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บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาการเลื อ กซื้ ออาหารของผู้ บ ริ โภคที่ใช้
บริการรถไฟฟ้ าจากร้ านริมบาทวิถีในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเลือกซื้ ออาหารของผู้ บริ โภคที่ใช้ บริ การรถไฟฟ้ าจากร้ านริ มบาทวิ ถีในอาเภอเมือง จั งหวั ด
สมุทรปราการ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภคที่ใช้ บริการ
รถไฟฟ้ าจากร้ านริ มบาทวิถีในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่ มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิ จั ย
จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่
ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (One-Way ANOVA)
และสถิติวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลจากการศึกษาพบว่า การเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภคที่ใช้ บริการรถไฟฟ้ าจากร้ าน
ริ มบาทวิถีในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่ า ลูกค้ าสะดวกเข้ าถึงง่าย ร้ อยละ 32.00
อาหารที่ซ้ ือบ่อยที่สดุ คือเครื่องดื่ม ร้ อยละ 24.25 ช่วงเวลาที่ซ้ ือ 15.01-20.00 น. ร้ อยละ 40.50
ความถี่ในการซื้อ 1-2 ครั้ง ร้ อยละ 34.25 ค่าใช้ จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง 51-100 บาท ร้ อยละ
39.25 และผู้มีส่วนร่ วมในการเลื อกซื้ออาหารคือ คนในครอบครั ว ร้ อยละ 36.75 ปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารของผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การรถไฟฟ้ าจากร้ านริม
บาทวิถีในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ลูกค้ าให้ ความสาคัญในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้ านบุคคล รองลงมาได้ แก่ ด้ านกระบวนการ
ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านลักษณะทางกายภาพ ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริม
การตลาด ตามลาดับ ปัจจัยจิตวิทยาที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภคที่ใช้ บริการรถไฟฟ้ า
จากร้ านริมบาทวิถีในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 5
*
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ด้ าน เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากเป็ นอันดับแรกคือ
ด้ านการเรียนรู้ รองลงมาได้ แก่ ด้ านการรับรู้ ด้ านแรงจูงใจ ด้ านทัศนคติ และด้ านสุดท้ายคือ ด้ าน
บุคลิกภาพ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ต่างกันส่งผลต่อการ
เลื อ กซื้ ออาหารของผู้ บ ริ โ ภคที่ ใ ช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ าจากร้ า นริ ม บาทวิ ถี ใ นอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สมุทรปราการแตกต่ างกันเป็ นส่วนใหญ่ อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปั จจั ยด้ านส่วน
ประสมทางการตลาดส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค พบว่าส่งผลที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และปั จจัยทางจิตวิทยาส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารของผู้บริ โภค
พบว่า ส่งผลที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 เช่นกัน
คาสาคัญ : ร้ านริมบาทวิถี, ส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจัยทางจิตวิทยา

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 12 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.

บทนา
หนึ่งในปั จจัย 4 ของการดารงชีวิตและการมีสุขภาพดี คือ อาหารดี ซึ่งหมายถึงการ
ได้ รั บ สารอาหารครบถ้ ว นตามความต้ องการของร่ า งกายในแต่ ล ะวั น ทั้ง ในด้ า นปริ ม าณและ
คุ ณ ภาพ และที่ส าคั ญ คื อ การได้ รั บ ประทานอาหารครบมื้ อ ถื อ เป็ นเรื่ อ งที่มี บ ทบาทในการ
ดารงชีวิตประจาวันสาหรับหลายคน แต่ละคนต่างมีวิถีในการดารงชีวิต และวิธีการรั บประทาน
อาหารที่แตกต่ างกันออกไป โดยเฉพาะวิ ถีทางในการบริ โภคอาหารซึ่ งจากการปรุ งอาหารเพื่ อ
รับประทานกันเองเปลี่ยนแปลงเป็ นการซื้ออาหารที่ปรุงสาเร็จพร้ อมรับประทานจากนอกบ้ าน หรือ
การรับประทานอาหารนอกบ้ าน ส่งผลให้ ธุรกิจร้ านอาหารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว
การแข่งขันของธุรกิจร้ านอาหารมีความรุนแรงเนื่องจากมีผ้ ูประกอบการรายใหม่ เข้ า สู่
ตลาดจานวนมาก และการนาเสนออาหารที่แปลกใหม่สู่ตลาดโดยนาความคิดสร้ างสรรค์มาใช้ ใน
การประกอบธุรกิจช่วยเพิ่มมูลค่าให้ กับอาหารและสร้ างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อตอบโจทย์
แนวโน้ มการแสวงหาร้ านอาหารที่แปลกใหม่ ทัน สมั ย และมี เ อกลั ก ษณ์ ของผู้ คนในสังคม ซึ่ ง
ปั จจุ บันมีการแข่งขันที่สูง สาเหตุท่รี ้ านอาหารริ มบาทวิถีมีจานวนมากเนื่องจากต้ นทุนต่า มีเพียง
รถเข็นและอุปกรณ์ทาอาหารเพียงไม่ก่ชี ้ ินเท่านั้นก็สามารถเปิ ดร้ านได้ ผ้ ูประกอบการสามารถเข้ าออกธุรกิจได้ โดยง่าย ทั้งนี้ร้านอาหารที่มีช่ ือเสียงในปัจจุบันไม่น้อยเริ่มต้ นจากร้ านอาหารริมบาทวิถี
บางร้ านสามารถสร้ างยอดขายได้ มากกว่าหนึ่งล้ านบาทต่อเดือน บางร้ านมีช่ื อเสียงโด่งดังจนได้ รับ
รางวัลมิชลินสตาร์
ร้ านอาหารริมบาทวิถี เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของกลุ่มคนวัยทางานที่มักจะพบเห็นได้ ในทุก
หนทุ ก แห่ ง โดยเฉพาะในเมื อ งส าคั ญ ๆ เช่ น กรุ ง เทพมหานคร ร้ านอาหารริ ม บาทวิ ถี เ ป็ น

