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บทท่ี 2 

กรอบแนวคิดทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

        2.1.1  ทฤษฎีอุปสงค (Demand Theory) 

   เปนแนวคิดท่ีใชอธิบายถึงอุปสงคหรือปริมาณการซ้ือ โดยทางเศรษฐศาสตร หมายถึง อุป
สงคท่ีมีประสิทธิผล (Effective Demand) ซ่ึงเปนอุปสงคท่ีเกิดขึ้นจริงจากการท่ีผูบริโภคมี
ความสามารถและเต็มใจท่ีจะซ้ือ (Ability and Willingness to Pay) สินคาและบริการชนิดนั้นมา
สนองความตองการของผูบริโภค (เดช กาญจนางกูร, 2539) 

   ผูบริโภคตางมีความปรารถนาท่ีจะไดรับความพอใจสูงสุดในการบริโภคสินคาและ
บริการมากขึ้น ถาเขาบริโภคสินคาและบริการชนิดนั้นเปนปริมาณมากขึ้นเพียงพอกับความตองการ
ของเขา การท่ีผูบริโภคจะมีอุปสงคหรือปริมาณการซ้ือสินคาและบริการชนิดใดเปนจํานวนมากหรือ
นอย ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญซ่ึงเปนตัวกําหนดอุปสงค ดังนี้ 

   - ระดับรายไดของผูบริโภค (y) คือถารายไดของผูบริโภคเพ่ิมขึ้นหรือลดลงยอมทําให
สามารถซ้ือสินคาและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามลําดับ 

   - รสนิยมของผูบริโภค (t) คืออารมณหรือความชอบในสินคาและบริการในชวงเวลาตาง  ๆ
โดยรสนิยมของผูบริโภคมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา รสนิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปยอมมีผลตอ
ปริมาณการซ้ือสินคาและบริการของสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งเพ่ิมขึ้น หรือลดลงดวย 

   - ระดับการศึกษาของผูบริโภค (ed) คือการบริโภคสินคาและบริการแตละประเภทของ
ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาสูง มักคํานึงถึงคุณคาของสินคาและบริการเปนสําคัญ ซ่ึงทําใหปริมาณ
เสนอซ้ือสินคาและบริการประเภทดอยคุณภาพหรือประเภทท่ีมีคุณภาพดีเปล่ียนแปลงไป 

   - การโฆษณาของผูขาย (ad) คือผลของการโฆษณาจะทําใหผูบริโภครูจักและตัดสินใจซ้ือ
สินคาหรือบริการประเภทใดประเภทหนึ่ง ทําใหปริมาณอุปสงคเปล่ียนแปลงไปดวย 

   - ราคาสินคาท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ (pa) คือปริมาณการซ้ือสินคาและบริการของสินคา
ชนิดใดยอมขึ้นกับราคาของสินคาและบริการชนิดนั้น หากราคาสินคาและบริการเพ่ิมขึ้นยอมมีผล
ใหปริมาณความตองการซ้ือลดลง แตหากราคาสินคาและบริการใดลดลงยอมมีผลใหปริมาณการซ้ือ
เพ่ิมขึ้น 
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   - ราคาสินคาและบริการประเภทอ่ืน ๆ (pb) คือถาราคาสินคาและบริการประเภทอ่ืน
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงจะสงผลใหการเสนอซ้ือสินคาและบริการประเภทนั้นมีการเปล่ียนแปลงตามไป
ดวย โดยสินคาเหลานั้นอาจมีลักษณะทดแทนกันหรือใชรวมกันได สามารถแสดงความสัมพันธ
ระหวางปริมาณการซ้ือสินคาและบริการกับปจจัยดังกลาวในรูปของฟงกช่ันของอุปสงค (demand 
function) ดังนี้ 

Q = f{ y , t , ed , ad , pa , pb } 

 

2.1.2 แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

     แนวคิดสวนประสมทางการตลาด  เปนตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได 7
ประการ โดยนํามาใชรวมกันอยางเหมาะสม เพ่ือสนองความตองการของตลาดเปาหมาย (กัลยารัตน 
คงพิบูลยกิจ, 2549) โดยสวนผสมทางการตลาดดังกลาวประกอบดวย 

