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The aim of this research is to study Tourists’ satisfaction toward restaurants in HuaHin, Prachuap Khiri Khan Province. The independent variables were tourists’ characteristics
in terms of gender, age, marital status, education, and monthly income; and restaurants’
characteristics in terms of brand, product quality, price, discount, reliability, response to
customers and service confidence. The dependant variable was tourists’ satisfaction.
The samples were 400 Thai tourists who had visited Hua Hin, Prachuap Khiri Khan
Province. The data were collected by means of questionnaires and analyzed by statistical
methods of means, percentage, standard deviation, T-test, One way analysis of variance
and multiple regression analysis.
Results of the research are as follows:
1. Most of the respondents were female, at the ages of 20 years or under.
They were single with the highest level of education of under bachelor’s
degree. Their monthly income was 10,000 baht or under.
2. The respondents thought that the restaurants had the characteristics in the
aspects of product quality and reliability at the high level. In the meantime,
the characteristics of brand, price, discount, respond to customers, and
service confidence were rated at the moderate level.
3. The overall satisfaction of the respondents were at the moderate level.
4. Results of hypotheses test at the statistical significance level of 0.05 show
that Tourists’ satisfaction toward restaurants is correlated with age, highest level
of education, monthly income, brand, response and service confidence.
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วิทยาลัยทุกทาน ตลอดจนผูมีสวนรวมตองานวิจัยนี้ทุกทาน
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณนักทองเที่ยวชาวไทย ที่ใหความกรุณาใหความอนุเคราะหในการ
ตอบแบบสอบถามและเก็บตัวอยางเปนอยางดี จนทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี
ทายสุดนี้ คุณงามความดีและประโยชนอันเกิดจากปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิ จัยขอนอมบูชา
คุณบิดามารดาและบูรพาคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาอบรมสั่งสอน ขาพเจาจนกระทั่ง
ประสบความสําเร็จในวันนี้
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ในยุ ค ปจ จุ บั น การสื่อ สารรอบโลกเป น เรื่ อ งที่ ง า ยและสะดวกรวดเร็ ว เนื่ อ งจากการมี
เทคโนโลยีที่ทัน สมัย และยังมีก ารพัฒนาอยางตอ เนื่อง ทําใหก ารทองเที่ย วเป น ปจ จัย ที่จ ะทําให
ชาวตางชาติเขามาเที่ยวเมืองไทย เมื่อการทองเที่ยวของไทยเปนที่ รูจักของคนทั่วโลกและที่สําคัญที่
ขาดไมไดคือเรื่องของอาหารไทย
“อาหาร” เปนสิ่งที่มีความจําเปนมากสําหรับมนุษย มนุษยมีความตองการขั้นพื้นฐานใน
การตอบสนองความตองการในชีวิตประจําวัน เรียกวา ปจจัย 4 คือ สิ่งที่ตอบสนองตอความตองการ
พื้นฐานของมนุษย มนุษยทุกคนตองมีปจจัยเหลานี้ในการดํารงคชีวิต ซึ่งหากขาดไปก็จะทําใหการ
ดํารงคชีวิตนั้น ๆ เปนไปดวยความยากลําบาก อาหารเปนปจจัย แรกที่ตองใหความสําคัญ เพราะ
อาหารเปนปจจัยที่จะสรางพลังงาน ใหคนมีความสามารถในการใชชีวิตอยูตอไปได อาหารเปนเรื่อง
ของปากทองที่ตัวบุคคลตองหามาประทังชีวิต แนนอนวาทุกคนตองกิน(stawahna. 2551: ออนไลน)
ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจเปนจํานวนมาก หัวหินเกิดขึ้นในสมัยราชการที่ 7
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนเรศวฤทธิ์ เปนเจานายพระองคแรกที่สรางตําหนักหลังใหญชายทะเล
ดานใต ของหมูหิน (ปจ จุ บัน อยู ติดกับ โรงแรมโซฟเ ทลฯ) และไดมีก ารสรา งอีก หลายหลั งถัดไป
ซึ่งตอๆมาไดสรางขึ้นใหมอีก เรียกวา “บังกะโลสุขเวศน” ทรงขนานนามหาดทรายบริเวณตําหนัก
และหาดถัดๆไปทางใตเสียใหมวา “หัวหิน” (เทศบาลเมืองหัวหิน. 2553: ออนไลน) ซึ่งอําเภอหัวหิน
เปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมเปนอันดับที่ 7 ของประเทศที่มีความสะอาดเรียบรอยมากที่สุด
อําเภอหัวหิน เปนอําเภอที่ทุกคนรูจักกันเปนอยางดีทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ สถานที่ทองเที่ยว
ในประเทศไทย เดิมมีชื่อวา "บานสมอเรีย ง" หรือ "บานแหลมหิน" ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระปกเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) ไดทรงสรางวังไกลกังวลเพื่อประทับพักผอนในฤดูรอน และปจจุบันวังไกลกังวล
นั้นเปนที่ประทับของพระมหากษัตริยองคปจจุบัน (วิกิพีเดีย. 2552: ออนไลน)
นักทองเที่ยวนิยมมาพักผอนที่ชายหาด หัวหิน และอีกบริการหนึ่งที่นักทองเที่ยวนิยมใชบริการ
คือ รานอาหาร หัวหินมีรานอาหารมากมายไวคอยบริการนักทองเที่ยว หัวหิน มีรานอาหารติดชายทะเล
รานอาหารติดเชิงเขา รานอาหารแบบตัวเมือง ไมเพียงแตอาหารทะเลที่นักทองเที่ยวนิยม ยังมีอาหาร
อีสาน อาหารยุโรป อาหารไทย และอีก มากมายในบรรยากาศแบบเมืองหัวหิน สําหรับ ผูที่ช อบ
บรรยากาศการกินแบบคึกคัก มีอาหารใหเลือกหลากหลายในที่เดียวกัน ยานตลาดโตรุงหัวหินที่เต็มไป
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ดวยของอรอยสารพัดสารพัน (ททท. 2553: ออนไลน) รานอาหารในหัวหินมีจํานวนประมาณ 87 ราน
(ไทยแลนดหัวหิน. 2553: ออนไลน)
จากสถิติของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยป 2548 พบวามีนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางมา
พักผอนที่หัวหินมากถึง 1,800,000 คน ในจํานวนนี้เปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติเกือบ 400,000 คน
และมีอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวกวา 15% (Marketeer. 2551: ออนไลน)
จากการคนควาของผูวิจัยไมพบขอมูลโดยเฉพาะของหัวหินแตในภาพรวมของการทองเที่ยว
บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด (2552: ออนไลน) คาดการณวามูลคาธุรกิจรานอาหารในประเทศไทย
ในป 2552 ลดลงเหลือประมาณ 194,000 ลานบาท หดตัวประมาณรอยละ 3.0-4.0 เมื่อเทียบกับป
2551 ทั้งนี้เ นื่องจากพฤติกรรมของผูบ ริโภคลดความถี่ใ นการรับ ประทานอาหารนอกบาน และลด
คาใชจายตอครั้งในการออกไปรับประทานอาหารนอกบาน โดยคาใชจายในการบริโภคอาหารนอก
บานของคนไทยเฉลี่ย ตอเดือนประมาณ 900 บาทตอครัวเรือน สําหรับคาใชจายดานอาหารและ
เครื่องดื่มของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศประมาณรอยละ 18 ของคาใชจายทั้งหมดของนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ หรือประมาณ 86,400 ลานบาท
สําหรับแนวโนมในป 2552 บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด คาดวา จํานวนรานอาหารใน
ประเทศไทยมีแนวโนมหดตัวรอยละ 3.0-4.0 ตามภาวะเศรษฐกิจ ที่ซ บเซา ซึ่งมีเ พีย งรานอาหาร
ตางประเทศ โดยเฉพาะรานอาหารญี่ปุนเทานั้นที่ยังมีการเติบโตอยางโดดเดน แบงเปน 3 ประเภท
1.
รานอาหารรายยอย มีสัดสวนตลาดในประเทศไทยประมาณรอยละ 70.0 ของมูลคา
ธุรกิจรานอาหารทั้งหมด และเมื่อเทียบกับปที่ผานมามีอัตราการขยายตัวเพียงรอยละ 1-2 นับวาลดลง
จากในป 2551 ที่มีอัตราการขยายตัวรอยละ 5.2
2.
ร า นอาหารต า งประเทศและร า นอาหารหรู ธุ ร กิ จ ร า นอาหารต า งประเทศ และ
รานอาหารหรูมีสัดสวนทางการตลาดรอยละ 10.0 ของธุรกิจรานอาหารในประเทศทั้งหมด โดยธุรกิจ
รานอาหารตางประเทศในไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะรานอาหารญี่ปุน
3.
รานอาหารประเภทบริการดวน(Quick Service Restaurant) ปจจุบันธุรกิจรานอาหาร
ประเภทนี้มีการเติบโตในอัตราสูงสุดในกลุมธุรกิจรานอาหารในประเทศไทย คาดการณวาสัดสวนตลาด
ของธุรกิจประเภทนี้ประมาณรอยละ 20.0 ของมูลคาธุรกิจรานอาหารในประเทศไทย
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รานอาหาร
ประเภทบริการดวน
20%

รานอาหารตางประเทศ
10%

รานอาหารรายยอย
70%

ภาพประกอบ 1 สวนแบงตลาดประเภทรานอาหาร
ที่มา: บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด. (2552)
จากการสํารวจมาตรฐานรานอาหารในประเทศไทยในป 2551 ของกองสุขาภิบาลอาหารและ
น้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขพบวาจากจํานวนรานอาหารทั้งหมดที่ไดมีการสํารวจ ปรากฏวามี
รานอาหารที่ไดมาตรฐานและไดรับปาย Clean Food Good Taste รอยละ 68.8 ซึ่งนับวาเพิ่มขึ้น
อยางมากเมื่อเทีย บกับในป 2547 ที่มีสัดสวนเพียงรอยละ 29.4 เทานั้น แตเ มื่อเทียบกับ ในป 2550
แลวนับวายังอยูในเกณฑที่ใ กลเ คียงกัน กลาวคือ ในป 2550 จํานวนรานอาหารที่ไดมาตรฐานและ
ไดรับปาย Clean Food Good Taste คิดเปนรอยละ 68.1 (กรุงเทพธุรกิจออนไลน. 2552: ออนไลน)
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีจุดมงหมายเพื่อที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาว
ไทยที่มีตอรานอาหารในเขตพื้น ที่หัวหิน โดยสรางแรงจูงใจในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ความ
เหมาะสมของราคา และคุ ณ ภาพในด า นกระบวนการบริ ก าร เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ความรู สึ ก ของ
นักทองเที่ยวชาวไทยวามีความพึงพอใจเกี่ยวกับรานอาหาร และเพื่อที่จะนําไปเสนอแนะรานอาหารใน
พื้นที่หัวหิน
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ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
สูง สุ ด และรายได ต อ เดือ น ของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มีค วามสั มพั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทย รานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2. เพื่อศึกษาลักษณะของผลิตภัณฑที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทย รานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
3. เพื่อศึกษาราคาที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
รานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
4. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ชาวไทย รานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ความสําคัญของการวิจัย
ขอคน พบในงานวิจัย ครั้งนี้ สามารถนําไปใชประโยชนในการจัดการ ทั้งในดานการตลาด
การบริห ารคุณ ภาพทางด านการบริก าร ลัก ษณะของผลิตภัณ ฑ และความเหมาะสมของราคา
รวมทั้งอืน่ ๆ ของรานอาหารในเขตพื้นที่หัวหิน เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะของผูบริโภคที่สงผลตอความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยว ที่กอใหเกิดประสิทธิภาพ และประโยชนในการพัฒนารานอาหารในอําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
1.ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่มารับประทานอาหารในอําเภอ
หัวหิน
2.กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใ ชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นัก ทองเที่ย วชาวไทยที่มารับประทานอาหารใน
อําเภอหัวหิน
ดังนั้นจึงใชสูตร การคํา นวณขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบคาประชากร (กัลยา วานิช ย
บัญชา. 2544: 74) และไดกําหนดคาความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดที่ยอมรับไดไมเกิน 5%
ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน
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การเลือกตัวอยาง
การเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)
ดังนี้ งานวิจัยนี้ใชขอมูล www. Thailand-Huahin.com เปนกรอบกําหนดกลุมตัวอยาง (Sampling
Frame) ซึ่งในเว็บไซตนี้รวบรวมชื่อรานอาหารไวจํานวน 87 ราน โดยรานอาหารนี้เปนรานอาหารที่ได
มีการจดทะเบียนการคา ไดแก รานอาหารไทย รานอาหารอีสาน และรานอาหารยุโรป แตไม
รวมถึงรานอาหารในตลาดโตรุงและรานอาหารที่เปนแฟรนไชส เชน KFC ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (ไทย
แลนดหัวหิน. 2553: ออนไลน)
ขั้นตอนที่ 1 การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random Sampling) โดยการเลือกรานอาหาร
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มาจํานวน 10 ราน
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดโควตา (Quota Sampling) ในการสุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยใน
อําเภอหัวหิน โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปนสัดสวนที่เทากัน คือ รานละ 40 ตัวอยาง
ขั้นตอนที่ 3 การเลือกตัวอยางแบบใชความสะดวก (Convenience Sampling) การเลือก
ตัวอยางโดยสะดวกใหครบตามจํานวนแบบสอบถาม 400 ชุด
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบงเปนดังนี้
1.
ลักษณะสวนบุคคล
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 อายุ
1.2.1 ต่ํากวา หรือเทากับ 20 ป
1.2.2 21-30 ป
1.2.3 31-40 ป
1.2.4 41-50 ป
1.2.5 51 ปขึ้นไป
1.3 สถานภาพสมรส
1.3.1 โสด
1.3.2 สมรส
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1.4