ร้ านอาหารขนาดเล็กหรือขนาดกลาง มีลักษณะเป็ นรถเข็นหรือแผงลอยที่มักจะตั้งอยู่ตามข้ างทาง
บริ เวณแหล่ งชุ มชน ตรอกซอกซอย ที่มีประชากรรวมตัวกันอยู่ โดยเน้ นการจัดจาหน่ ายอาหารที่
ปรุงสาเร็จหรือมีวิถีการปรุงและรับประทานได้ ง่าย จึงตอบสนองกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมการกิน
อาหารของสังคมเมืองที่แพร่หลายมากขึ้น ยิ่งแนวโน้ มจานวนประชากรที่เพิ่ม และการขยายตัวของ
ชุ มชนเมืองที่เพิ่ ม จนทาให้ ธุรกิจร้ านอาหารริมบาทวิถีเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การเพิ่ มขึ้น
ของผู้ขายอาหารริ มบาทวิถีมีแนวโน้ มที่จะสูงขึ้นในทุกๆ ปี และสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อัมพร จัน
ทวิบูลย์, 2560)
สมุทรปราการเป็ นจังหวัดปริมณฑล โดยมีพ้ ืน ที่รอยต่อจากกรุงเทพฯ ปั จจุ บันมีรถไฟฟ้ า
ขนส่งมวลชนสายสีเขียวหรือที่ร้ ูจักกันดี คือ รถไฟฟ้ า BTS สายแบริ่ง-สมุทรปราการ วิ่งต่อมาจาก
สุขุมวิทตอนปลายเชื่อมต่อกับศูนย์กลางธุรกิจสาคัญย่านสุขุมวิท เพลินจิต สีลม และย่านการค้ า
สยาม ช่วยให้ คนทางานกลางเมืองเดินทางเข้ าถึง สถานที่ทางาน และแหล่ งการค้ าสาคัญย่านทอง
หล่อและสยามได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้สถานีสาโรงยังเป็ นสถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้ าสายสี
เหลือง ลาดพร้ าว-บางกะปิ -ศรีนครินทร์ -เทพารักษ์-สาโรง ซึ่งคาดการณ์ว่าเสร็จปลายปี 2564
เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สาคัญของกรุงเทพด้ วย โดยผู้ท่ที างานในกรุงเทพฯ เข้ ามาอยู่อาศัยในพื้นที่
นี้เพิ่มมากขึ้นแทนที่การอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ชั้นกลาง-นอก ที่ราคาค่อนข้ างสูง
ร้ านอาหารริมบาทวิถีเป็ นร้ านอาหารขนาดเล็กหรือขนาดกลาง มีลักษณะเป็ นรถเข็น
หรือแผงลอย ที่มักจะตั้งอยู่ตาม ข้ างทางบริเวณแหล่งชุมชน ตรอกซอกซอยจึงเพิ่มจานวนมากขึ้น
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแนวรถไฟฟ้ าเพราะเป็ นจุดสัญจรผ่านไปมาของคนจานวน
มาก ในหลายสถานีได้ มีการจัดสรรพื้นอย่างเป็ นระเบียบเรียบร้ อย ซึ่งปัจจุบันรูปแบบร้ านอาหาร
ริมบาทวิถีเริ่มมีการพัฒนารูปแบบมากขึ้นกว่าในยุคเก่าและมีการแข่งขันกั นสูงมากขึ้น เช่น การ
ตกแต่งร้ าน ให้ สวยงาม การคัดเลือกภาชนะบรรจุ อาหารที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ รวมไปจนถึง
การตีตราสินค้ าปรากฏอยู่ บริ เวณต่ างๆ ของร้ านค้ าและภาชนะบรรจุ เช่ น ร้ านค้ าก๋วยเตี๋ยวที่มี
ลักษณะเป็ นเฟรนไชส์ หรือร้ านอาหารประเภทที่ขนย้ ายได้ เรื่อยๆ หรือฟู้ ดทรัค เป็ นต้ น
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ในขณะที่ผ้ ูบริโภคเองต้ องใช้ ชีวิตประจาวันที่เร่ งรีบในแต่
ละวัน การเลือกซื้ออาหารริมบาทวิถีถือเป็ นทางเลือกหนึ่ง ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง
การเลื อกซื้ ออาหารของผู้ บริ โภคที่ใช้ บริ การรถไฟฟ้ าจากร้ านริ มบาทวิ ถีในอาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อที่จะทราบว่ามีปัจจัยใดบ้ างที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารจากร้ านริมบาทวิถีของ
ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคที่ใช้ บริการรถไฟฟ้ า ทั้งนี้เพื่อเป็ นแนวทางให้ ผ้ ูศึกษาในฐานะ