1) ผลิตภัณฑ เปนส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการของมนุษย โดยท่ี
ผลิตภัณฑอาจเปนส่ิงท่ีจับตองไดหรือจับตองไมได กลาวคือเปนไดท้ังสินคาและการบริการ 
โดยท่ัวไปการผลิตผลิตภัณฑตองมีการพิจารณาคุณภาพสินคา ลักษณะ การออกแบบ ขนาดการ
รับประกัน เปนตน ซ่ึงจะสามารถสนองตอบความตองการของลูกคา และทําใหลูกคาเกิดความ      
พึงพอใจได จําแนกความพึงพอใจ ประเภทผลิตภัณฑออกเปน 

 1.1) ประโยชนหลัก หมายถึงประโยชนพ้ืนฐานท่ีผูผลิตเตรียมไวใหผูบริโภคไดรับ
โดยตรงจากการบริโภคผลิตภัณฑนั้น ๆ ซ่ึงจะสามารถตอบสนองตอความตองการท่ีแทจริงของ
ลูกคาได เชน โรงแรม เกสเฮาส หรือบานพัก มีประโยชนพ้ืนฐานเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ลูกคาท่ีตองการท่ีพักแรมคางคืน เปนตน 

 1.2) รูปลักษณผลิตภัณฑ หรือผลิตภัณฑพ้ืนฐาน หมายถึงลักษณะผลิตภัณฑท่ีผูบริโภค
สามารถรับรูได เชน หองพักเตียงเดี่ยว หองพักเตียงคู หองพักครอบครัว หองสูท หรือหองพักรวม 
เปนตน 
 1.3) ผลิตภัณฑคาดหวัง หมายถึงคุณสมบัตแิละเง่ือนไขท่ีผูบริโภคคาดหวังวาจะไดรับ
จากการใชผลิตภัณฑ การเสนอผลิตภัณฑท่ีคาดหวังจะคํานึงถึงความพึงพอใจของผูบริโภคเปนหลัก 
เชน ความประทับใจในการรับบริการดานท่ีพัก อุปกรณตาง ๆ ในหองพักตองอยูในสภาพสมบูรณดี
ของลูกคาในอนาคต 

 1.4) ผลิตภัณฑควบ หมายถึงผลประโยชนเพ่ิมเติม หรือบริการท่ีผูซ้ือจะไดรับควบคูกับ
การซ้ือสินคา ประกอบดวยบริการกอนและหลังการขาย เชน เม่ือลูกคามีการซ้ือบริการหองพักใน
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สถานบริการสวนใหญจะมีการเตรียม กระดาษชําระ สบู แชมพู ครีมนวดผม และน้ําดื่มไวใน
หองพักเพ่ือความพึงพอใจของลูกคา 

 1.5) ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ หมายถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
หรือพัฒนาไปเพ่ือตอบสนองความตองการ 
 2) ราคา เปนส่ิงกําหนดมูลคาในการแลกเปล่ียน หรือการใหบริการในรูปของเงินตรา ราคา
จึงเปนตนทุนในการใชบริการของลูกคา ท่ีจะทําการเปรียบเทียบระหวางคุณคาผลิตภัณฑกับราคา
ผลิตภัณฑ ถาคุณคาของผลิตภัณฑสูงกวาราคาแลวลูกคาจะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นผูผลิตตองคํานึงถึง
คุณคาท่ีรับรูโดยผูบริโภค ซ่ึงผูผลิตตองพิจารณาวาการยอมรับของลูกคาในคุณคาผลิตภัณฑตองสูง
กวาราคาผลิตภัณฑนั้น ๆ 
 3) ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึงสถานท่ีใหบริการและเสนทางในการจัดจําหนาย       
ในสวนแรกตองคํานึงถึงการเลือกทําเลที่ตั้ง การเลือกทําเลที่ตั้งของธุรกิจนั้นนับวามีความสําคัญมาก
โดยเฉพาะธุรกิจบริการ เนื่องจากผูบริโภคตองเดินทางไปรับบริการในสถานท่ีท่ีผูใหบริการ จัดตั้ง
อยู ซ่ึงในธุรกิจบริการท่ีพักควรจะคํานึงถึง เสนทางการคมนาคมไปยังแหลงท่ีพัก การคมนาคมจาก
แหลงท่ีพักไปยังสถานท่ีทองเท่ียวการกําหนดชองทางการจัดจําหนายตองคํานึงถึงองคประกอบ      
3 สวนไดแกลักษณะของการบริการ ความจําเปนในการใชคนกลางในการจัดจําหนาย และลูกคา
เปาหมายของธุรกิจบริการ 
 4) การสงเสริมการตลาด หมายถึงการติดตอส่ือสารขอมูลระหวางผูจําหนายและลูกคา โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสาร หรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสาร   
มีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือก็ไดเครือ่งมือท่ีใชสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ
มี 5 ประเภทดังนี้คือ 