ระดับการศึกษาสูงสุด
1.4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี
1.4.2 ปริญญาตรี
1.4.3 สูงกวาปริญญาตรี
1.5 รายไดตอเดือน
1.5.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
1.5.2 10,001 – 20,000 บาท
1.5.3 20,001 – 30,000 บาท
1.5.4 30,001 บาทขึ้นไป
2. ลักษณะผลิตภัณฑ
2.1 ตราสินคา
2.2 คุณภาพผลิตภัณฑ
3.
ราคา
3.1 ความคุมคาของราคา
3.2 สวนลดที่ยอมให
4.
คุณภาพการบริการ
4.1 ความเชื่อถือได
4.2 การตอบสนองตอลูกคา
4.3 ความเชื่อมั่นตอการบริการ
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาว
ไทยที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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นิยามศัพทเฉพาะ
1.
รานอาหาร หมายถึง สถานที่ประกอบการเกี่ยวกับอาหาร ไดแก รานอาหารไทย
รานอาหารอีสาน และรานอาหารยุโรป บริเวณอําเภอหัวหินซึ่งรานอาหารนี้เปนรานอาหารที่ไดมี
การจดทะเบียนการคา เปนรานอาหารที่มีชื่อราน มีบริเวณตั้งโตะอาหาร แตไมรวมถึงรานอาหารใน
ตลาดโตรุงและรานอาหารที่เปนแฟรนไชส เชน KFC ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว
2.
ลักษณะผลิตภัณฑ หมายถึง ตราสินคาและผลิตภัณฑ
2.1 ตราสินคา หมายถึง ชื่อรานและตราสัญลักษณของราน ได แก ชื่อราน
สามารถจดจําไดงาย ชื่อเรียกที่งาย ชื่อที่สื่อถึงลักษณะรานอาหาร มีเครื่องหมายตราสินคาที่แสดงถึง
เอกลักษณ
2.2 คุณภาพผลิตภัณ ฑ (Product quality) หมายถึง อาหารที่ทําขายใหแก
ลูกคา ไดแก ความสดของอาหาร ความสะอาดของอาหาร ความอรอยของอาหาร คุณคาทาง
โภชนาการของอาหาร และความสวยงามของอาหาร
3.
ราคา หมายถึง องคประกอบของราคาที่ผูบริโภคนึกถึง ไดแก ความคุมคาของ
ราคาและสวนลดที่ยอมให
3.1 ความคุมคาของราคา หมายถึง ราคาที่มีความเหมาะสมกับ ปริมาณ
ระดับราคาที่นาพอใจและการยินดีจาย ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ราคาที่เหมาะสมกับโภชนาการ
อาหารที่ไดรับ และราคาเมื่อเทียบกับคูแขง
3.2 สวนลดที่ยอมให หมายถึง สวนลดที่รานอาหารยอมลดใหจากราคาปกติ
ที่กําหนดไวของสินคาหรือบริก าร สวนลดที่ย อมใหทําใหมีก ารกลับมาใชบริก ารซ้ํา สั่ง อาหารใน
ปริมาณที่มากขึ้น มีความถี่ในการใชบริการบอยขึ้น และเปนเหตุใหเกิดการตัดสินใจซื้อ
4.
คุณ ภาพการบริก าร หมายถึง ลัก ษณะของการบริก ารที่ผูบ ริโภครับ รู ไดแก
ความเชื่อถือได การตอบสนองตอลูกคา และ ความเชื่อมั่นตอการบริการ
4.1 ความเชื่อถือได หมายถึง การปฏิบัตงิ านที่มีมาตรฐานในการบริการโดยมี
ความสม่ําเสมอและถูกตอง การมีกระบวนการในการประกอบอาหารที่เปนมาตรฐานสากล การไดรับ
การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และการมีมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร

8
4.2
การตอบสนองตอลูกคา หมายถึง การที่รานอาหารเสนอขายสินคาได
ตรงกับความตองการของลูกคา ในดานการบริการที่รวดเร็ว การจัดหาอาหารใหไดตามที่ลูกคาสั่ง
การจัดโตะที่นั่งใหไดตามความตองการของลูกคา ความพรอมที่จะใหคําแนะนํา การมีขั้นตอนการ
บริการที่คลองตัวและมีความพรอมในการใหบริการอยางตอเนื่องแกลูกคา
4.3 ความเชื่อมั่นตอการบริก าร หมายถึง ผูใ หบ ริการมีความรูและทัก ษะ
ความชํานาญที่ดีในการบริก าร มีความสุภาพทั้งทางกายและวาจา ไดแก ความสามารถในการ
อธิบายใหลูกคาเขาใจถึงการบริการ แจงรายละเอียดของรายการสินคาใหลูกคาทราบ และพนักงานที่
มีความเต็มใจกระตือรือรนในการใหบริการดวยความสุภาพและมั่นใจ
5.
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว หมายถึง ความรูสึกของนักทองเที่ยวที่ไดรับการ
ตอบสนองความตองจากผูประกอบการรานอาหาร โดยวัดจากสิ่งที่นักทองเที่ยวแสดงออกถึงความพึง
พอใจ ไดแก การแนะนําและบอกตอผูอื่น การสั่งอาหารเพิ่มมากขึ้น การกลับมาใชบริการซ้ํา
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ” มีกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ลักษณะสวนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
รายได
ผลิตภัณฑ
 ตราสินคา

ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มี
ตอรานอาหาร

 คุณภาพผลิตภัณฑ
ราคา
 ความคุมคาของราคา
 สวนลดทีย่ อมให
คุณภาพการบริการ
 ความเชื่อถือได
 การตอบสนองตอลูกคา
 ความเชื่อมั่นตอการบริการ

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวความคิด
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สมมติฐานในการวิจัย
1.
เพศมีความสัมพัน ธ กับ ความพึงพอใจที่มี ตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
2.
อายุมีความสัมพันธ กับ ความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
3.
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
4.
การศึกษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
5.
รายไดมีความสัมพันธ กับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
6.
ตราสินคามีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
7.
คุณภาพผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
8.
ความคุมคาของราคามีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
9.
สวนลดที่ยอมใหมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
10. ความเชื่อถือไดมีความสัมพัน ธกับ ความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
11. การตอบสนองตอลูกคามีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
12. ความเชื่อมั่น ตอการบริก ารมีความสัมพันธ กับ ความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจรานอาหาร
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะผลิตภัณฑ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับราคา
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจรานอาหาร
จํานวนธุรกิจรานอาหาร
จากการสํารวจในประเทศไทยในปจจุบันพบวารานอาหาร/ภัตตาคารมีอัตรา การขยายตัวเพิ่ม
มากขึ้น โดยในป 2551 มีธุรกิจรานอาหาร จํานวน 64,113 ราน ซึ่งเปนจํานวนธุรกิจรานอาหารใน
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 12,000 ราน ในตางจังหวัด จํานวน 52,113 ราน เพิ่มขึ้นจากเมื่อป 2545
ประมาณ 9,000 ราน
ธุรกิจรานอาหารขายอาหารและเครื่องดื่มทั่วประเทศ ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา วันที่ 30 กันยายน 2552 รวมทั้งสิ้น 6,893 ราย มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 27,702.99
ลานบาท ชวงทุนจดทะเบียนสวนใหญอยูระหวาง 1 - 4.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67.95 ของจํานวน
นิติบุคคลภัตตาคาร รานขายอาหารและครื่องดื่มทั้งหมด
ลักษณะรานอาหาร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ดีบีดี. 2552: ออนไลน) แบงประเภทรานอาหาร
ออกเปน 4 แบบ โดยจําแนกตามการออกแบบตกแตงเปนหลัก ไดแก
1.
รานอาหารระดับหรู (fine dining) เปนรานที่มีการออกแบบตกแตง อยางประณีต
สวยงาม ใชวัสดุและอุปกรณราคาแพง จัดอาหารอยางหรู มีการบริการระดับ 5 ดาว
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2.
รานอาหารระดับ กลาง (casual dining) เปน รานที่มีก ารออกแบบตกแตงแบบ
พอเหมาะสมควร เนนบรรยากาศแบบสบายๆ เปนกันเอง ราคาอาหารระดับปานกลาง พนักงานบริการ
แบบเปนกันเองไมมีพิธีรีตอง
3.
รานอาหารทั่วไป (fast dining) เปนรานที่มีการออกแบบตกแตงแบบ เรียบงาย
สะดวก รวดเร็ว มีความทันสมัย เนน บริก ารอาหารจานดวน มีรายการอาหารจํากัดและสามารถ
หมุนเวียนลูกคาไดในปริมาณมาก
4.
รานริมบาทวิถี (kiosk) เปนรานที่มีการออกแบบตกแตงแบบงายๆ เนนอาหารจาน
เดี ย ว สามารถปรุง ได งา ยและรวดเร็ ว โดยเป น ธุร กิ จ ขนาดย อ มที่ มี เ จ า ของร านเปน พ อครั วเอง