ผู้ประกอบการร้ านอาหาร รวมถึงผู้ประกอบการจากร้ านริมบาทวิถีอ่นื ๆ สามารถนาข้ อมูลไปใช้ ให้
เกิดประโยชน์ในการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ มาก
ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1. เพื่ อศึกษาการเลือกซื้ออาหารของผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การรถไฟฟ้ าจากร้ านริ มบาทวิถีใน
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่ อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่ อการเลือกซื้ ออาหารของผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การรถไฟฟ้ าจาก
ร้ านริมบาทวิถีในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่ อศึกษาปั จจัยทางจิตวิ ทยาที่ส่งผลต่ อการเลือกซื้ออาหารของผู้บริ โภคที่ใช้ บ ริ การ
รถไฟฟ้ าจากร้ านริมบาทวิถีในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรใน
กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ
ทฤษฎี ส่ ว นประสมการตลาดบริ ก าร (Marketing Mix หรื อ 7P’s) เป็ นแนวคิ ด ที่
สาคัญอย่างทางการตลาดสมัยใหม่ ของศาสตราจารย์ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler อ้ างถึงใน
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) ผู้ร้ ูด้านการตลาดชั้นนาของโลก ได้ ให้ แนวคิดส่วนประสม
ทางการตลาดสาหรั บ ธุรกิจบริ การ (Service Marketing Mix) ไว้ ว่า เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้ อ งกับ
ธุรกิจที่ให้ บริ การซึ่งเป็ นธุรกิจที่แตกต่างจากสินค้ าอุปโภคและบริโภคทั่วไปซึ่งแนวความคิดเรื่อง
ส่วนผสมทางการตลาดนี้ มีบ ทบาทสาคัญ ทางการตลาด เพราะเป็ นการรวมการตัดสิน ใจทาง
การตลาดทั้งหมด เพื่อนามาใช้ ในการดาเนินงาน เพื่อให้ ธุรกิจสอดคล้ องกับความต้ องการ ของ
ตลาดเป้ าหมาย จาเป็ นจะต้ องใช้ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง โดยเรียกส่วน
ประสมทางการตลาดว่า 7Ps ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 7 กลุ่มนี้ จะทาหน้ าที่ร่วมกันในการสื่อข่าวสาร
ทางการตลาดให้ แก่ผ้ ูรับสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ฉั ต ยาพร เสมอใจ (2550) กล่ า วว่ า พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคนั้ น เป็ นการศึ ก ษา
เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ผู้บริหารทุกองค์การจาเป็ นที่จะต้ องศึกษาและทาความ
เข้ า ใจถึ งพฤติก รรมผู้ บ ริ โภค เพื่ อน ามากาหนด กลยุ ทธ์การตลาด ดังนั้ น ความรู้ ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรม ผู้บริโภค จะช่วยสร้ างความได้ เปรียบด้ านการแข่งขันหรือสร้ างความได้ เปรียบ
เหนื อ คู่ แ ข่ ง ขั น (Competitive advantage) ตลอดจนสามารถปรั บ ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ องกั บ
กลุ่มเป้ าหมายของตนได้ อย่างเหมาะสม นักวิจัยทางการตลาดจึงต้ องพยายามทาความเข้ า ใจถึง
จิตใจ ความต้ องการพฤติกรรมต่างๆ ของผู้บริโภค และกระบวนการตัดสินใจของลูกค้ าทั้งนี้เพื่อ
สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคได้ อย่างถูกต้ อง 3)แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจ
3) แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological Factor)

