซต์เพ่ือให้ข้อมูลประกอบการวิจัย 

 การวิเคราะหข์อ้มูลและสถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ค่าทางสถิติ คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าสถิติ Independent t-test ค่าสถิติF-test ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

Analysis of Variance: ANOVA) และวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช้การ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) 

 

ผลการวิจยั 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

 1.ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-25 ปี การศึกษา

ระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

 2.การวิเคราะห์ข้อมูลการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคใช้บริการรถไฟฟ้าจากร้านริม

บาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า เหตุผลที่สนใจเลือกซ้ืออาหารจากริมบาทวิถี

มากที่สดุ เพราะสะดวกเข้าถึงง่าย ร้อยละ 32.00 ประเภทอาหารที่เลือกซ้ือบ่อยที่สดุคือ เคร่ืองด่ืม 

(น า้ป่ัน/น า้หวาน/น า้ผลไม้/ขนม/เคร่ืองด่ืมประเภทชง ฯลฯ) ร้อยละ97 ช่วงเวลาที่ซ้ืออาหารจาก

ร้านริมบาทวิถีบ่อยที่สุดคือช่วงเวลา 15.01-20.00 น. (ม้ือเยน็) ร้อยละ 40.50 ความถี่ในการ

ซ้ืออาหารที่ร้านริมบาทวิถีประมาณ 1-2 คร้ัง ต่อเดือน ร้อยละ 34.25 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละ

คร้ังเป็นเงินโดยเฉล่ีย 51-100 บาทต่อคร้ัง ร้อยละ 39.25 ผู้มีส่วนร่วมในการเลือกซ้ืออาหารจาก

ร้านริมบาทวิถีคือคนในครอบครัว ร้อยละ 36.75 

 3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการเลือกซ้ือ

อาหารของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจากริมทางบาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 



 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจากร้านริม

บาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด �̅� S.D. 
ระดบั

ความส าคญั 
อนัดบั 

1.ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.250 0.624 มากที่สุด 3 

2.ด้านราคา 4.150 0.872 มาก 4 

3.ด้านช่องทางการจ าหน่าย 4.140 0.927 มาก 6 

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.880 0.686 มาก 7 

5.ด้านบุคคล 3.354 0.799 มากที่สุด 1 

6.ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.148 0.800 มาก 5 

7.ด้านกระบวนการ 4.280 0.790 มากที่สุด 2 

รวม 4.172 0.785 มาก  

 

 จากตารางที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของ

ผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจากร้านริมบาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 

ความส าคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.172) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มี

ความส าคัญและมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรกคือ ด้านบุคคล (x̅=4.354) 

รองลงมาคือด้านกระบวนการ (x̅=4.280) ด้านผลิตภัณฑ์ (x̅=4.250) ด้านราคา (x̅=4.150) 

ด้านลักษณะทางกายภาพ (x̅=4.148) ด้านช่องทางการจ าหน่าย (x̅=4.140) และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด (x̅=3.880) ตามล าดับ 

 4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางจิตวิทยาที่ ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของ

ผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจากร้านริมบาทวิถี ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที ่2 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความส าคัญของปัจจัยทางจิตวิทยา

ที่มีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจากร้านริมทางบาทวิถี

ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการในภาพรวม 5 ด้าน 

 

ปัจจยัทางจิตวิทยา �̅� S.D. 
ระดบั

ความส าคญั 
อนัดบั 

ด้านแรงจูงใจ 3.85 0.984 มาก 3 

ด้านการรับรู้ 4.01 0.984 มาก 2 

ด้านการเรียนรู้  4.06 0.853 มาก 1 

ด้านบุคลิกภาพ 3.72 0.973 มาก 5 

ด้านทศันคติ 3.76 0.960 มาก 4 

รวม 3.88 0.951 มาก  

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีความส าคัญมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากเป็นอนัดับแรกคือ ด้านการ

เรียนรู้ (x̅=4.06) รองลงมาคือด้านการรับรู้ (x̅=4.01) ด้านแรงจูงใจ (x̅=3.85) ด้านทศันคติ 