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ
ลักษณะของผลิตภัณฑ
คอตเลอร (อดุลย จตุรงคกุล. 2543: 312-314; อางอิงจาก Kotler, 1994: 8) กลาววา
ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นําเสนอแกตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและ
ตองการสรางคุณคา (Value) ใหเกิดขึ้น โดยผลิตภัณฑที่เสนอขายแกลูกคาตองมีคุณประโยชนหลัก
(Core Benifit) ตองเปนผลิตภัณฑที่ลูกคาคาดหวั ง (Expected Product) หรือเกินความคาดหวัง
(Augmented Product) รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณ ฑ ที่มีศัก ยภาพ (Potential Product) เพื่ อ
ความสามารถในการแขงขันในอนาคต
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 180) กลาววา ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขาย
โดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย
สิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของ
ผูขาย ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทําให
ผลิตภัณฑสามารถขายได
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2546 : 520) กลาววา ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งใดๆที่
ตองการนําเสนอตอตลาดเพื่อสนองความจําเปนหรือความตองการของลูกคา โดยลูกคาพิจารณาจาก
ประโยชนหรือคุณคาที่ลูกคาไดรับ ไมวาจะเปนประโยชนขั้นพื้นฐานหรือนอกเหนือจากประโยชนขั้น
พื้นฐาน
กฤษณา รัตนพฤกษ (2545) กลาววา ผลิตภัณฑ คือ เปนสิ่งที่สนองความจําเปน และ
ความตองการของมนุษยได คือ สิ่งที่ผูขายตองมอบใหแกลูกคา และลูกคาจะตองไดรับ ประโยชน
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และคุณคาของผลิตภัณฑนั้นๆ โดยทั่วไปแลวผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก ผลิตภัณฑที่อาจ
เปนสิ่งซึ่งจับตองได และผลิตภัณฑที่จับตองไมได
จากความหมายขางตนสรุปไดวา ผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑที่เสนอขายนั้นจะตองตรง
ตามความตองการของผูบริโภคและมีความเปนเอกลักษณเฉพาะของผลิตภั ณฑ เพราะสิ่งเหลานี้จะ
สรางแรงจูงใจใหผูบริโภคเกิดความตองการ หรือเกิดการอยากทดลองบริโภค
ตราสินคา
ทีมงานนิ ตยสาร MakeMoney (2546) กลา ววา ตราสิ น คา หมายถึง ตรายี่หอ ของ
ผลิตภัณฑเปนตัวอักษรที่ตั้งขึ้นมาสําหรับสินคาโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคทางการคา
กิตติ สิริพัลลภ (2553: ออนไลน) กลาววา คุณคาของตรายี่หอ (Brand Equity) หมายถึง
ยี่หอของสินคาที่ผูบริโภคมองเห็นวามีคุณคา เปนยี่หอที่ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอคุณสมบัติของสินคา
และชื่นชอบตรายี่หอนั้น
การสรางตรายี่หอใหมีคุณคาทําไดดังนี้
1. สรางความซาบซึ้งใหคุณภาพของตรายี่หอ ( Appreciation of Quality)
2. การสรางปจจัยเชื่อมโยงตรายี่หอกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Brand Association)
3. ทําใหตรายี่หอเปนที่รูจัก (Brand Awareness)
4. สรางความซื่อสัตยตอตรายี่หอ (Brand Loyalty)
5. สรางปจจัยอื่นๆ ที่ทําใหตรายี่หอมีคุณคา (Other Proprietary Brand Assets)
การสรางคุณคาใหตรายี่หอ จะมีประสิทธิภาพดีนั้น บริษัทควรสรางปจจัยตางๆ ใหครบทุก
ปจจัย ถาขาดปจจัยใดปจจัยหนึ่ง ตรายี่หออาจมี “คุณคา” ไมอยูในระดับที่ “ชนะใจ” ลูกคาตลอดไป
แตถาสินคามี “คุณคา” จะทําใหผูบริโภคเกิดความ “ศรัทธา” และสงผลใหบริษัทไดรับประโยชนหลาย
ประการ
จากความหมายขางตนสรุปไดวา ตราสินคา หมายถึง สัญญาลักษณที่แสดงถึงความเปน
เอกลัก ษณของรานอาหาร เพื่อสรางคุณ คา ความเชื่อมั่น และสรางทั ศนคติที่ดีตอราน รวมทั้ ง
สามารถทําใหผูบริโภคจดจํารานอาหารไดงายขึ้น
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คุณภาพของสินคา
ฟลลิป ครอสบี้ (Philips Crossby.1926) กลาววา “ คุณภาพ คือ การตอบสนองความ
ตองการ (Needs) และความคาดหวัง (Expectation) ของลูกคา ทั้งนี้ลูกคามีทั้งลูกคาภายในและ
ลูก คาภายนอก แตที่สําคัญ มากที่สุดคือลูกคาภายนอก ซึ่งเปนลูกคาที่มีผลตอความอยูรอดของ
องคการ”
สตีเวน คิง (กิตติ สิริพัลลภ. 2542: 20-21; อางอิงจาก Steven king) กลาววา “สินคา
คือ สิ่งที่ผลิตในโรงงาน ตรายี่หอ คือ สิ่งที่ผูบริโภคเลือกซื้อ สินคา คือ สิ่งที่ผูบริโภคใช”
คุณภาพของสินคา (Product Quality) ในการรับรูของผูบริโภค ปจจัยเหลานี้เปนขอบงชี้วา
สินคานั้นมีคุณภาพ คือ
1. การทํางานของสินคา (Performance) หมายถึง สินคานั้นตองทํางานไดตามคุณสมบัติ
ของสินคา เชน เครื่องซักผาสามารถซักผาไดสะอาด
2. รูปลักษณ (Feature) หมายถึง การออกแบบรูปรางลักษณะของสินคาใหสะดวกในการใช
แชมพูที่ยากลําบากในการเปด-ปดฝา หรือเนื้อแชมพูไหลออกจากขวดไมสะดวกเหลานี้คือ สินคามี
รูปลักษณไมดี
3. นาเชื่อถือ (Realiability) หมายถึง สินคานั้นใชไดดีทุกครั้ง เชน เครื่องตัดหญาที่ใชตัดหญา
ไดดีทุกครั้ง ไมใชบางครั้งใชได บางครั้งใชไมได
4. ความคงทน (Durability) หมายถึง สินคาไมแตกหักหรือเสียหายงาย มีอายุการใชงาน
ยาวนาน
5. ความสามารถของการบริการ (Service ability) หมายถึง สินคาที่ตองการบริการกอนหรือ
หลังการขาย บริการนั้นจะมีประสิทธิภาพ ผูบริการตองมีความรูความสามารถในเรื่องที่ใหบริการและ
อํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการอยางดีเยี่ยม
6. ภาพลักษณโดยรวมดูดี (Fit and Finish) หมายถึง สินคาที่ดูมีคุณภาพเมื่อพิจารณาทุก
ปจจัยโดยรวมของสินคานั้นจะตองดูวาเปนสินคาที่มีคุณภาพดี เชน รูปราง ลักษณะสวยงาม ขนาด
เหมาะสม วัสดุที่ใชประกอบดูแข็งแรง การประกอบประณีต เปนตน
คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (2545) กลาววา คุณภาพผลิตภัณฑ
หมายถึง คุณลักษณะของผลิตภัณฑดานวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการรับรองมาตรฐานที่สนอง
ความตองการ และความพึงพอใจของผูบริโภค
คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2546) กลาววา “ความพึงพอใจ
ของผูบริโภคเปนตัวชี้วัดที่สําคัญของคุณภาพสินคาและบริการและอีกประการหนึ่ง คือ ความพึงพอใจ
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ของผูบริโภคนั้น ไมไดมีเพียงแตความพึงพอใจตอลักษณะของสินคาหรือบริการเพียงอยางเดียวแตยัง
มีความพึงพอใจตอขอมูลขาวสารที่ไดรับผานจากสื่อตางๆอีกดวย”
กตัญู หิรัญ ญสมบูรณ (2542: 20-21) กลาววา คุณภาพ คือ การที่ผลิตภัณ ฑจ ะมี
คุณภาพที่ดี จะตองมีลักษณะดังตอไปนี้
1. การปฏิบัติงานได (Performance) หมายถึง ผลิตภัณฑตองสามารถใชงานไดตามหนาที่ที่
กําหนดไว
2. ความสวยงาม (Aesthetics) หมายถึง ผลิตภัณฑตองมีรูปราง, ผิวสัมผัส, กลิน่ , รสชาติ
และสีสัน ที่ดึงดูดใจลูกคา
3. คุณสมบัติพิเศษ (Special Features) หมายถึง ผลิตภัณฑควรมีลักษณะพิเศษที่โดดเดน
แตกตางจากผูอื่น
4. ความสอดคลอง (Conformance) หมายถึง ผลิตภัณฑควรมีความเสี่ยงอันตรายในการใช
นอยที่สุด
5. ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง ผลิตภัณฑควรมีความเสี่ยงอันตรายในการใชนอย
ที่สุด
6. ความเชื่อถือได (Reliability) หมายถึง ผลิตภัณฑควรใชงานไดอยางสม่ําเสมอ
7. ความคงทน (Durability) หมายถึง ผลิตภัณฑควรมีอายุใชงานที่ยาวนานในระดับหนึ่ง
8. คุณคาที่รับรู (Perceived Quality) หมายถึง ผลิตภัณฑควรสรางความประทับใจ และมี
ภาพพจนที่ดีในสายตาลูกคา
9. การบริการหลังการขาย (Service After Sale) หมายถึง ความรับผิดชอบของผูขาย
สินคาและที่จะดูแลตรวจสอบแกไข ตามเงื่อนไขแกสินคาและบริการที่ซื้อไป
จากความหมายขางตนสรุป ไดวา คุณ ภาพสินคา หมายถึง สินคาตองสนองตามความ
ตองการของผูบริโภค สินคาที่มีคุณภาพนั้นตองมีสวยงาม ความปลอดภัย มีคุณคา ลักษณะพิเศษ
และเชื่อมั่นได รวมทั้งวัตถุดิบที่นํามาใช และกระบวนการผลิตตองคุณภาพสูง
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับราคา
ความหมายราคา
ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑ
หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก Product ราคาเปน
ตน ทุน (Cost) ของลูก คา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณ คา (Value) ของผลิตภัณ ฑกับราคา
(Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ
เสรี วงษมณฑา (2542 : 1) กลาววา การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว
กลุมเปาหมายได จะตองขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและผูบริโภคยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุมคา
วนิดา เศรษฐเศวต (2547 : 9) กลาววา ราคา หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคา
เปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวาง คุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา
(Price) ผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา เขาก็จะตัดสินใจซื้อ
ไซเบอรแล็บ (มัลลิกา อดุลโภคาธร และคณะ; อางอิงจาก cyberlab: ออนไลน ) กลาววา
ราคา หมายถึง มูลคาของสิน คาหรือบริการที่แสดงออกมาในรูป จํานวนเงิน หรือเปนสื่อกลางการ
แลกเปลี่ยนในรูปเงินตรา
สวนลดที่ยอมให
พรพรรณ ศรีประเสริฐ และคณะ (2553) กลาววา สวนยอมให (Allowances) สวนลดที่ผูขาย
ลดใหกับผูซื้อ เพื่อใหผูซื้อทําการสงเสริมการตลาดใหกับผูขาย
1 สวนลดปริมาณ เปนจํานวนเงินที่ผูขายยอมใหผูซื้อหักออกจากราคาที่กําหนดไว โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหซื้อในปริมาณที่มากขึ้น
2 สวนลดการคาหรือสวนลดตามหนาที่ เปนสวนลดที่ผูผลิตจายใหกับคนกลางในชองทาง
การจําหนาย เพื่อใหผูซื้อทําหนาที่ทางการตลาดบางอยางแทนผูผลิต
3 ส วนลดเงิ น สด เปน สว นลดจากราคาขายที่ผู ซื้อ ได รับ จากการชํ าระค าสิ น ค าภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด เชน 2/10, n/30 หมายความวา ถาชําระคาสินคาภายใน 10 วันนับจากวันที่ปรากฎ
ในใบอินวอยซ จะไดรับสวนลด 2% และตองไมเกิน 30 วัน
4 สวนลดตามฤดูกาล เปนสวนลดที่ใหกับ ผูซื้อที่มีการสั่งซื้อสินคาในชวงนอกฤดูกาลขาย
หรือชวงที่ขายไมดี เชน การลดราคาคาหองพักโรงแรม ในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว เปนตน
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5 สวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก คือ การที่ผูขายขายสินคาใหมโดยยอมใหผูซื้อ
นําสินคาเกาที่ยังมีมูลคามาแลกซื้อ
6 สวนยอมใหสําหรับการสงเสริมการตลาด เปนจํานวนเงินที่ผูผลิตยอมใหหักออกจากราคา
ขาย เพื่อเปนการชวยเหลือคาใชจายในการสงเสริมการตลาดบางอยาง เชน การโฆษณา การจัดแสดง
สินคา เปนตน
7 สวนยอมใหจากการผลัก ดันสินคา เปน ผลตอบแทนที่ผูผลิตหรือผูคาสงใหกับ ผูคาปลีก
สําหรับมอบใหกับพนักงานขาย เพื่อเนน การขายสินคารายการใดรายการหนึ่งโดยเฉพาะ มักใชกับ
สินคาที่มีการเคลื่อนไหวชา หรือมีกําไรสวนเกินสูง
จากความหมายขางตนสรุปไดวา ราคา หมายถึง การที่นําเงินไปแลกกับสินคาหรือบริการ
โดยเมื่ อ เทีย บราคากับ สิ น คา หรือ บริ ก ารวา มี ค วามเหมาะสม และผู บ ริโ ภคมีค วามยิ น ดีแ ละมี
ความสามารถในการจาย