ปั จจัยด้ านจิตวิทยา (Psychological Factor) เป็ นปั จจั ยที่เกี่ยวข้ องกับความรู้สึกนึก
คิดของผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้ าของบุคคลจะได้ รับอิทธิพลจากปัจจัยด้ านจิตวิทยา ซึ่งถือว่า
เป็ นปั จ จั ยภายในตั ว ผู้ บริ โภคที่มีอิทธิพ ลต่ อพฤติก รรมการซื้ อและการใช้ สิน ค้ า ประกอบด้ วย
แรงจูงใจ (Motivation) การรับรู้ (Perception) การเรียนรู้ (Learning) ทัศนคติ (Attitudes) และ
บุคลิกภาพ (Personality)

กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัยในเรื่องนี้ ผู้วิจัย
สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.การศึกษา
4.อาชีพ
5.ระดับรายได้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
1) ด้ านผลิตภัณฑ์
2) ด้ านราคา
3) ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
4) ด้ านการส่งเสริมการตลาด
5) ด้ านบุคคล
6) ด้ านลักษณะทางกายภาพ
7) ด้ านกระบวนการ
ปัจจัยจิ ตวิทยา
1. การจูงใจ
2. การรับรู้
3. การเรียนรู้
4. บุคลิกภาพ
5. ทัศนคติ

การเลือกซื้ ออาหารของผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้
บริการรถไฟฟ้ าจากร้านริมบาทวิถใี น
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
- เหตุผลในการเลือกซื้ออาหาร
- ประเภทของอาหารในการบริโภค
- ช่วงเวลาในการมาบริโภคอาหาร
- ความถี่ในการมาเพื่อบริโภคอาหาร
- บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ
- ค่าใช้ จ่ายต่อครั้งในการบริโภค

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจยั
ข้ อ 1 ข้ อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารของผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การรถไฟฟ้ าจากร้ านริ มบาทวิถีใน
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน
ข้ อ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหาร
ของผู้บริโภคที่ใช้ บริการรถไฟฟ้ าจากร้ านริมบาทวิถีในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่าง
กัน
ข้ อ 3 ปัจจัยทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค
ที่ใช้ บริการรถไฟฟ้ าจากร้ านริมบาทวิถีในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึ กษาครั้ งนี้ คือ ผู้ บริ โภคที่ใช้ บริ การรถไฟฟ้ าในอาเภอเมื อ ง
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งไม่ทราบจานวนแน่นอน จึงใช้ วิธีการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ สูตร Cochran และกาหนดค่าระดับความเชื่อมั่น 95% ขนาดของตัวอย่างที่คานวณได้ คือ
384ตัวอย่างแต่เพื่ อเป็ นตัวแทนที่ดีของประชากรจึ งเพิ่ มกลุ่ มตัวอย่างไว้ เท่ากับจานวน 16 คน
ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ทั้งหมดเท่ากับ 400 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ได้ แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
และระดับการศึกษา เป็ นคาถามให้ ผ้ ูตอบเลือกตอบเพียงข้ อเดียว
ส่วนที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลื อกซื้ออาหารจากร้ านริ ม
บาทวิถีของผู้บริโภคที่ใช้ บริการรถไฟฟ้ าในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ส่วนที่ 3 ปัจจัยจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารจากร้ านริมบาทวิถีของผู้บริ โภค
ที่ใช้ บริ การรถไฟฟ้ าในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้ วย การจู งใจ การรั บรู้ การ
เรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติ
ส่วนที่ 4 การเลือกซื้ออาหารจากร้ านริมบาทวิถีของผู้บริโภคที่ใช้ บริการรถไฟฟ้ าในอาเภอ
เมือ ง จั งหวั ดสมุ ทรปราการ เป็ นคาถามประเภทปลายปิ ด (Close-ended Questions) แบบให้
เลือกตอบหลายข้ อ (Multiple Choices) โดยแต่ละข้ อคาถามมีระดับการวัดประเภทนามบัญญัติ
(Nominal Scale)
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
ผู้ วิจัยทาการตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมือ ได้ แก่ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ ง
เนื้ อหา โดยผู้ เ ชี่ ยวชาญ 3 ท่า น ด้ ว ยวิ ธีก ารหาค่ าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้ อ ง (Index of Item