(x̅=3.76) และด้านบุคลิกภาพ (x̅=3.72) ตามล าดับ 

 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ

รายได้ที่ต่างกนั ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจากริมทางบาทวิถีใน

อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการที่แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน 

ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารจากร้านริมบาทวิถีในข้อค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ังแตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนข้ออื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ด้านอายุต่างกันส่งผลต่อการเลือก

ซ้ืออาหารจากร้านริมบาทวิถีในข้อประเภทอาหารที่เลือกซ้ือ ช่วงเวลาที่ซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ ผู้มี

ส่วนร่วมในการซ้ือและค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ังแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ข้ออื่นไม่แตกต่าง ด้านระดับการศึกษาที่ต่างกันส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารจากร้านริมบาท

วิถีในข้อเหตุผลที่เลือกซ้ือ ประเภทอาหารที่เลือกซ้ือ ความถี่ในการซ้ือและผู้มีส่วนร่วมในการซ้ือ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนข้อช่วงเวลาที่ซ้ือและค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่

ละคร้ังไม่แตกต่างกัน ด้านอาชีพที่ต่างกันส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารจากร้านริมบาทวิถีในข้อ

เหตุผลที่เลือกซ้ือ ประเภทอาหารที่เลือกซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ ผู้มีร่วมร่วมในการซ้ือ และค่าใช้จ่าย

ในการซ้ือแต่ละคร้ัง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนข้อช่วงเวลาที่ ซ้ือไม่



 

แตกต่างกัน ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่ต่างกัน ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารจากร้านริมบาทวิถีใน

ข้อเหตุผลที่เลือกซ้ือ ช่วงเวลาที่เลือกซ้ือและค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนข้อประเภทอาหารที่เลือกซ้ือ ความถี่ในการซ้ือและผู้มีส่วนร่วม

ในการซ้ือไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการ

เลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจากร้านริมบาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจ าหน่ายมีความสัมพันธ์

และมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคมากที่สุด (β  = 0.233, t  = 4.267) รองลงมาคือ

ด้ านราคา  (β  = 0.127, t  = 2.373)  ด้ านผลิตภัณฑ์  (β  = 0.126, t  = 2.547)  ด้ าน

กระบวนการ (β  = 0.124, t  = 2.375) ตามล าดับ สรุปว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

มีความสมัพันธแ์ละส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหาร

ของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจากร้านริมบาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 

ปัจจัยทางจิตวิทยา ด้านการเรียนรู้มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภค

มากที่สุด (β  = 0.334, t  = 8.235) รองลงมาคือด้านแรงจูงใจ (β  = 0.207, t  = 5.118) 

ด้านทศันคติ (β  = 0.174, t  = 4.295) ด้านบุคลิกภาพ (β  = 0.142, t  = 3.494) และด้าน

การรับรู้ (β  = 0.104, t  = 2.579) ตามล าดับ สรุปได้ว่าปัจจัยทางจิตวิทยามีความสัมพันธแ์ละ

ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

1.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคที่ใช้

บริการรถไฟฟ้าจากร้านริมบาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ในภาพรวม

ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่

ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ ด้านบุคคล รองลงมาคือด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 

ตามล าดับ สามารถอภิปรายได้ว่า ผู้บริโภคได้เน้นไปยังบุคคลคือ ผู้ผลิตหรือผู้ขายอาหารเน่ืองจาก

ผู้ขายให้บริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ผู้ขายมีความรู้เร่ืองอาหารของร้านและสามารถ

แนะน าอาหารได้เป็นอย่างดี ผู้ขายมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พูดจาสุภาพ มีมารยาทในการต้อนรับ 

ผู้ขายมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสะอาดและผู้ขายมีจ านวนที่เพียงพอ 

2.ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟฟ้า

จากร้านริมบาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

แยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก 

รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ ด้านแรงจูงใจ ด้านทัศนคติ และด้านบุคลิกภาพตามล าดับ ซ่ึง



 

สอดคล้องกบังานวิจัยของ โอปอล์ สวุรรณเมฆและอภิวรรตน์ กรมเมือง (2562) ศึกษาเร่ืองปัจจัย

ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มี

ผลต่อการบริโภคจากร้านอาหารริมบาทวิถีในกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยคือ 