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
ความหมายคุณภาพการบริการ
กระบวนการการใหบริการ (Process) เพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็ว
และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer satisfaction)
คอตเลอร (พรปวีณ ศิริรักษ. 2551; อางอิงจาก Kotler, 2546 : 575) กลาววา การบริการ
(service) หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติซึ่งฝายหนึ่งนําเสนอตออีก ฝายหนึ่งเปนสิ่งที่ไมมี
รูปลักษณห รือตัวตนจึงไมมีก ารโอนกรรมสิทธิ์การเปน เจาของในสิ่งใดๆ การผลิตบริการอาจผูกติด
หรือไมผูกติดกับตัวสินคาก็ได
คอตเลอร และ อารมสตรอง (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2541 : 335-336 ; อางอิงจาก
Kotler& Armstrong.1996: 660) กลาววา การบริการเปนกิจกรรม หรือผลประโยชนที่บุคคลหนึ่งเสนอ
ใหแกอีกบุคคลหนึ่งซึ่งไมสามารถจับตองได และไมจําเปนตองมีการเปลีย่ นโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งกันและกัน
ลักษณะของการบริการที่สําคัญ 4 ลักษณะ ซึ่งมีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธการตลาด ดังนี้
1. ไมสามารถจับตองได (Intangibility) บริการไมสามารถมองเห็นหรือเกิดความรูสึกกอนที่จะ
มีการซื้อ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ย งของผูซื้อ ผูซื้อตองพยายามวางกฎเกณฑเกี่ยวกับคุณภาพและ
ประโยชนจ ากการบริก ารที่จ ะไดรับ เพื่ อสรางความเชื่อมั่น ในการซื้อในแงของสถานที่ตัวบุคคล
เครื่องมือ วัสดุที่ใชในการติดตอสื่อสาร สัญลักษณและราคา สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ผูขายบริการจะตอง
จัดหา เพื่อเปนหลักประกันใหผูซื้อสามารถทําการตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น
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1.1 สถานที่ (Place) ตองสามารถสรางความเชื่อมั่นและความสะดวกใหเกิดกับผูมา
ใชบริการ
1.2 บุคคล (People) พนักงานที่ใหบ ริการตองมีก ารแตงตัวที่เหมาะสม บุคลิก ดี
หนาตายิ้มแยมแจมใส พูดจาดี เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ และเกิดความเชื่อมั่นวาบริการที่ซื้อจะ
ดีดวย
1.3 เครื่องมือ (Equipment) อุปกรณภายในสํานักงานจะตองทันสมัย มีประสิทธิภาพ
ในการใหบริการที่รวดเร็วและใหลูกคาพอใจ
1.4 วัสดุสื่อสาร (Communication Material) สื่อโฆษณาและเอกสารการโฆษณา
ตางๆ จะตองสอดคลองกับลักษณะของบริการที่เสนอขายและลักษณะของลูกคา
1.5 สัญลักษณ (Symbols) ก็คือชื่อตราสินคาหรือเครื่องหมายตราสินคาที่ใชบริการ
เพื่อใหผูบริโภคเรียกชื่อไดถูก ควรมีลักษณะสื่อความหมายที่ดีเกี่ยวกับบริการที่เสนอขาย
1.6 ราคา (Price) การกําหนดราคาการใหบ ริก าร ควรเหมาะสมกับ ระดับ การ
ใหบริการชัดเจนและงายตอการจําแนกระดับบริการที่แตกตางกัน
2. ไมสามารถแบงแยกการใหบริก าร (Inseparability) การใหบริก ารเปนการผลิตและการ
บริโภคในขณะเดีย วกัน กลาวคือ ผูขายหนึ่งรายสามารถใหบ ริก ารลูก คาในขณะนั้น ไดหนึ่งราย
เนื่องจากผูขายแตละรายมีลักษณะเฉพาะตัว ไมสามารถใหคนอื่นใหบริการแทนไดเพราะตองผลิตและ
บริโภคในขณะเดียวกัน ทําใหการขายบริการอยูในวงจํากัดในเรื่องเวลา การใหบริการเพื่อแกปญหา
ขอจํากัดดานเวลา โดยกําหนดมาตรฐานดานเวลาการใหบริการใหรวดเร็วเพื่อที่จะใหบริการไดมากขึ้น
หรือจัดลูกคาในรูปของกลุมเล็กแทนการใหบริการเดี่ยว หรือใชเครื่องมือตางๆ เขาชวย
3. ไมแนนอน (Variability) ลักษณะของการบริการไมแนนอนขึ้นอยูกับวา ผูขายบริการเปนใคร
ที่ไหนและอยางไร ดังนั้นผูซื้อบริการจะตองรูถึงความไมแนนอนในการบริการ และสอบถามผูอื่นกอนที่
จะเลือกรับบริการ ในแงของผูขายบริการจะตองมีการควบคุมคุณภาพ ซึ่งทําได 2 ขั้นตอน คือ
3.1 ตรวจสอบ คัดเลือกและฝกอบรมพนักงานที่ใ หบ ริการ รวมทั้งความมีมนุษ ย
สัมพันธของพนักงานที่ใหบริการ ตองเนนในดานการฝกอบรมในการใหบริการที่ดี
3.2 ตองสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยเนนการใช การรับฟงคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะของลูกคา การสํารวจขอมูลลูกคา และการเปรียบเทียบ ทําใหไดรับขอมูล เพื่อการแกไข
ปรับปรุงการบริการใหดีขึ้น
4. ไมสามารถเก็บไวได (Perishability) บริการไมสามารถผลิตเก็บไวไดเหมือนสินคาอื่น ถา
ความตองการมีสม่ําเสมอ การใหบริการก็จะไมมีปญหา แตถาลักษณะความตองการไมแนนอนจะทํา
ใหเกิดปญหา คือ บริการไมทันหรือไมมีลูกคาซึ่งในการศึกษาวิจัยคนควาครั้งนี้เปนการศึกษาที่อยูใน
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ประเภทการใหบริการแบบแรก กลาวคือ ผูซื้อสินคาไปแลวเกิดมีปญหาเกี่ยวกับตัวสินคา จึงนําสินคา
ไปรับบริการตรวจและซอมบํารุง เพื่อที่จะสามารถใชงานในตัวสิน คาไดและเกิดความพอใจตอการ
ใหบริการ
คอตเลอร (Kotler. 1996 : 478) กลาววา คุณภาพการใหบริการ ของ Parasuraman ,
Zethaml and Berry ซึ่งแบงการพิจารณาคุณภาพการใหบริการออกเปน 7 ดาน โดยมีลักษณะดังนี้
1.
Access หรือการเขาถึงงาย การใชบริการไดอยางไมยุงยาก
2.
Courtesy หรือความสุภาพ ความออนนอมและมีมารยาทที่ดีของบริการ
3.
Communication หรือความสามารถและความสมบูรณในการสื่อความ
4.
Creditability หรือความเชื่อถือได ความมีเครดิตของผูใหบริการ
5.
Security หรือความมั่นคงปลอดภัยของลูกคาในขณะใชบริการ
6.
Customer Understanding หรือความเขาใจในลูกคา เอาใจลูกคามาใสตน
7.
Tangibles หรือสวนที่สัมผัสได และรับรูไดทางกายภาพของปจจัยการบริการ
สแตนตัน, เอทซัล และ วอรกเกอร (Stanton, Etzal & Walker. 1976 : 537) กลาววา
การบริการ หมายถึง “การบริการเปนกิจกรรมที่ไมสามารถจับตองได แตสามารถพิสูจนได โดยมี
วัตถุประสงคสําคัญในการถายโอน หรือจัดหาสิ่งตางๆ เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ”
เพอรรีออท และ เจอรโรม (Perreault & Jerome. 1996 : 277) กลาววา การบริการเปนการ
กระทําจากคนไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เมื่อไรก็ตามที่คุณใหการบริการแกลูกคา ลูกคาจะไมสามารถเก็บ
รักษาไวได การบริการอาจเปนประสบการณ ความทรงจํา การใชบริการหรือการบริโภค การบริการไมมี
ลักษณะทางกายภาพ ไมสามารถจับตองได เราไมสามารถถือการบริการเอาไว และลูกคาก็ยากที่จะ
คาดเดาวาจะไดรับอะไรจากการบริการ ผลิตภัณฑหลายอยางจําเปนตองมีการบริการควบคูกันไปดวย
เชน การเติมน้ํามันและจายคาน้ํามันดวยบัตรเครดิต หรือการบริการสงพิซซาถึงบาน เปนตน
จอหน ดี มิลเลตต (นเรศ ทรงเสี่ยงชัย. 2551: 14 ; อางอิงจาก John D. Millet. 2497:379400) กลาววา ความพึงพอใจในงานบริการ แบงเปน 5 แบบ
1.
การใหบริการอยางเทาเทียม (Equitable Service) คือ บริการที่มีความยุติธรรม
เสมอภาค และเสมอหนา
2.
การใหบริการรวดเร็ว (Time Service) คือ การใหบริการตามลักษณะความจําเปน
รีบดวน
3.
การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) คือ ความเพียงพอในดานสถานที่
และบุคคลากร
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4.
การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) คือ “การใหบริการตลอดเวลา
ตองพรอมและเตรียมตัวตลอดเวลาที่จะบริการ โดยมีการฝกอบรมเปนประจํา”
5.
การใหบริการที่มีความกาวหนา (Progressive Service) คือ มีการพัฒนาการบริการ
ดานปริมาณ และดานคุณภาพตลอดเวลา
กิลเบอตร (นเรศ ทรงเสี่ยงชัย. 2551 : 15 ; อางอิงจาก Glthberg) กลาววา องคประกอบ
ของการบริการ มีคุณลักษณะ 3 ประการดังนี้
1.
คุณภาพของทรัพยากรตองเลือกสรรแลว สอดคลองกับความตองการของผูใชและมี
คุณภาพที่ดี
2.
คุณภาพของบุคคลากรในการใหบริการ ผูใหบริการตองมีความรอบรูในงานบริการ
นั้นเปนอยางดี
3.
คุณภาพการสื่อสาร เชน การสื่อสารระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ การใชภาษา
ที่เขาใจงายและเขาใจกันไดเปนอยางดี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525: ออนไลน) กลาววา การบริการ หมายถึง
ปฏิบัติรับใชใหความสะดวกตาง ๆ โดยเขาถึงความตองการของลูกคาและเสนอบริการที่ตรงกับความ
คาดหวังลูกคายอมเกิดความรูสึก พึงพอใจและประทับ ใจในการบริการดังกลาวอัน เปน แรงจูงใจให
กลับมาใชบริการนั้นอีกในโอกาสตอ ๆไป
ศิริวรรณ เสรีรัตน (พรปวีณ ศิริรัก ษ. 2551: 20; อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน) กลาววา
คุณภาพในการใหบริการ (servicequality) เปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการสรางความแตกตางของธุรกิจ
ใหบริการ คือ การรักษาระดับการใหบริการที่เหนือกวาคูแขงขัน โดยเสนอคุณภาพการใหบริการตาม
ลูกคาคาดหวังไว ขอมูลตางๆเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการที่ลูกคาตองการ จะไดจากประสบการณใน
อดีต จากการพูดปากตอปาก จากการโฆษณาของธุรกิจใหบริการลูกคาจะพอใจถาเขาไดรับในสิ่งที่
ตองการ (what) เมื่อเขามีความตองการ (when) ณ สถานที่ที่เขาตองการ (where) ในรูปแบบที่ตองการ
(how) นักการตลาดตองทําการวิจัยเพื่อใหทราบถึงเกณฑการตัดสินใจซื้อ บริการของลูกคา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2543 : 234) กลาววา คุณภาพบริการ คือ คุณลักษณะทั้ง
ที่จับตองไดและจับตองไมไดของการที่ผูรับบริการ (ลูกคา) รับรูวามีความโดดเดนตรงใจหรือเกินกวา
ความคาดหวังเปนที่นาประทับใจ จากการที่ผูรับบริการไดจายเงินแลกเปลี่ยนสัมผัส มีประสบการณ
ทดลองใช เปนตน
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา ( วิจิตร จิตรวศินกุล. 2545 : 66 -107; อางอิงจาก ธีรกิติ นวรัตน
ณ อยุธยา) กลาววา ผลิตภัณฑบริการ (The Service Product) หมายถึง แนวคิดโดยรวมของ
“วัตถุ ” และกระบวนการ ซึ่งใหคุณ คาแก ลูก คา โดยทั่วไปเรียกวา “ผลิตภัณ ฑบริก ารทั้งหมด”
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(The Total Service Product) ที่ผูขายตองมอบใหแกลูกคา ซึ่งลูกคาจะไดรับประโยชนและคุณ
คาที่เฉพาะเจาะจงนั้น ซึ่งประกอบไปดวย
1.
ผลิตภัณฑหลัก (The Core Product)
2.
ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (The Expected Product)
3.
ผลิตภัณฑเสริม (The Augmented Product)
4.
ผลิตภัณฑที่เปนไปได (The Potential Product)
เนื่องจากบริการเปนสิ่งที่จับตองไมได ทําใหผูบริโภคเกิดความเสี่ยงและความไมมั่นใจในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อบริการ จึงจําเปนจะตองสราง “หลักฐานทางกายภาพ” (Physical Evidence)
ทําใหเปนรูปธรรม เพื่อสรางความแตกตางใหการบริการ และเปนการสรางความมั่นใจใหกับลูกคา
ศิริพร วิษณุมหิมาชัย (2548) กลาววา คุณภาพการบริการ (Service Quality) ที่ผูใหบริการ
หยิบยื่นและ สงมอบความประทับใจของการบริการที่เปนเลิศแกลูกคา เพื่อสรางผลลัพธจากการสง
มอบบริก ารที่ดีใหลูก คาใหไดรับความพึงพอใจ (Customer Sastisfaction) และกอใหเ กิดความ
สัมพันธภาพที่ดีแกลูกคา (Customer Relationship) รวมทั้งเพื่อกระตุนใหลูกคาเหลานี้กลับมาซื้อ
สินคาหรือใชบริการกัน อยางตอเนื่อง (Customer Retention) ตลอดจนการสรางฐานใหลูกคามี
ความสัม พั น ธใ นระยะยาวและก อ ใหเ กิ ด ความจงรั ก ภัก ดี กั บ สิ น ค าหรื อ บริ ก ารของเราตลอดไป
(Customer Loyalty)
สเปเชอร (ธนากร เกียรติบรรลือ. อางอิงจาก Spechler, J. W.1986) กลาววา รูปแบบที่มี
ประสิทธิผลของคุณภาพการบริการ โดยรูปแบบจะกําหนดแนวทางและทิศทางของความสําเร็จของ
งานบริการซึ่งมีปจจัยสําคัญ 7 ประการ คือ
1.
การทําใหลูกคาพอใจและประทับใจ(Customer Satisfaction and Beyond)
2.
การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
3.
วิธีการ ระบบ และเทคโนโลยี (Methods, System and Technology)
4.
การตระหนักถึงคุณภาพ (Quality Awareness)
5.
การฝกอบรม (Training)
6.
การมีสวนรวม (Involvement)
7.
การเปนที่รูจัก การยอมรับนับถือ (Recognition)
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ภาพประกอบ 3 Service Quality Effectiveness Model
ที่มา : Spechler, J. W. (1986)
จากรูป Service Quality Effectiveness Model จะพบวาที่จุดศูนยกลาง หมายถึงลูกคา ใน
องคกรทั้งหมดซึ่งประกอบไปดวยลูกคาภายในและภายนอกสิ่ งที่สําคัญที่สุดในการทํางานเพื่อใหได
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้นจะตองเกิดจากลูกคาภายใน หรือพนักงานทุกคน ในองคกรนั้นที่
จะตระหนักในเรื่องของคุณภาพการบริการและหนาที่ที่แตละคนรับผิดชอบ ดังจะเห็นไดจากตัวอยาง
ของบริษัท IBM ที่มีการวิเคราะหหนวยงานภายในดวยกันกอน ที่จะเปนกุญแจสําคัญ ในการจัดการ
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และมีการกําหนดอยางชัดเจนวาใครคือลูกคาภายใน โดยเนน
ความสําคัญของกระบวนการและวัตถุประสงคของกระบวนการนั้นโดยตรง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการ ปรับปรุงนั่นคือลูกคาพอใจสูงสุดนั่นเอง
อรรจน สีห ะอํา ไพ (2546) กลา ววา จิต วิ ท ยาบริ ก าร (Service Psychology) หมายถึ ง
การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่เ กี่ย วของกับกระบวนการบริก ารและการจัดการระบบการบริก าร
เพื่อใหไดมาซึ่งการบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการศึกษาวิเคราะหเพื่ออธิบาย ทํานาย
และควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับการกระทําในอันที่จะตระหนักถึง และ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของบุคคลอื่น เพื่อใหไดรับความพึงพอใจสูงสุดและเกิด
ความประทับใจจากผลของการกระทํานั้น
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วงจรของการบริการ
กระบวนการ
ใหบริการ(Process