 4.1) การโฆษณา เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับองคกร และผลิตภัณฑบริการ หรือ
ความคิด โดยไมใชบุคคลเขาไปติดตอแตจะติดตอโดยการใชส่ือตาง ๆ ซ่ึงจะตองเสียคาใชจายใน
การโฆษณา ซ่ึงอาจจะอยูในรูปแบบของการแจงขาวสาร การจูงใจใหเกิดความตองการเชน การ
โฆษณาผานหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา และสารสนเทศตาง ๆ เปนตน 

 4.2) การขายโดยใชพนักงานขาย เปนการติดตอส่ือสารจากผูขายไปยังผูรับลูกคาท่ีมี
อํานาจซ้ือโดยตรง พนักงานขายสามารถแนะนํา ชักชวนใหผูบริโภคซ้ือสินคาและบริโภค สามารถ
ใหความชวยเหลือ ดูแลลูกคา และเรียนรูลวงหนาวาลูกคาตองการอะไร เพื่อทําใหเกิดโอกาสในการ
ขายบริการอ่ืนใหกับลูกคาเพ่ิมเติมในอนาคต  
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 4.3) การสงเสริมการขาย เปนกิจกรรมทางการตลาดท่ีนอกเหนือจากการขายโดยใช
บุคคลในการโฆษณา และการประชาสัมพันธท่ีชวยกระตุนการซ้ือของผูบริโภคและประสิทธิภาพ
ของผูขาย เชน การลดราคา การแจกตัวอยางสินคา การสะสมแตมชิงรางวัล เปนตน 

 4.4) การบอกกลาวแบบปากตอปาก มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอธุรกิจบริการ เพราะผูท่ี
เคยใชบริการจะทราบวาการบริการของธุรกิจนั้นเปนอยางไรจากประสบการณของตนเองแลว
ถายทอดประสบการณนั้นตอไปยังผูอ่ืนซ่ึงอาจจะเปนผูใชบริการในอนาคต หากผูท่ีเคยใชบริการมี
ความรูสึกท่ีดี ประทับใจในการบริการ ก็จะบอกตอไปยังญาติและคนรูจักและแนะนําใหไปใช
บริการดวย ซ่ึงสามารถลดคาใชจายในการสงเสริมการตลาดและการติดตอส่ือสารไดมาก แตในทาง
ตรงกันขาม หากผูท่ีเคยใชบริการแลวไมประทับใจในการบริการก็จะบอกตอในทางลบไดการ
แนะนําจากคนรูจัก มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูท่ีไมเคยสูงมาก ดังนั้นการบอก
เลาแบบปากตอปากจึงมีผลตอธุรกิจบริการอยางยิ่ง การไดรับประสบการณท่ีไมประทับใจจะสงผล
เสียอยางยิ่งตอธุรกิจบริการ เพราะผูใชบริการท่ีไมประทับใจมีแนวโนมท่ีจะบอกกลาวแบบปากตอ
ปากสูผูอ่ืนมากกวาผูท่ีประทับใจในการบริการ 
 5) ผูมีสวนเกี่ยวของหรือบุคลากร คือบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริการท้ังหมดรวมถึง
ลูกคาและบุคลากรท่ีใหบริการลูกคา คุณภาพในการใหบริการตองอาศัยการคัดเลือกการฝกอบรม 
การจูงใจ เพ่ือใหสามารถสรางความพอใจแกลูกคาผูใชบริการเหนือคูแขงขัน บุคลากรตองมี
ความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา มีความสามารถในการ
แกปญหา และสามารถสรางคานิยมท่ีดีแกองคกร  
 6) การสรางและการนําเสนอลักษณะกายภาพ ไดแก สภาพแวดลอมของสถานท่ีใหบริการ 
การออกแบบตกแตง และแบงสวน หรือแผนกของพ้ืนท่ีภายในอาคาร และลักษณะทางกายภาพ    
อ่ืน ๆ ท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคาและทําใหมองเห็นภาพลักษณของการบริการไดอยางชัดเจนรวมไป
ถึงอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ท่ีมีไวใหบริการดวย 
 7) กระบวนการใหบริการ หมายถึงขั้นตอนในการใหบริการเพ่ือสงมอบคุณภาพในการ
ใหบริการกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและประทับใจ ซ่ึงพิจารณาใน 2 ดาน คือความซับซอนและความ
หลากหลาย ในความซับซอนจะตองพิจารณาถึงขั้นตอนและความตอเนื่องของงานในกระบวนการ 
เชน ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเขาพัก การจัดสงสัมภาระไปยังหองพักการทําความ
สะอาดหองพัก การเปล่ียนอุปกรณใชแลว การลงทะเบียนแจงออกและการจายเงินคาเขาพัก สวนใน
ดานของความหลากหลายตองพิจารณาถึง ความมีอิสระ ความยืดหยุน ความสามารถเปล่ียนแปลง
ขั้นตอน หรือลําดับงาน 
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2.1.3  แนวคิดความพอใจของผูบริโภค (Consumer Satisfaction) 