Objective Congruence : IOC) พบว่ า มีค่า มากกว่ า 0.5 ทุ กข้ อคาถาม นอกจากนี้ ยังได้ ท าการ
ตรวจสอบความเที่ยว (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนนาไปใช้ จริง จานวน 30 ชุด แล้ วนามา
หาค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ (alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ ค่าแอลฟ่ า α
เท่ากับ .9246 ซึ่งได้ ค่าใกล้ เคียง 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีการเก็บข้ อมูล 2
ส่วน ส่วนที่ 1 ผู้วิจัยได้ แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้ วยตนเองในพื้นที่อาเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ และเก็บกลับคืนมาได้ ท้ัง 400 ฉบับ ส่วนที่ 2 ได้ มาจากการศึกษา
ค้ น คว้ า เก็บ รวบรวมจากแหล่ งอื่น ๆ เช่ น เอกสารวิ ชาการ ผลงานวิ จั ย วิ ทยานิ พนธ์ วารสาร
เว็บไซต์เพื่อให้ ข้อมูลประกอบการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และสถิ ติ ท่ีใ ช้ ค่ า ทางสถิ ติ คื อ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ค่าสถิติ Independent t-test ค่าสถิติF-test ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
Analysis of Variance: ANOVA) และวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA)

ผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการศึกษาสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1.ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่ าง 21-25 ปี การศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพเป็ นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
2.การวิเคราะห์ข้อมูลการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภคใช้ บริการรถไฟฟ้ าจากร้ านริม
บาทวิถีในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า เหตุผลที่สนใจเลือกซื้ออาหารจากริ มบาทวิถี
มากที่สดุ เพราะสะดวกเข้ าถึงง่าย ร้ อยละ 32.00 ประเภทอาหารที่เลือกซื้อบ่อยที่สดุ คือ เครื่องดื่ม
(นา้ ปั่น/นา้ หวาน/นา้ ผลไม้ /ขนม/เครื่องดื่มประเภทชง ฯลฯ) ร้ อยละ97 ช่วงเวลาที่ซ้ ืออาหารจาก
ร้ านริมบาทวิถีบ่อยที่สุดคือช่วงเวลา 15.01-20.00 น. (มื้อเย็น) ร้ อยละ 40.50 ความถี่ในการ
ซื้ออาหารที่ร้านริมบาทวิถีประมาณ 1-2 ครั้ง ต่อเดือน ร้ อยละ 34.25 ค่าใช้ จ่ายในการซื้อแต่ละ
ครั้งเป็ นเงินโดยเฉลี่ย 51-100 บาทต่อครั้ง ร้ อยละ 39.25 ผู้มีส่วนร่วมในการเลือกซื้ออาหารจาก
ร้ านริมบาทวิถีคือคนในครอบครัว ร้ อยละ 36.75
3.ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ลปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ส่ง ผลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
อาหารของผู้บริโภคที่ใช้ บริการรถไฟฟ้ าจากริมทางบาทวิถีในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ตารางที่ 1 ค่ าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและระดับความสาคัญของปั จจั ยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่ อการเลื อกซื้ ออาหารของผู้ บริ โภคที่ใช้ บริ การรถไฟฟ้ าจากร้ านริ ม
บาทวิถีในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
1.ด้ านผลิตภัณฑ์
2.ด้ านราคา
3.ด้ านช่องทางการจาหน่าย
4.ด้ านการส่งเสริมการตลาด
5.ด้ านบุคคล
6.ด้ านลักษณะทางกายภาพ
7.ด้ านกระบวนการ
รวม

𝐱̅

S.D.