ปจจัยนําเขา
(Input)

ปจจัยสงออก
(Output)

Feed Back
(Evaluation of

ภาพประกอบ 4 วงจรของการบริการ
ที่มา : Parasuraman; Zeithaml & Berry. 1990: 25. Delivering Quality Service:
Balancing Customer Perceptions and Expectations.
เกณฑการพิจารณาคุณภาพการบริการของผูรับบริการ
1. ลักษณะของการบริการ (Appearance)
2. ความไววางใจ (Reliability)
3. ความกระตือรือรน (Responsibility)
4. ความเชี่ยวชาญ (Competence)
5. ความมีอัธยาศัยนบนอม (Courtesy)
6. ความปลอดภัย (Security)
7. การเขาถึงการบริการ (Access)
8. การติดตอสื่อสาร (Communication)
9. ความเขาใจลูกคา (Understanding of customer)
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พาราซูราแมน,ชีทฮอลม และแบรี่ (Parasuraman; Zeithaml & Berry. 1990: 5-8) กลาววา
ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของการใหบริการวามีลักษณะ 10 ประการดังนี้
1.
การสรางสิ่งที่จับตองได(Tangibility) หมายถึง การเตรียมวัสดุ อุปกรณ สถานที่ที่
ใชในการบริการเพื่อใหเกิดความสะดวกแกผูรับบริการ
2.
ความเชื่อถือได (Reliability) หมายถึง ความสม่ําเสมอของมาตรฐานในการ
บริการและความเชื่อถือได นั่นคือ การที่บริษัทไดสงมอบการบริการใหแกลูกคาไดอยางถูกตองในครั้ง
แรกที่ไดรับบริการ
3.
การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) หมายถึง ความพรอมและความเต็ม
ใจในการใหบริการแกลูกคา และยังรวมถึงการใหบริการภายในเวลาที่เหมาะสม
4.
ความสุภาพ (Courtesy) หมายถึง ผูใหบ ริการที่มีความสุภาพออนโยนตอการ
ใหบริการ ใหการเคราพตอลูกคา ใหความสนใจและเปนมิตร และมีการแตงกายสะอาดเรียบรอย
5.
ความสามารถ (Competence) หมายถึง การที่ผูใหบริการมีความรูและมีทักษะที่
ดีในการใหบริการ
6.
ความนาเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง ความไววางใจ ความนาเชื่อถือที่ลูกคาจะ
ไดรับและความซื่อสัตยที่ผูใหบริการจะมีตอลูกคา
7.
ความมั่นคงปลอดภัย (Security) หมายถึง บริการที่ไดรับตองปราศจากความ
เสี่ยงสิ่งที่เปนอันตรายหรือปญหาตางๆ ตองใหลูกคามั่นใจในชีวิตและทรัพยสิน
8.
การเขาถึงบริการ (Access) หมายถึง ผูเขารับการบริการตองไดรับความสะดวก
ไมมีขั้นตอนที่ซับซอนเกินไป ใชเวลาที่รวดเร็ว และผูใหบริการอยูในสถานที่ที่ติดตอไดสะดวก
9.
การติดตอสื่อสาร (Communication) หมายถึง การที่ผูใหบริการสามารถอธิบาย
ใหลูกคาเขาถึงการบริการไดเปนอยางดี และมีความเขาใจในความตองการของลูกคา
10. การเขาใจและรูจักลูกคา (Understanding the Customer) หมายถึง ผูใหบริการ
ตองเขาใจในความตองการของลูกคา และสนใจที่จะตอบสนองตอความตองการนั้นๆ
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คุณภาพของการบริการ 10 ประการ สามารถแบงเปน 3 ประการ คือ

 สิ่งที่จับตองได
 ความเชื่อถือได






การตอบสนองตอลูกคา
ความสามารถ
ความนาเชื่อถือ
ความมั่นคงปลอดภัย






ความสุภาพ
การเขาถึงการบริการ
การติดตอสื่อสาร
การเขาถึงและรูจักลูกคา

ความเชื่อถือได

การตอบสนองตอลูกคา

ความเชื่อมั่นตอการบริการ

ภาพประกอบ 5 มิติของการประเมินคุณภาพการบริการ
ที่มา : Parasuraman; Zeithaml & Berry. 1990: 25. Delivering Quality Service:
Balancing Customer Perceptions and Expectations.
จากความหมายขางตนสรุปไดวา คุณภาพการบริการ คือ การอํานวยความสะดวกใหกับ
ลูกคาไดตองตรงตามความคาดหวังของลูกคา และจะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและเกิดการพูด
ปากตอปาก ซึ่งการบริการที่ดีจะเกิดขึ้นไดนั้น ตองเกิดจากตัวพนักงานบริการมีความพรอมและความ
เต็มใจดวยเชนกัน
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
คอตเลอร (Kotler. 2000 : 36) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง แนวความคิดที่เกี่ยวของ
กับความรูสึก หลังการซื้อหรือรับบริการ ซึ่งเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางการรับ รูตอการ
ปฏิบัติงานของผูใหบริการหรือประสิทธิภาพของสินคา กับการใหบริการที่คาดหวังของลูกคา จะทําให
ลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ
วรูม (Vroom. 1964 : 99) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง การที่บุคคลเขาไปมีสวนรวม
ในกิจกรรมนั้นซึ่งทําใหเกิดผลในทัศนคติทางดานบวก นั่นก็คือ สภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และ
ทัศนคติทางดานลบจะแสดงใหเห็นความไมพึงพอใจ
วูลแมน (Wolman. 1973 : 384) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ลูกคาจะเกิดความพึง
พอใจ เมือ่ สินคาหรือบริการมีประสิทธิภาพและตรงตามความตองการของลูกคา หรือสามารถทําให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจกับสินคาหรือบริการเกินความคาดหวังของลูกคาเกิดขึ้นจาก
โอลิเวอร (มณฑกาญจน วิจิตรสกลธ. 2552 : 24 ; อางอิงจาก Oliver.1985 : 280) กลาววา
ความพึงพอใจ หมายถึง “ภาวะการแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกที่เกิดการประเมินเปรียบเทียบ
ประสบการณการไดรับบริการที่ตรงกับที่ลูกคาคาดหวัง หรือ ดีเกินกวาความคาดหวังของลูกคา ในทาง
ตรงขาม ความไมพอใจ หมายถึง ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกในทางลบที่เกิดจากการประเมิน
เปรียบเทียบประสบการณการไดรับบริการที่ตํ่ากวาความคาดหวังของลูกคา”
วาฟรา (มณฑกาญจน วิจิตรสกลธ. 2552 : 24; อางอิงจาก Vavra. 1992 : 139-142)กลาววา
ความพึงพอใจ คือ ความยึดมั่นและเชื่อถือไดของบริษัทผูใหบริการในการนําสงสินคา และบริการ
ที่เ ต็มเปยมไปดวยความตองการและความคาดหวังของผูบริโภคเมื่อมีการสอบถามถึงผูบ ริโภคถึง
ความรูสึกพึงพอใจไดอยางไร คําตอบที่ไดสวนใหญ ก็คือการไดรับสินคาและบริการอยางตอเนื่อง
และทันตอความตองการ รวมทั้งความคาดหวังของผูบริโภคซึ่งไมไดเปนเรื่องของความรูสึกเทานั้น
แตยังเปนเรื่องของความสัมพันธอีกดวย
ฮิล (สุนันท พืชพันธไพศาล. 2552 : 36 ; อางอิงจาก Hill. 1996 : 7,28) กลาววา ความพึง
พอใจ หมายถึง ชองวางระหวางความคาดหวังที่ตองการ และความจริ งที่ไดรับ ซึ่งไดมาจาก
ประสบการณในการใชสินคาหรือบริการนั้นแลว
แชปลิน (สุนันท พืชพันธไพศาล. 2552 : 36 ; อางอิงจาก Chaplin.1986 : 437 Dictionary of
Psychology) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของผูที่มารับบริการตอสถานบริการตาม
ประสบการณทไี่ ดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการในสถานบริการนั้น ๆ
ทิฟฟน และ แม็คโครมิค (สุนันท พืชพันธไพศาล. 2552 : 36; อางอิงจาก Tiffin & accormic.
1965 : 63 Industrial Psychology) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง แรงจูงใจของมนุษยที่ตั้งอยูบน
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ความตองการพื้น ฐาน (Basic Needs) มีความเกี่ย วของกัน ใกลชิดกับ ผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ
(Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมถูกตอง
พิษณุ รัตนวนาพงษ (2546 :10) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกทางบวก
ที่เกิดจากการประเมินการบริการ เมื่อไดรับการตอบสนองตามความตองการและไดรับความสําเร็จ
ตามจุดมุงหมาย
พิมผกา ตระกูลกาญจน (2549 :10) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความสัมพันธ
ระหวางรูปแบบที่กําหนดกับความคาดหวังของลูกคา หากผลลัพธออกมาตรงตามความคาดหวังลูกคา
จะมีความพึงพอใจ แตถาผลลัพธไมตรงตามความคาดหวังลูกคาจะไมพึงพอใจ
อรรจน สีหะอําไพ (2546) กลาววา ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ระดับความรูสึก
ในทางบวกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความสําคัญของความพึงพอใจในการบริการ
ความสําคัญตอผูใหบริการ
1. ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริการ
2. ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ
3. ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการเปนตัวชี้คุณภาพและความสําเร็จของงานบริการ
ความสําคัญตอผูรับบริการ
1. ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการชวยพัฒนาคุณภาพงานบริการและอาชีพบริการ
แนวทางการเสริมสรางความพึงพอใจในการบริการ
1. การตรวจสอบความหวังและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใหบริการอยางสม่ําเสมอ
2. การกําหนดเปาหมายและทิศทางขององคกรใหชัดเจน
3. การกําหนดกลยุทธการบริการที่มีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาคุณภาพการบริการ และความสัมพันธในกลุมพนักงาน
ลักษณะและองคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณ และความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งหนึ่ง
สิ่งใด
ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริง ใน
สถานการณหนึ่ง
ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น
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องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑ
ความพึงพอใจ
องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการนําเสนอ
ภาพประกอบ 6 องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
ที่มา : Parasuraman; Zeithaml & Berry. 1990: 25. Delivering Quality Service:
Balancing Customer Perceptions and Expectations.
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การเสริมสรางความพึงพอใจในการบริการ
ผูรับบริการ
คําพูดบอกปากตอปาก