 ความหมายของความพึงพอใจ (Satisfaction) 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความสุขความสบายท่ีไดรับจากสภาพแวดลอมทางกายภาพเปน
ความสุขสบายท่ีเกิดจากการเขารวม ไดรูและไดเห็นในกิจกรรมนั้น ๆ  ความพึงพอใจเปนความรูสึก
ของบุคคลในเชิงบวก สามารถลดความตึงเครียดของมนุษยใหนอยลง  ซ่ึงความพอใจนี้เปนทัศนคติ
ของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือเปนทัศนคติท่ีเปนผลมาจากสภาพแวดลอม (ปองศักดิ์ ทองเน้ือ
แข็ง, 2544) 
 Kotler (1994 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2544) กลาววา ความพึงพอใจเปน
ระดับความรูสึกของบุคคลหรือลูกคา ซ่ึงเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูผลจากการ
ทํางาน หรือประสิทธิภาพสินคากับความคาดหวังของลูกคา ซ่ึงหากพิจารณาถึงความพึงพอใจหลัง
การขายของลูกคาวาจะเกิดระดับความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจตอสินคาหรือบริการนั้น ซ่ึงถาผลที่
ไดรับจากสินคาหรือบริการต่ํากวาความคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความไมพึงพอใจ แตถาระดับผลท่ี
ไดรับของสินคาหรือบริการตรงกับความคาดหวังของลูกคา จะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และถา
ผลท่ีไดรับจากสินคาหรือบริการสูงกวาความคาดหวังท่ีลูกคาตั้งไว  ก็จะทําใหลูกคาเกิดความ
ประทับใจ ซ่ึงความแตกตางกัน 3 ระดับของความพึงพอใจท่ีกลาวมา จะสงผลตอการตัดสินใจของ
ลูกคา และจะประชาสัมพันธถึงส่ิงท่ีดีและไมดีของสินคาตอบุคคลอ่ืน ๆ ตอไป 
 ความพึงพอใจสามารถวัดไดโดยการใชเครื่องมือในการติดตามและวัดความพึงพอใจของ
ลูกคา รวมท้ังเห็นวาเครื่องมือท่ีใชวัดนั้นเปนส่ิงสําคัญประการหนึ่ง (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 
2544) ความพึงพอใจของลูกคาเปนส่ิงท่ีนักการตลาดจะตองคนหาและวัดผลความพึงพอใจของ
ลูกคา ซ่ึงเปนวิธีการท่ีจะติดตามวัดผลและคนหาความตองการของลูกคา โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคาโดยยึดปรัชญาแนวคิดทางการตลาดท่ีมุงความสําคัญท่ีลูกคา  มี
จุดมุงหมายท่ีการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยมีปจจัยท่ีตองคํานึงถึงคือ วิธีการสรางความพึง
พอใจโดยการลดตนทุนของลูกคา (ลดราคา) หรือเพ่ิมการบริการ หนวยธุรกิจจะตองสามารถสราง
กําไรดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง อาจลงทุนมากขึ้น หรือมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปจจัยเหลานี้มี
ผลทําใหกําไรของธุรกิจลดลงและมีผลกระทบท้ังรายไดและตนทุน ดังนั้นผูประกอบการสามารถ
วัด ติดตาม และวัดความพึงพอใจของลูกคาไดดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 
 1) ระบบการติเตียนและขอเสนอแนะ โดยการหาขอมูลทัศนคติของลูกคาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและการทํางานของบริษัท ปญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการทํางานรวมท้ังขอเสนอแนะ
ตาง ๆ 
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 2) การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา วิธีนี้หนวยธุรกิจตองเตรียมแบบสอบถามเพ่ือคนหา
ความพึงพอใจของลูกคา โดยการถามใหลูกคาระบุปญหาการใชผลิตภัณฑวา ลูกคาไดรับความพึง
พอใจในผลิตภัณฑหรือบริการหรือไม 
 3) การเลือกซ้ือโดยกลุมท่ีเปนเปาหมาย วิธีนี้จะเชิญบุคคลท่ีคาดวาจะเปนผูซ้ือท่ีมีศักยภาพ
ใหวิเคราะหจุดแข็งจุดออนในการซ้ือสินคาและบริการของธุรกิจและคูแขง พรอมท้ังมีการระบุ
ปญหาของสินคาหรือบริการ 
 4) การวิเคราะหลูกคาท่ีสูญเสียไป วิธีนี้จะวิเคราะหหรือสัมภาษณลูกคาเดิมท่ีเปล่ียนใชตรา
สินคาอ่ืน จะทําใหทราบถึงสาเหตุตาง ๆ ท่ีทําใหลูกคาเปล่ียนใจ 
 