ปัจจัยด้านความสะดวกในการเข้าถึง และรสชาติอาหารซ่ึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงของปัจจัยทาง

จิตวิทยาด้านการรับรู้และแรงจูงใจ 

3.ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของผู้บริโภคที่

ใช้บริการรถไฟฟ้าจากร้านริมบาทวิถีในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ส่งผลต่อการ

เลือกซ้ืออาหารที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของวัล

ภา โพธาสินธ์และคณะ (2562) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารริมบาท

วิถีของคนกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารริมบาทวิถีในด้านรูปแบบการบริโภค 

แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสัญห์จุฑา จ ารูญวัฒน์ (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่

พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพที่

แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1.ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการศึกษา 

1.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์ผู้ประกอบการร้านริมบาทวิถีควรปรับปรุงในเร่ืองของความ

โดดเด่นของเมนูอาหารให้แตกต่างจากร้านอื่นๆ และในย่านอื่นๆ ที่มีการขายอาหารในลักษณะ

เดียวกัน และควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วๆ ไปที่ใช้บริการ

รถไฟฟ้าในย่านน้ัน 

1.2 ปัจจัยด้านราคา ผู้ประกอบการร้านริมบาทวิถีควรให้ความส าคัญกับปริมาณ

อาหารกบัราคาที่เหมาะสมกนัและติดป้ายบอกราคาที่ชัดเจน เพ่ือการตัดสนิใจของผู้บริโภคในการ

ซ้ืออาหารแต่ละประเภท 

1.3 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการร้านริมบาทวิถีควรเลือกท าเลที่ต้ังร้านที่

สะดวกต่อลูกค้า แต่ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจรและควรเป็นบริเวณที่ได้รับ

อนุญาตให้สามารถท าการค้าได้ 

1.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการร้านริมบาทวิถีควรเพ่ิมช่อง

ทางการขายออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ันต่างๆ เช่น ไลน์แมน ฟู้ดแพนด้า เป็นต้น 

1.5 ปัจจัยด้านบุคคล ผู้ประกอบการร้านริมบาทวิถีควรจัดหาผู้ขายที่มีบุคลิกภาพที่ดี 

แต่งกายสะอาด และเพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้บริโภคที่อาจมีจ านวนมากในแต่ละวัน 



 

1.6 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการร้านริมบาทวิถีควรปรับปรุงการ

น าเสนอเมนูอาหารที่น่าสนใจเช่นมีภาพประกอบอาหารที่น ารับประทาน และให้ความส าคัญกับ

เอกลักษณ์ของร้านที่มีสญัลักษณ์จดจ าง่าย 

1.7 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ประกอบการร้านริมบาทวิถีควรให้

ความส าคัญกับกระบวนการสั่งอาหารที่มีล าดับข้ันตอนที่ ง่ายและสะดวก รวมทั้งมีป้ายแสดง

รายการและราคาของอาหารอย่างชัดเจน 

2.ขอ้เสนอแนะในการศึกษาวิจยัครั้งต่อไป 

2.1 ควรท าการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างมากขึ้ น โดยท าการศึกษาและวิจัย

ผู้บริโภคที่อาศัยนอกเหนือจากกลุ่มผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเน่ืองจากปัจจุบันร้านอาหารริมบาทวิถีไม่

เพียงแต่กระจุกตัวในตามสถานีรถไฟฟ้าเท่าน้ัน ตามจังหวัดอื่นๆ ก็มีร้านอาหารริมบาทวิถี

ให้บริการมากมายเช่นกัน ดังน้ัน การขยายขอบเขตงานวิจัยออกไปจะท าให้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับ

การตัดสนิใจเลือกใช้บริการของผู้บริโภคน้ันวามีความแตกต่างกนัอย่างไรในแต่ละพ้ืนที่ 

2.2 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7Ps) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค เพราะ

เม่ือผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ ย่อมมีโอกาสที่ ผู้บริโภคจะกลับมาใช้บริการอีกคร้ัง เพ่ือให้

ผู้ประกอบการสามารถไปใช้ในการวางแผนกลยุทธแ์ละขยายฐานลูกค้าออกไปในอนาคต 
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