ความตองการสวนบุคคล

ประสบการณในอดีต

บริการที่คาดหวัง
5

บริการที่ไดรับ

การสงมอบสินคาหรือ
การใหบริการ

ผูรับบริการ

4

การสื่อสารภายนอก

3

การกําหนดนโยบาย
การบริการ

1
2

การรับรูของผูบริการตอความ
คาดหวังของลูกคา
ภาพประกอบ 7 การเสริมสรางความพึงพอใจในการบริการ
ที่มา : Parasuraman, A; Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of
service quality and its implication for future research. Journal of Marketing, 49 (Fall), 41-50.
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ความคาดหวังของลูก คาเกิดจากองคป ระกอบ 3 ประการ คือ คําพูดปากตอปาก ความ
ตองการสว นบุค คล และประสบการณ ที่ผา นมาในการใช สิน ค าและบริก ารต างๆ การที่ จ ะทํ าให
ผูรับบริการพึงพอใจตอการบริการจําเปนอยางยิ่งที่ผูใหบริการจะตองมีความสามารถในการนําเสนอ
สินคา และบริการที่ตรงกับความคาดหวังของผูรับบริการ
ชองวางในการบริการเปนจุดบกพรองของการดําเนินงานบริการ
ชองวางที่ 1 เกิดขึ้นระหวางความเขาใจของผูบ ริห ารการบริก ารตอความคาดหวังของ
ลูกคาที่ไมตรงกัน
ชองวางที่ 2 เกิดขึ้น ระหวางการถายทอดการรับ รูความเขาใจของผูบ ริห ารการบริก าร
ออกมาเปนนโยบายการใหบริการ ซึ่งอาจเบี่ยงเบนเนื่องจากการใชขอความไมชัดเจน
ชองวางที่ 3 เกิดขึ้น ระหวางการสงมอบสินคาหรือบริก ารไมสอดคลองกับ นโยบายการ
ใหบริการ ตามขั้นตอนหรือวิธีการที่วางไว
ชองวางที่ 4 เกิดขึ้นระหวางการสงมอบสินคาหรือบริการไมเปนไปตามพันธะสัญญาหรือ
ขอมูลขาวสารที่องคกรบริการเสนอตอลูกคา ทําใหสินคาหรือบริการมีระดับคุณภาพแตกตางไปจาก
ขอมูลขาวสารที่ผูรับบริการรับรูมาและกอใหเกิดความคาดหวัง
ชองวางที่
5 เกิดขึ้นระหวางการสงมอบสินคาหรือบริการ ที่มีลักษณะแตกตางไปจาก
ความคาดหวังการบริการของผูรบั บริการ ซึ่งมีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการใหลดลงไปได
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใหบริการ
กลาวไดวา “ความสัมพันธระหวางการสรางความพึงพอใจภายในองคกรและความพึงพอใจ
ภายนอกใหก ารเชื่อมโยงกัน โดยความพึงพอใจของลูก คาจะเปน ผลมาจากความพึงพอใจของผู
ใหบริการ โดยความพึงพอใจของผูใหบริการจะเปนแรงจูงใจโดยตรงตอการปฏิบัติงานบริการอยางมี
คุณภาพซึ่งสงผลใหผูบริการเกิดความพึงพอใจ”
ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของกับการบริการ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
1. ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ
a. ผลิตภัณฑบริการ
b. ราคาคาบริการ
c. สถานที่บริการ
d. การสงเสริมแนะนําบริการ
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e. ผูใหบริการ
f. สภาพแวดลอมของการบริการ
g. กระบวนการบริการ
2. ระดับของความพึงพอใจของผูบริการ
a. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง
b. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง
ความพึงพอใจของผูใหบริการ
ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใหบริการ
a. ลักษณะงาน
b. การนิเทศงาน
c. เพื่อนรวมงาน
d. คาจางงาน
e. โอกาสกาวหนาในงาน
ประเภทของความพึงพอใจของผูใหบริการ
a. ความพึงพอใจในลักษณะงาน
b. ความพึงพอใจในองคประกอบของการทํางาน
จากความหมายขางตนสรุปไดวา ความพึงพอใจ คือ การไดรับการตอบสนองความตองที่
ตรงกับความคาดหวังเปนการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดที่ไดรับประสบการณจากผลิตภัณฑช นิดนั้นแลว ซึ่งความพึงพอใจจะเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัย
แวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น
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เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
จุฑ ามาศ สิท ธิรัตนสุน ทร (2547) ไดทําการศึก ษาเรื่อง “ปจ จัยสวนประสมการตลาด
บริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการ รานอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร”
ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนผูหญิง ชวงอายุ 21-30 ป สถานภาพสวนใหญ
จะสมรส ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีรอยละ 40.4 มีอาชีพสวนใหญเปนลูกจางบริษัทเอกชน
รอยละ 52.7 รองลงมาเปนเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว มีรายไดเฉลี่ยอยูที่ต่ํากวา 10,000 บาท
รองลงมาเฉลี่ยอยูที่ 10,000-20,000 บาท ผูบริโภคสวนใหญอยูในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
ใกลเคียงคือจังหวัดกรุงเทพมหานคร รานอาหารทะเลสวนใหญที่เปนที่รูจักเกิดจากการที่เพื่อนแนะนํา
โดยขึ้น อยูกับโอกาสที่จ ะไดไปใชบ ริก าร เชน จัดงานเลี้ยงฉลองโอกาสที่สําคัญ ๆ รอยละ 40
รองลงมาเนื่องจากโอกาสพบปะสังสรรค รอยละ 39.7 และสวนใหญจะมาใชบริการรานอาหารทะเล
ในชวงวัน หยุดเทศกาลหรือวันอาทิตย ตอนชวงเวลาประมาณ 17.01-21.00 น. ในการตัดสิน ใจ
เลือกใชบริการเพื่อนหรือผูรวมงานเปนผูตัดสินใจเลือกใชบริการมากที่สุด การสั่งอาหารโดยดูตามเมนู
หรือรายการอาหาร รอยละ 64.3 รองลงมาสั่งตามที่เพื่อนแนะนําหรือเพื่อนรวมโตะสั่งให รอยละ
39.3 ตามลําดับ ระยะเวลาในการนั่งรับประทานตอครั้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง ผูที่มาใชบริการสวน
ใหญมาเปนหมูคณะจํานวน 3-4 คน รอยละ 48.4 คาใชจายในแตละครั้งที่มาใชบริการเฉลี่ยตั้งแต
500 – 1,000 บาท รอยละ 34 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลตอการเลือกใช
บริการรานอาหารทะเล ใหความสําคัญในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.2 รองลงมา ความสดของอาหาร
ความสะอาดของอาหาร รสชาติ ของอาหาร ความหลากหลายของอาหาร รสชาติของเครื่องดื่ม
และความหลากหลายของเครื่องดื่ม 4.48, 4.44, 4.43, 4.29, 3.85 และ 3.79 ตามลําดับ
ปจจัยทางดานราคาที่มีผลตอการเลือกใชบริการใหความสําคัญในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.25 เรียง
ตามลําดับ ไดแก ราคาอาหาร คาเฉลี่ย 4.53 และราคาเครื่องดื่ม คาเฉลี่ย 4.16 ตามลําดับ
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ การไดรับอาหารชา ราคาคอนขางแพง และมีปญหาอาหารไมสด
พิมพวลัญช พินธุประภา (2545) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการ
บริการของรานอาหารลําแมปลาเผา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม”
ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญที่มีความพึงพอใจตอการบริการมีอายุระหวาง 20-29 ป
อาชีพสวนใหญรับราชการและเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจรอยละ 28 และผูบริโภคสวนใหญอาศัยอยูใน
จังหวัดเชียงใหม รอยละ 72 ความพึงพอใจในราคาอาหารผูบริโภคมี ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
เพราะวาผูบริโภคยอมตองการที่จะจายเงินนอยกวาและตองการของแถมมากๆไมวาสินคาจะมี
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คุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ความพึงพอใจในดานการบริการ และดานสถานที่ผูบริโภคมีความพึงพอใจ
ระดับมาก แมวาการใหบริการของที่รานจะดีมากแลวก็ตาม แตมิไดหมายถึงจะสรางความพึงพอใจ
ระดับมากใหกับลูกคาทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากการบริการแตละครั้งตองอาศัยปจจัยหลายอยางประกอบ
กัน ดานอาหารจะตองปรับเปลี่ยนใหเขากับความตองการของลูกคา
วรรณกมล ถ้ําสุวรรณ (2552) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการ
รานไกกระตากยายเสนานิเวศนของผูบริโภค”
ผลการศึกษาพบวา เพศ พบวา ผูบริโภคสวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปน รอยละ 54.5 อายุ
พบวา ผูบริโภคสวนใหญ มีอายุ 26-35 ป คิดเปนรอยละ 33.5 สถานภาพทางครอบครัว พบวา
ผูบริโภคสวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปน รอยละ 51.5 การศึกษา ผูบริโภคสวนใหญจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเปน รอยละ 61.5 อาชีพของผูบริโภคเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ
40.0 รองลงมาเปนเจาของกิจการ คิดเปนรอยละ 23.0 รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
สูงกวา 35,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.0 ผูบริโภคมีทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบประสม
ประสานดานทัศนคติสวนประกอบของผลิตภัณฑ อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และมี
ทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาดแบบประสมประสานดานราคา ดานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ดานกระบวนการใหบริการและดานพนัก งานของรานไกกระตาก ดานจัดจําหนาย ดานพนักงาน
ดานการสงเสริมการตลาดของรานไกกระตาก ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ อยูใน
ระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17, 4.15, 3.97, 3.89, 3.87, 3.87 และ 3.53 ตามลําดับ บุคคลที่
มักมารวมรับประทานอาหารที่รานไกกระตากดวยมากที่สุดสวนใหญเปนเพื่อน และบุคคลในครอบครัว
ในจํานวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 33.0 จํานวนครั้งตอเดือน ที่มารับประทานที่ราน โดยสวนใหญมา
รับประทานที่ราน ต่ํากวา 5 ครั้ง / เดือน คิดเป นรอยละ 55.5 คาใชจายโดยเฉลี่ย ตอครั้ง ที่มา
รับประทานที่รานโดยสวนใหญมารับประทานที่รานมีคาใชจายต่ํากวา 50 บาท/ครั้ง คิดเปนรอยละ
55.5 วันที่มาใชบริการรานโดยสวนใหญเปนวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) คิดเปนรอยละ 59.0 รองลงมา
คือ ตามแตสะดวก คิดเปนรอยละ 28.0
ผลจากการตั้งสมมติฐาน ทัศนคติของผูบ ริโภคที่มีตอรานไกก ระตากในดานตางๆ ไดแก
สวนประกอบของผลิตภัณฑ ราคา กระบวนการใหบริการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวม
ของผูบริโภคที่มีตอรานไกกระตากยานเสนานิเวศน ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง สวนทัศนคติ
ของผูบริโภคที่มีตอรานไกกระตากในดานตางๆ ไดแก การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพนักงานมีความสัมพันธกับความ
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พึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคที่มีตอรานไกกระตาก ยานเสนานิเวศน ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
คอนขางต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีทัศนคติที่มีตอรานไกกระตากในดานตางๆ ไดแก สวนประกอบ
ของผลิตภัณฑ ราคา กระบวนการใหบริการที่ดีขึ้น ก็จะมีความพึงพอใจโดยรวมตอรานไกกระตากยาน
เสนานิเวศนเพิ่มขึ้น ในระดับปานกลาง สวนเมื่อผูบริโภคมีทัศนคติที่มีตอรานไกกระตากในดานตางๆ
ไดแก การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดการเพิ่ม
ผลผลิตและคุณ ภาพ พนักงานที่ดีขึ้น จะสงผลใหความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคที่มีตอรานไก
กระตากยานเสนานิเวศนเพิ่มขึ้น ในระดับคอนขางต่ํา ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความ
สนใจ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูบริโภคที่รานไกกระตากยานเสนานิเวศน
ดานจํานวนครั้งตอเดือนในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภครูปแบบการดําเนินชีวิต
ดานความสนใจ ที่มีตอรานไกกระตากเพิ่มขึ้น ก็จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่รานไกกระตากยาน
เสนานิเวศน ดานจํานวนครั้งตอเดือนเพิ่มขึ้น ในระดับต่ํา
พรรณิภา เจริญศุข (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “บทบาทของคุณคาตราสินคาที่
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูบ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของรานกาแฟสตารบัคสและบานไร
กาแฟ”
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของทั้งรานสตารบัคสและบานไรกาแฟเปนเพศชาย
โดยสวนใหญจะมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเท ากับปริญญาตรี มี
สถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีตําแหนงพนักงานระดับปฏิบัติงาน รายไดเฉลี่ยตอ
เดือนต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท
กลุมตัวอยางของรานสตารบัคส พบวามีระดับ ความคิดเห็น ระดับปานกลางถึงคุณคาตรา
สินคาสตารบัคสโดยรวม มีลักษณะบุคลิกภาพโดยรวมอยูในระดับไมแนใจ แตเปนคนที่มีความทันสมัย
และเปนผูน ํา ปจจัยสําคัญที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกใชบริการ คือ รสชาติ บรรยากาศของราน
และตราสินคา
กลุมตัวอยางของรานบานไรกาแฟ พบวามีระดับความคิดเห็นระดับปานกลางถึงคุณคาตรา
สินคาบานไรกาแฟโดยรวม มีลักษณะบุคลิกภาพโดยรวมอยูในระดับไมแนใจ แตมคี วามเปนผูนําและมี
ความมั่นใจในตนเองปจจัยสําคัญที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกใชบริการ คือ รสชาติ บรรยากาศของ
รานและราคา
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณคาตราสินคา กับพฤติกรรมดานแนวโนม
ในการบอกตอใหเขาใชบริการของผูบริโภครานสตารบัคส พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 และ 0.01 ดานความรูจักตราสินคา ดานคุณคาที่เกิดจากการรับรูมีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา ดานความสัมพันธของตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคามี

35
ความสัมพันธไปในทิศทางเดีย วกันในระดับปานกลาง และปจ จัย ดานคุณคาตราสิน คาโดยรวมมี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณคาตราสินคากับพฤติกรรมดานแนวโนม
ในการบอกตอใหเขาใชบริการของผูบริโภคบานไรกาแฟพบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 และ 0.01 ดานความรูจักตราสินคาดานคุณคาที่เกิดจากการรับรูดานความสัมพันธของตรา
สิน ค ามีความสั มพัน ธ ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ในระดับ ค อนข างต่ํา ดานความภัก ดีตอตราสิน ค า มี
ความสั มพั น ธไ ปในทิศ ทางเดี ย วกัน ในระดับ ต่ํามากและปจ จัย ด านคุ ณ คาตราสิน ค า โดยรวมมี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา
แสงเดือน สอนเจริญ (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย บริเวณ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย”
ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวไทย บริเวณ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สวนใหญเปน
เพศชายมีอายุตั้งแต 30-39 ป มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี อาชีพพนัก งาน
บริษัท เอกชน และมีรายไดระหวาง 10,001 – 20,000 บาท พฤติก รรมการทองเที่ย วสวนใหญ
เดินทางมาโดยรถยนตสวนตัว กลุมบุคคลที่นักทองเที่ยวเดินทางมาดวยกัน คือ กลุมเพื่อน กิจกรรม
ที่ชอบคือ การพักผอนชมทัศนียภาพและธรรมชาติ จะนิยมเดินทางชวงฤดูหนาว ประมาณ 3 ครั้ง
ครั้งละ 4 วัน คาใชจายในการทองเที่ยวแตละครั้ง 4,851 บาท และนักทองเที่ยวสวนใหญจะกลับมา
ทองเที่ยวอีกคอนขางแนนอน
สายฝน ถึงหมื่นไว (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจ จัย ดานผลิตภัณ ฑที่มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกแหลงทองเที่ยวและที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในอําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา”
ผลการศึก ษาพบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 25 –34 ป มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระดับรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือ
เทากับ 10,000 บาท และมีสถานภาพโสด ดานพฤติกรรมการทองเที่ยวพบวา ผูที่ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเดินทางไปเที่ยว 1 – 2 ครั้ง/ป ใชระยะเวลาทองเที่ยวแตละครัง้ เฉลี่ย 1 - 3 วัน มีคาใชจายใน
การทองเที่ยวโดยเฉลี่ยแตละครั้งต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท สวนใหญจะเดินทางไปทองเที่ยวกับ
ครอบครัว/ ญาติพี่นอง เพื่อเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เดินทางโดยใชรถยนตสวนตัว ใช
บริการที่พักแรมที่รีสอรท นักทองเที่ยวรับทราบขอมูลแหลงทองเที่ยวที่อําเภอวังน้ําเขียวสวนใหญจาก
คําบอกเลา บุคคลที่มีสวนชวยในการตัดสินใจเลือกที่พักสวนใหญคือคนในครอบครัว จะเดินทางมา
ทองเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห นักทองเที่ยวสวนใหญมีความเห็นวาจะแนะนําญาติพี่นองหรือคนรูจัก
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ใหมาทองเที่ยวที่อําเภอวังน้ําเขียวแนนอน และมีความเห็นวาจะกลับมาทองเที่ยวที่อําเภอวังน้ําเขียว
อีกแนนอน
สุจิตรา ริมดุสิต (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศที่มีตอการบริการอาหารแบบขันโตก”
ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เ ปนกลุมตัวอยางสวนใหญ มีความพึง
พอใจตอการบริการแบบขันโตกในดานการบริการอยูในระดับมากที่สุด ดานคุณภาพอาหาร ราคา
บรรยากาศ และกิจกรรมแสดงอยูในระดับมากปจจัยสวนบุคคลทางดาน เพศ อายุ อาชีพ รายได
เฉลี่ยตอปที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพอาหาร ราคา บรรยากาศอยูในระดับที่คลายกัน
แตในสวนของระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในระดับที่แตกตางกัน ตอการบริการใน
ดานความสม่ําเสมอและการมีมารยาทดี รวมทั้งบรรยากาศในดานของความสะอาด และกิจกรรม
แสดงในดานความหลากหลายของการแสดงกับ ความสามรถในการแสดง สวนความคิดเห็นของ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพอาหาร ราคา บรรยากาศ และ
กิจกรรมแสดงในระดับที่แตกตางกัน
ปริยดา ตรุยานนท (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและพฤติกรรม
การบริโภคของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่มีตอรานอาหารไทยในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
ที่มีเพศ สถานภาพสมรส อายุ และรายไดตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคที่มีตอรานอาหารไทยใน
โรงแรมแตกตางกัน ระดับความพึงพอใจในการรับบริการสวนใหญนักทองเที่ยวพึงพอใจอยูในระดับ
มาก ดานความหลากหลายของอาหาร คุณาภาพของอาหารและสวนประสม รสชาติ ความสุภาพ
ออนนอม ยิ้มแยมแจมใส เสื้อผาสุภาพเรียบรอย สะดวกสบายและบริการที่รวดเร็ว มีบริกรชายและ
หญิงเพียงพอ และคุณภาพการบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจในการ
บริก ารดา นการสงเสริมการตลาดมีความสัม พัน ธกั บ พฤติก รรมการบริ โภคของนั ก ทองเที่ย วชาว
ตางประเทศที่มีตอรานอาหารในโรงแรม
จากการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาการใหความสําคัญกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
เพื่อใหผูประกอบการมีแนวทางในการทําการศึกษาหรือขอเสนอแนะในการศึกษาใหครอบคลุมใน
มุมมองดานอุปสงคและดานอุป ทาน เพื่อใหไดขอสรุป ที่เ หมาะสมตอการนําไปประยุกตใ ชใ หเ กิด
ประโยชนสูงสุดในทางปฏิบัติตอไป

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยที่มารับประทานอาหารในอําเภอ
หัวหิน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางจาก กลุมนักทองเที่ยวชาวไทย
ที่มารับประทานอาหารในอําเภอหัวหิน และเคยใชบริการรานอาหารที่มีอยูทั่วไปในอําเภอหัวหิน การ
กําหนดขนาดตัวอยางของงานวิจัยนี้ไดใชสูตรการหาขนาดตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร โดย
กําหนดระดับคาความเชื่อมั่นที่ 95% คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณที่ 5% คํานวนหาขนาด
ตัวอยางโดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2544 : 4 )
เมื่อ

n

=

n
E

แทน
แทน

Z

แทน

(Z ) 2
4E 2

ขนาดของกลุมตัวอยาง
คาเปอรเซ็นตความคาดเคลื่อนจากการสุม
ตัวอยาง
ระดับความเชื่อมั่น ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%
Z มีคาเทากับ 1.96

ดังนั้น จะไดขนาดตัวอยาง
n

=

(1.96) 2
4(0.05) 2

=

384.16 หรือ 385 คน
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ดังนั้น
ที่ระดับ ความเชื่อ มั่น 95% ไดขนาดตัวอยางจากการคํานวณ 385
คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณที่ 5% ไดขนาดตัวอยางจากการคํานวณ 405 คน

คน

การเลือกกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีในการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi – state
Sampling) ซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการเลือก
รานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยาง จากรานอาหาร
ทั้งหมด 87 ราน (ไทยแลนดหัวหิน: ออนไลน) โดยการจับฉลากเลือกสุมตัวอยาง จํานวน 10 ราน
ดังนี้
1.
รานอาหารชาวเล
2.
รานอาหารทะเลไทย
3.
รานอาหารสวัสดี
4.
รานอาหารมนตรี
5.
รานอาหารนเรศดําริ
6.
รานอาหารชมทะเลบีชเรสเตอรรองท
7.
รานอาหารตลาดปลาหัวหิน
8.
รานอาหาร Kin Lake Restaurant
9.
รานอาหาร Kuravick
10. รานอาหาร La Mer
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดโควตา (Quota Sampling) ในการเลือกตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทย
ในอําเภอหัวหิน โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปนสัดสวนที่เทากัน คือ รานละ 40 ตัวอยาง
ชื่อราน
รานอาหารชาวเล
รานอาหารทะเลไทย
รานอาหารสวัสดี
รานอาหารมนตรี
รานอาหารนเรศดําริ

จํานวน (คน)
40
40
40
40
40
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รานอาหารชมทะเลบีชเรสเตอรรองท
รานอาหารตลาดปลาหัวหิน
รานอาหาร Kin Lake Restaurant
รานอาหาร Kuravick
รานอาหาร La Mer
จํานวน

40
40
40
40
40
400

ขั้นตอนที่ 3 ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อ
ใชกับตัวอยางของผูสมัครใจตอบแบบสอบถามและ จะเก็บขอมูลกลุมตัวอยางตามจํานวนที่กําหนดไว
ในโควตา เชน หางสรรพสินคา แหลงชุมชน