2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 เยาวเรศ เชาวนพูนผล (2536) ศึกษาการบริโภคอาหารนอกบานของครัวเรือนผูบริโภคใน
เขตเมืองเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแบบอยางการใชจายบริโภคอาหารนอกบานของ
ครัวเรือนผูบริโภค เพ่ือวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางการใชจายบริโภคอาหารนอกบานกับ
ปจจัยเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนผูบริโภค วากระทบตอการบริโภคอาหารนอกบานใน
ทางบวกและลบอยางไร โดยเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชวิเคราะหคือการวิเคราะหการถดถอยแบบ OLS 
(ordinary least square) สามารถสรุปความสัมพันธไดดังนีค้ือ อายุของหัวหนาครัวเรือนไมมีอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญตอการใชจายเพื่อบริโภคอาหารนอกบานของหัวหนา จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ี
หัวหนาครัวเรือนตองเล้ียงดู มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในทางลบ ระดับการศึกษาของหัวหนา 
รายไดท้ังหมดของครัวเรือนตอสัปดาห จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีรายได ลวนแลวแตมีอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญในทางบวก หัวหนาครัวเรือนท่ีทํางานนอกบานมีการบริโภคอาหารนอกบาน
มากกวาหัวหนาครัวเรือนท่ีไมไดทํางานนอกบาน และหัวหนาครัวเรือนชายบริโภคอาหารนอกบาน
มากกวาหัวหนาครัวเรือนหญิง 

 

 กานตชนิต วงศแคะหลา (2548) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเย็นนอกบานของ
คนทํางานในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรม และปจจัยท่ีมีผลตอ
การบริโภคอาหารเย็นนอกบานของคนทํางานในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ใชการ
ออกแบบสอบถาม แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาสถิติท่ีใชไดแก
คาความถ่ี คารอยละ และคาเฉล่ียเลขคณิต ผลการศึกษาพบวามีจํานวนผูท่ีเคยรับประทานอาหารเย็น
นอกบานรอยละ 84.00 สวนใหญเปนเพศหญิงและมีอายุอยูระหวาง 20-30 ป ระดับการศึกษาสวน
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ใหญคือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา อาชีพพนักงานหรือลูกจางเอกชนมีการออกไปรับประทาน
อาหารเย็นนอกบานมากท่ีสุด โดยคนท่ีมีรายไดอยูในชวง 5,001-10,000 บาทตอเดือนเปนกลุมคนท่ี
เคยรับประทานอาหารเย็นนอกบานมากท่ีสุด สําหรับประเภทอาหารท่ีรับประทานมากท่ีสุดคือ
อาหารไทย โดยเปนรานอาหารประเภทอาหารตามส่ังหรือรานอาหารท่ัวไปมีมากท่ีสุด สวนใหญจะ
ใชบริการรานอาหารท่ีมีทําเลที่ตั้งอยูใกลบานหรือท่ีทํางานมากท่ีสุด ผูท่ีพาไปรับประทานอาหาร
เย็นนอกบานบอยท่ีสุดคือคนในครอบครัว และจํานวนผูรวมรับประทานอาหารเย็นนอกบานมี 3-6 
คนเปนสวนใหญ คาใชจายในการบริโภคอาหารเย็นนอกบานในแตละครั้งสวนใหญมีการใชจายตอ
คน 101-500 บาท ดานการวิเคราะหปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกรับประทานอาหารเย็น
นอกบาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ คาเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคืออาหารมีความสะอาดนารับประทาน 
ปจจัยดานสถานท่ี เห็นวาการมีท่ีจอดรถท่ีกวางขวางเพียงพอมีคาเฉล่ียสูงสุด ปจจัยดานราคา พบวา
อัตราคาบริการสมเหตุสมผลมีคาเฉล่ียสูงสุด สวนปจจัยดานการตลาด ปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือมี
ปายรานท่ีแสดงการใหบริการอยางชัดเจน ปจจัยดานกระบวนการบริการพบวาเวลาเปดปดราน
เหมาะแกการมาใชบริการมีคาเฉล่ียระดับสูง ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ พบวาความสะอาดและ
เปนระเบียบเรียบรอยในรานมีคาเฉล่ียสูงสุด ปจจัยดานบุคลากร พบวาปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ
การท่ีพนักงานใหการตอนรับ มีอัธยาศัยท่ีดี และพนักงานบริการดวยความสุภาพยิ้มแยมแจมใส 
 