4.250
4.150
4.140
3.880
3.354
4.148
4.280
4.172

0.624
0.872
0.927
0.686
0.799
0.800
0.790
0.785

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

จากตารางที่ 1 ปั จ จั ยส่ ว นประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อ การเลื อ กซื้ ออาหารของ
ผู้ บ ริ โภคที่ใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ าจากร้ า นริ มบาทวิ ถี ในอ าเภอเมื อ ง จั งหวั ดสมุ ทรปราการ พบว่ า
ความสาคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.172) เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ านพบว่ าด้ านที่มี
ความสาคั ญ และมี ค่า เฉลี่ ย สู ง สุดอยู่ ในระดั บ มากเป็ นอัน ดั บ แรกคื อ ด้ า นบุ คคล (x̅=4.354)
รองลงมาคือด้ านกระบวนการ (x̅=4.280) ด้ านผลิตภัณฑ์ (x̅=4.250) ด้ านราคา (x̅=4.150)
ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ (x̅=4.148) ด้ า นช่ องทางการจาหน่ า ย (x̅=4.140) และด้ า นการ
ส่งเสริมการตลาด (x̅=3.880) ตามลาดับ
4.ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กซื้ ออาหารของ
ผู้บริโภคที่ใช้ บริการรถไฟฟ้ าจากร้ านริมบาทวิถี ในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสาคัญของปัจจัยทางจิตวิทยา
ที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภคที่ใช้ บริ การรถไฟฟ้ าจากร้ านริมทางบาทวิถี
ในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการในภาพรวม 5 ด้ าน
ปัจจัยทางจิ ตวิทยา
ด้ านแรงจูงใจ
ด้ านการรับรู้
ด้ านการเรียนรู้
ด้ านบุคลิกภาพ
ด้ านทัศนคติ
รวม

𝐱̅

S.D.

3.85
4.01
4.06
3.72
3.76
3.88

0.984
0.984
0.853
0.973
0.960
0.951

ระดับ
อันดับ
ความสาคัญ
มาก
3
มาก
2
มาก
1
มาก
5
มาก
4
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่ า ภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้ าน ด้ านที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากเป็ นอันดับแรกคือ ด้ านการ
เรียนรู้ (x̅=4.06) รองลงมาคือด้ านการรับรู้ (x̅=4.01) ด้ านแรงจูงใจ (x̅=3.85) ด้ านทัศนคติ
(x̅=3.76) และด้ านบุคลิกภาพ (x̅=3.72) ตามลาดับ

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ข้ อมูลลักษณะส่วนบุคคลได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ ท่ตี ่างกัน ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภคที่ใช้ บริการรถไฟฟ้ าจากริมทางบาทวิถีใน
อาเภอเมือง จั งหวั ดสมุ ทรปราการที่แตกต่ างกัน จากการศึ กษาพบว่ า ผู้ บริ โภคที่มีเพศต่ างกัน
ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารจากร้ านริมบาทวิถีในข้ อค่าใช้ จ่ายในการซื้อแต่ละครั้งแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนข้ ออื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ด้ านอายุต่างกันส่งผลต่อการเลือก
ซื้ออาหารจากร้ านริมบาทวิถีในข้ อประเภทอาหารที่เลือกซื้อ ช่ วงเวลาที่ซ้ ือ ความถี่ในการซื้อ ผู้มี
ส่วนร่วมในการซื้อและค่าใช้ จ่ายในการซื้อแต่ ละครั้ งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.05 ข้ ออื่นไม่แตกต่าง ด้ านระดับการศึกษาที่ต่างกันส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารจากร้ านริ มบาท
วิถีในข้ อเหตุผลที่เลือกซื้อ ประเภทอาหารที่เลือกซื้อ ความถี่ในการซื้อและผู้มีส่วนร่ วมในการซื้อ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนข้ อช่วงเวลาที่ซ้ ือและค่าใช้ จ่ายในการซื้อแต่
ละครั้ งไม่ แตกต่ างกัน ด้ านอาชี พที่ต่างกันส่งผลต่ อการเลื อกซื้ ออาหารจากร้ านริ มบาทวิ ถีในข้ อ
เหตุผลที่เลือกซื้อ ประเภทอาหารที่เลือกซื้อ ความถี่ในการซื้อ ผู้มีร่วมร่วมในการซื้อ และค่าใช้ จ่าย
ในการซื้อแต่ละครั้ ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนข้ อช่ วงเวลาที่ซ้ ื อไม่