 มรกต เทพยศ (2551) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการประกอบธุรกิจรานอาหารตางชาติในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะศึกษาสภาพท่ัวไปของธุรกิจรานอาหารตางชาติ  
ปจจัยท่ีมีผลตอการประกอบการของธุรกิจรานอาหารตางชาติ และปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการ
ประกอบการของธุรกิจรานอาหารตางชาติในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
ความถ่ี คาเฉล่ีย และรอยละ ในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของธุรกิจ และใชมาตรวัดแบบมาตร
ประเมินคา ในการวิเคราะหปจจัยและปญหาของธุรกิจ ผลการศึกษาพบวา ธุรกิจรานอาหารตางชาติ
สวนใหญ มีขนาด 11-20 โตะ รูปแบบธุรกิจเปนแบบบุคคลธรรมดา ประกอบธุรกิจเนื่องจากเจาของ
กิจการมีความเช่ียวชาญในการประกอบอาหาร โดยเลือกท่ีตั้งอยูใกลยานการคาและเชาสถานท่ี
ท้ังหมดในประกอบธุรกิจ สวนใหญมีจํานวนพนักงานนอยกวา 20 คน โดยมีฝายบริหารนอยกวา 5 
คน ฝายบริการหรือฝายครัว 5-10 คน ใชวัตถุดิบท่ีนําเขาจากตางประเทศประมาณรอยละ 31.15 และ
วัตถุดิบเพ่ือสุขภาพหรือปลอดสารพิษประมาณรอยละ 32.31 ของวัตถุดิบท่ีใชท้ังหมด รานอาหาร
ตางชาติสวนใหญมีตนทุนจดทะเบียน 300,000-500,000 บาท คาใชจายสวนใหญจะเปนคาใชจาย
ดานวัตถุดิบประมาณรอยละ 53 ของคาใชจายท้ังหมด มียอดขายรวมตอปประมาณ 1,000,000 - 
2,000,000 บาท ผลกําไรสุทธิตอป ประมาณ 500,000 – 1,000,000 บาท มีจํานวนลูกคาตอวัน 61-90 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการประกอบการของธุรกิจรานอาหารตางชาติในเขตเทศบาลนครเชียงใหมประกอบ
ไปดวย 2 ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงาน ซ่ึงปจจัยดานบุคลากรอยูในระดับ
ความสําคัญมากท่ีสุด และปจจัยดานการเงินอยูในระดับความสําคัญนอยท่ีสุด สวนปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาดนั้น ปจจัยดานสถานท่ี อยูในระดับความสําคัญมากท่ีสุด และปจจัยดานการ
สงเสริมการขาย อยูในระดับความสําคัญนอยท่ีสุดดานปญหาของธุรกิจรานอาหารตางชาตินั้น 
ปญหาดานการแขงขันอยูในระดับมากท่ีสุด และปญหาดานกฎระเบียบอยูในระดับนอยท่ีสุด