แตกต่างกัน ด้ านรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารจากร้ านริมบาทวิถีใน
ข้ อเหตุผลที่เลื อกซื้ อ ช่ วงเวลาที่เลื อกซื้ อและค่ าใช้ จ่ายในการซื้ อแต่ ละครั้ ง แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนข้ อประเภทอาหารที่เลือกซื้อ ความถี่ในการซื้อและผู้มีส่วนร่ วม
ในการซื้อไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพั น ธ์แ ละส่งผลต่ อการ
เลื อ กซื้ ออาหารของผู้ บ ริ โ ภคที่ ใ ช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ าจากร้ า นริ ม บาทวิ ถี ใ นอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ านช่องทางการจาหน่ายมีความสัมพั นธ์
และมีผลต่อการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภคมากที่สุด (β = 0.233, t = 4.267) รองลงมาคือ
ด้ านราคา (β = 0.127, t = 2.373) ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ ( β = 0.126, t = 2.547) ด้ าน
กระบวนการ (β = 0.124, t = 2.375) ตามลาดับ สรุปว่าปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด
มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหาร
ของผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การรถไฟฟ้ าจากร้ านริ มบาทวิถีในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
ปั จจัยทางจิตวิทยา ด้ านการเรียนรู้มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการเลื อกซื้ออาหารของผู้บริโภค
มากที่สุด (β = 0.334, t = 8.235) รองลงมาคือด้ านแรงจู งใจ (β = 0.207, t = 5.118)
ด้ านทัศนคติ (β = 0.174, t = 4.295) ด้ านบุคลิกภาพ (β = 0.142, t = 3.494) และด้ าน
การรับรู้ (β = 0.104, t = 2.579) ตามลาดับ สรุปได้ ว่าปัจจัยทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์และ
ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

อภิปรายผล
1.ปั จ จั ยส่ ว นประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อ การเลื อ กซื้ ออาหารของผู้ บ ริ โภคที่ใช้
บริ ก ารรถไฟฟ้ าจากร้ า นริ ม บาทวิ ถี ใ นอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ พบว่ า ในภาพรวม
ผู้บริโภคให้ ความสาคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่
ในระดับมากที่สุดเป็ นอันดับแรกคือ ด้ านบุ คคล รองลงมาคือด้ านกระบวนการ ด้ านผลิ ตภัณฑ์
ด้ านราคา ด้ านลักษณะทางกายภาพ ด้ านช่ องทางการจาหน่ าย และด้ านการส่งเสริ มการตลาด
ตามลาดับ สามารถอภิปรายได้ ว่า ผู้บริโภคได้ เน้ นไปยังบุคคลคือ ผู้ผลิตหรือผู้ขายอาหารเนื่องจาก
ผู้ ขายให้ บ ริ ก ารด้ วยความสะดวกและรวดเร็ว ผู้ ขายมีความรู้ เรื่ องอาหารของร้ านและสามารถ
แนะนาอาหารได้ เป็ นอย่ า งดี ผู้ ขายมีมนุ ษย์ สัมพั น ธ์ท่ีดี พู ดจาสุภาพ มีมารยาทในการต้ อ นรั บ
ผู้ขายมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสะอาดและผู้ขายมีจานวนที่เพียงพอ
2.ปั จจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารของผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การรถไฟฟ้ า
จากร้ านริมบาทวิถีในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
แยกพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านการเรี ยนรู้มีค่าเฉลี่ ยสูงสุดอยู่ในระดับมากเป็ นอันดับแรก
รองลงมาคื อ ด้ า นการรั บ รู้ ด้ า นแรงจู ง ใจ ด้ า นทัศ นคติ และด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพตามล าดั บ ซึ่ ง

สอดคล้ องกับงานวิจัยของ โอปอล์ สุวรรณเมฆและอภิวรรตน์ กรมเมือง (2562) ศึกษาเรื่องปัจจัย
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยที่มี
ผลต่อการบริ โภคจากร้ านอาหารริ มบาทวิถีในกรุ งเทพมหานคร ประกอบไปด้ วย 2 ปั จจัยคือ
ปั จจัยด้ านความสะดวกในการเข้ าถึง และรสชาติอาหารซึ่งเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของปั จจัยทาง
จิตวิทยาด้ านการรับรู้และแรงจูงใจ
3.ข้ อมูลลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารของผู้บริ โภคที่
ใช้ บริการรถไฟฟ้ าจากร้ านริมบาทวิถีในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ส่งผลต่อการ
เลือกซื้ออาหารที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของวัล
ภา โพธาสินธ์และคณะ (2562) ศึกษาเรื่องปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารริมบาท
วิถีของคนกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจัยพบว่ า ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านอายุ ระดับการศึกษา
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารริ มบาทวิถีในด้ านรูปแบบการบริโภค
แต่ไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของสัญห์จุฑ า จารูญวัฒน์ (2559) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้ บริการร้ านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่
พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่
แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การร้ านอาหารประเภทฟู ดทรัก (Food Truck)
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการศึกษา
1.1 ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการร้ านริมบาทวิถีควรปรับปรุงในเรื่องของความ
โดดเด่นของเมนู อาหารให้ แตกต่างจากร้ านอื่นๆ และในย่านอื่นๆ ที่มีการขายอาหารในลักษณะ
เดียวกัน และควรมีการโฆษณาประชาสัมพั นธ์ร้านให้ เป็ นที่ร้ ูจักของผู้บริ โภคทั่วๆ ไปที่ใช้ บริการ
รถไฟฟ้ าในย่านนั้น
1.2 ปั จ จั ยด้ า นราคา ผู้ ป ระกอบการร้ า นริ มบาทวิ ถีควรให้ ความสาคัญ กับ ปริ มาณ
อาหารกับราคาที่เหมาะสมกันและติดป้ ายบอกราคาที่ชัดเจน เพื่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการ
ซื้ออาหารแต่ละประเภท
1.3 ปัจจัยด้ านการจัดจาหน่าย ผู้ประกอบการร้ านริมบาทวิถีควรเลือกทาเลที่ต้ังร้ านที่
สะดวกต่ อลู กค้ า แต่ ไม่ สร้ างความเดือ ดร้ อนต่ อผู้ ใช้ เ ส้ น ทางสัญจรและควรเป็ นบริ เวณที่ได้ รั บ
อนุญาตให้ สามารถทาการค้ าได้
1.4 ปั จ จั ยด้ า นการส่งเสริ มการตลาด ผู้ ป ระกอบการร้ า นริ มบาทวิ ถีควรเพิ่ มช่ อ ง
ทางการขายออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น ไลน์แมน ฟู้ ดแพนด้ า เป็ นต้ น
1.5 ปั จจัยด้ านบุคคล ผู้ประกอบการร้ านริมบาทวิถีควรจัดหาผู้ขายที่มีบุคลิกภาพที่ดี
แต่งกายสะอาด และเพียงพอต่อการให้ บริการแก่ผ้ ูบริโภคที่อาจมีจานวนมากในแต่ละวัน

1.6 ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการร้ านริมบาทวิถีควรปรับปรุงการ
นาเสนอเมนู อาหารที่น่าสนใจเช่ นมีภาพประกอบอาหารที่นารั บประทาน และให้ ความสาคัญกับ
เอกลักษณ์ของร้ านที่มีสญ
ั ลักษณ์จดจาง่าย
1.7 ปั จ จั ย ด้ านกระบวนการให้ บริ ก าร ผู้ ประกอบการร้ านริ ม บาทวิ ถี ค วรให้
ความสาคั ญ กับ กระบวนการสั่งอาหารที่มีลาดั บ ขั้ น ตอนที่ง่า ยและสะดวก รวมทั้งมี ป้ ายแสดง
รายการและราคาของอาหารอย่างชัดเจน
2.ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการขยายขอบเขตงานวิ จั ยให้ กว้ า งมากขึ้น โดยทาการศึ กษาและวิ จั ย
ผู้บริโภคที่อาศัยนอกเหนือจากกลุ่มผู้ใช้ บริการรถไฟฟ้ าเนื่องจากปั จจุ บันร้ านอาหารริมบาทวิถีไม่
เพี ย งแต่ ก ระจุ ก ตั ว ในตามสถานี ร ถไฟฟ้ าเท่า นั้ น ตามจั ง หวั ด อื่น ๆ ก็มี ร้ า นอาหารริ ม บาทวิ ถี
ให้ บริการมากมายเช่ นกัน ดังนั้น การขยายขอบเขตงานวิจัยออกไปจะทาให้ ทราบข้ อมูลที่เกี่ยวกับ
การตัดสินใจเลือกใช้ บริการของผู้บริโภคนั้นวามีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละพื้นที่
2.2 ควรมีการศึ กษาเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับปั จจั ยอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากปั จ จั ยด้ า นส่ ว น
ประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริก าร (7Ps) ที่ส่งผลต่อความพึ งพอใจของผู้บริ โภค เพราะ
เมื่ อ ผู้ บ ริ โภคเกิ ด ความพึ งพอใจ ย่ อ มมี โอกาสที่ผ้ ู บ ริ โ ภคจะกลั บ มาใช้ บ ริ ก ารอีก ครั้ ง เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการสามารถไปใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์และขยายฐานลูกค้ าออกไปในอนาคต
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