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางเครื่งมือที่ใชในการวิจัย
1. ผูวิจัยศึกษาทฤษฏีทางการตลาด เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด และความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวชาวไทย ขอมูลความเปนมาสถานการณ ระเบียบตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากนั้นกําหนดกรอบในการสรางขอคําถามตามรายละเอียดที่ไดนําเสนอขางตน
2. ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม
3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionaire) ซึ่งผูวิจัยไดจัดสรางขึ้นเอง
จากการศึกษาขอมูลทฤษฎีแนวความคิด วิทยานิพนธ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงโครงสราง
แบบสอบถามออกเปน 5 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของคําถามจะเปนคําถามปลาย
ปด (Close-ended question) โดยเปนคําถามเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
สูงสุด และรายไดตอเดือน จํานวน 5 ขอ
ขอที่ 1 เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Norminal Scale)
ขอที่ 2 อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ขอที่ 3 สถานภาพสมรส เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Norminal Scale)
ขอที่ 4 ระดับการศึกษาสูงสุด เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ขอที่ 5 รายไดตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
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สวนที่ 2 เปน คํา ถามเกี่ย วกับ ลัก ษณะของผลิตภัณ ฑใ นดานตราสิน คา และคุณ ภาพ
ผลิตภัณฑ ลักษณะคําถามจะเปนคําถามปลายปด (Close-ended question) จํานวน 9 ขอ ซึ่งมี
ลักษณะเปนคําถามแบบสเกล (Semantic differential scale) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตร
ภาคชั้น (Interval scale) มี 5 ระดับ โดยกําหนดระดับคะแนนดังตอไปนี้
ระดับ 1 หมายถึง รานอาหารมีลักษณะดานตราสินคาและคุณภาพผลิตภัณฑในระดับ
นอยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง รานอาหารมีลักษณะดานตราสินคาและคุณภาพผลิตภัณฑในระดับนอย
ระดับ 3 หมายถึง รานอาหารมีลักษณะดานตราสินคาและคุณภาพผลิตภัณฑในระดับ
ปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง รานอาหารมีลักษณะดานตราสินคาและคุณภาพผลิตภัณฑในระดับมาก
ระดับ 5 หมายถึง รานอาหารมีลักษณะดานตราสินคาและคุณภาพผลิตภัณฑในระดับ
มากที่สุด
การอภิปรายผลการวิจัยของสวนที่ 2 จะใชระดับการวัดขอมูลประเภท อันตรภาคชั้น (Interval
Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลโดยคํานวณได ดังนี้
อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
= 5-1
5
= 0.8
เกณฑการแปลความหมายของคะแนนระดับดานลักษณะของผลิตภัณฑรานอาหาร คะแนน
ระดับความคิดเห็น แปลผล
4.21 – 5.00 รานอาหารมีลักษณะดานตราสินคาและคุณภาพผลิตภัณฑในระดับ
มากที่สุด
3.41 – 4.20 รานอาหารมีลัก ษณะดานตราสิน คาและคุณ ภาพผลิตภัณฑใ นระดับ มาก
2.61 – 3.40 รานอาหารมีลักษณะดานตราสินคาและคุณภาพผลิตภัณฑในระดับ
ปานกลาง
1.81 – 2.60 รานอาหารมีลักษณะดานตราสินคาและคุณภาพผลิตภัณ ฑในระดับ นอย
1.00 – 1.80 รานอาหารมีลักษณะดานตราสินคาและคุณภาพผลิตภัณฑในระดับ
นอยที่สุด
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สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับราคาอาหาร ในดานความคุมคาของราคาและสวนลดที่ยอมให
ลักษณะคําถามจะเปนคําถามปลายปด (Close-ended question) จํานวน 8 ขอ ซึ่งมีลักษณะเปน
คําถามแบบสเกล (Semantic differential scale) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น
(Interval scale) มี 5 ระดับ โดยกําหนดระดับคะแนนดังตอไปนี้
ระดับ 1 หมายถึง
ระดับ 2 หมายถึง
ระดับ 3 หมายถึง
ระดับ 4 หมายถึง
ระดับ 5 หมายถึง

ราคาอาหารมีความคุมคาของราคาและสวนลดที่ยอมใหในระดับนอยที่สุด
ราคาอาหารมีความคุมคาของราคาและสวนลดที่ยอมใหในระดับนอย
ราคาอาหารมีความคุมคาของราคาและสวนลดที่ยอมใหในระดับปานกลาง
ราคาอาหารมีความคุมคาของราคาและสวนลดที่ยอมใหในระดับมาก
ราคาอาหารมีความคุมคาของราคาและสวนลดที่ยอมใหในระดับมากที่สุด

การอภิปรายผลการวิจัยของสวนที่ 3 จะใชระดับการวัดขอมูลประเภท อันตรภาคชั้น (Interval
Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลโดยคํานวณได ดังนี้
อันตรภาคชั้น =
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
=
5-1
5
=
0.8
เกณฑการแปลความหมายของคะแนนระดับ ลักษณะราคาอาหารของรานอาหาร คะแนน
ระดับความคิดเห็น แปลผล
4.21 – 5.00 ราคาอาหารมีความคุมคาของราคาและสวนลดที่ยอมใหในระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20 ราคาอาหารมีความคุมคาของราคาและสวนลดที่ยอมใหในระดับมาก
2.61 – 3.40 ราคาอาหารมีความคุมคาของราคาและสวนลดที่ยอมใหในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 ราคาอาหารมีความคุมคาของราคาและสวนลดที่ยอมใหในระดับนอย
1.00 – 1.80 ราคาอาหารมีความคุมคาของราคาและสวนลดที่ยอมใหในระดับนอยที่สุด
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สวนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ในดานความเชื่อถือได การตอบสนองตอ
ลูกคา และความเชื่อมั่นตอการบริการ ลักษณะคําถามจะเปนคําถามปลายปด(Close-ended
question) จํานวน 15 ขอ ซึ่งมีลักษณะเปนคําถามแบบสเกล (Semantic differential scale) โดยใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) มี 5 ระดับ โดยกําหนดระดับคะแนน
ดังตอไปนี้
ระดับ 1 หมายถึง รานอาหารมีลักษณะดานความเชื่อถือได การตอบสนองตอลูกคา
ความเชื่อมั่นตอการบริการในระดับนอยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง รานอาหารมีลักษณะดานความเชื่อถือได การตอบสนองตอลูกคา
ความเชื่อมั่นตอการบริการในระดับนอย
ระดับ 3 หมายถึง รานอาหารมีลักษณะดานความเชื่อถือได การตอบสนองตอลูกคา
ความเชื่อมั่นตอการบริการในระดับปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง รานอาหารมีลักษณะดานความเชื่อถือได การตอบสนองตอลูกคา
ความเชื่อมั่นตอการบริการในระดับมาก
ระดับ 5 หมายถึง รานอาหารมีลักษณะดานความเชื่อถือได การตอบสนองตอลูกคา
ความเชื่อมั่นตอการบริการในระดับมากที่สุด

และ
และ
และ
และ
และ

การอภิปรายผลการวิจัยของสวนที่ 4 จะใชระดับการวัดขอมูลประเภท อันตรภาคชั้น (Interval
Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลโดยคํานวณได ดังนี้
อันตรภาคชั้น =

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
=
5-1
5
=
0.8
เกณฑการแปลความหมายของคะแนนระดับลักษณะคุณภาพการบริการของรานอาหาร
คะแนน ระดับความคิดเห็น แปลผล
4.21 – 5.00 รานอาหารมีลักษณะดานความเชื่อถือได การตอบสนองตอลูกคา และ
ความเชื่อมั่นตอการบริการในระดับมากที่สุด
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3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
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รานอาหารมีลักษณะดานความเชื่อถือได การตอบสนองตอลูกคา
ความเชื่อมั่นตอการบริการในระดับมาก
รานอาหารมีลักษณะดานความเชื่อถือได การตอบสนองตอลูกคา
ความเชื่อมั่นตอการบริการในระดับปานกลาง
รานอาหารมีลักษณะดานความเชื่อถือได การตอบสนองตอลูกคา
ความเชื่อมั่นตอการบริการในระดับนอย
รานอาหารมีลักษณะดานความเชื่อถือได การตอบสนองตอลูกคา
ความเชื่อมั่นตอการบริการในระดับนอยที่สุด

และ
และ
และ
และ

สวนที่ 5 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยผูที่เขามาใช
บริการรานอาหารในอําเภอหัวหิน จํานวน 3 ขอ โดยมีลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปด (Closeended question) ซึ่งมีลักษณะเปนคําถามแบบสเกล (Semantic differential scale) โดยใชระดับการ
วัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) มี 5 ระดับ โดยกําหนดระดับคะแนนดังตอไปนี้
ระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็นดานความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็นดานความพึงพอใจในระดับนอย
ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็นดานความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็นดานความพึงพอใจในระดับมาก
ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็นดานความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
การอภิปรายผลการวิจัยของสวนที่ 5 จะใชระดับการวัดขอมูลประเภท อันตรภาคชั้น (Interval
Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลโดยคํานวณได ดังนี้
อันตรภาคชั้น =
=
=

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
5-1
5
0.8

เกณฑการแปลความหมายของคะแนนระดับความคิดเห็นดานความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ชาวไทย คะแนน ระดับความคิดเห็น แปลผล
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ความคิดเห็นดานความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ความคิดเห็นดานความพึงพอใจในระดับมาก
ความคิดเห็นดานความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ความคิดเห็นดานความพึงพอใจในระดับนอย
ความคิดเห็นดานความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด

4. นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาสาระและความเหมาะสมของภาษาที่ใช
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คนและ
นํามาหาคาความเชื่อมั่นเปนรายตัวแปร โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α – Coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach)
a

=

เมื่อ α
n

 Si
St 2

2

แทน
แทน
แทน
แทน

n
n 1

  Si 2 
1 

St 2 


คาความเชื่อมั่นของชุดคําถาม
จํานวนของชุดคําถาม
ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ
คาความแปรปรวนของคะแนนของชุดคําถาม

ผลลัพธคาสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคา
ระหวาง 0    1 คาที่ใกลเคียงกับ1 แสดงวามีคาความเชื่อมั่นสูง
คาสัมประสิทธิ์  (-Coefficient) ของลักษณะของผลิตภัณฑ ดานตราสินคา เทากับ 0.782
คาสัมประสิทธิ์  (-Coefficient) ของลักษณะของผลิตภัณฑ ดานคุณภาพผลิตภัณฑ เทากับ 0.825
คาสัมประสิทธิ์  (-Coefficient) ของราคา ดานความคุมคาของราคา เทากับ 0.869
คาสัมประสิทธิ์  (-Coefficient) ของราคา ดานสวนลดที่ยอมให เทากับ 0.888
คาสัมประสิทธิ์  (-Coefficient) ของคุณภาพการบริการ ดานความนาเชื่อถือได เทากับ 0.768
คาสัมประสิทธิ์  (-Coefficient) ของคุณภาพการบริการ ดานการตอบสนองตอลูกคา เทากับ 0.919
คาสัมประสิทธิ์  (-Coefficient) ของคุณภาพการบริการ ดานความเชื่อมัน่ ตอการบริการ
เทากับ 0.781
คาสัมประสิทธิ์  (-Coefficient) ของความพึงพอใจ เทากับ 0.840
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
แหลงขอมูล (Source of Data) การวิจัย เรื่องนี้เ ปน การวิจัย เชิ งสํารวจ (Exploratory
Research) โดยมุงศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในอําเภอหัวหิน แหลงขอมูลมีดังนี้
1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจาก กลุม
ตัวอยางจํานวน 405 คน
2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผูรวบรวม
ไวทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน ไดแก หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ และรายงานการ
วิจัยที่เกี่ยวของ

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
เมื่อเก็บ รวบรวมแบบสอบถามเปน ที่เรี ยบรอยแลว ผูวิจัยดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลที่ไดรับ
โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.
นําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณและความตองการ
2.
นําแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร ในการคํานวณคาสถิติ โดยกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
3.
ประมวลผลและแปลความหมายขอมูล เพื่อทํารายงานผลการวิจัย
4.
นําผลของขอมูลมาใชทดสอบสมมติฐาน

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการวิเคราะหดว ยเครื่องคอมพิวเตอรใน
การประมวล เพื่อหาคาสถิติดังนี้
1. คาสถิติพื้นฐาน ไดแก
1.1 การหาคารอยละ (Percentage) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลตาง ๆ
(อภินันท จันตานี. 2538:75)
P =
f ×100
n
p แทน คารอยละ หรือ เปอรเซ็นต
f
แทน ความถี่ที่สํารวจได
n
แทน จํานวนความถี่ทั้งหมดหรือจํานวนกลุมตัวอยาง
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1.2. การหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลดานตางๆ
โดยใช (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541:40)
X

=

เมื่อ

X

x
N

x
แทน
แทน
แทน

n

คาคะแนนเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
ขนาดของกลุมตัวอยาง

1.3 การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)สําหรับการวิเคราะหสถิติ
เชิงพรรณา (Descriptive Statistic) เพื่อใหท ราบถึงลัก ษณะพื้ น ฐานของขอมูลโดยใชสูตร
(ชูศรี วงศรัตนะ. 2544:35)
S.D. =
เมื่อ

S.D

แทน
 x 2 แทน
( x ) 2 แทน
n
แทน

n x 2  (  x ) 2
n(n  1)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง
ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง
จํานวนขนาดของกลุมตัวอยาง

2. การหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
อัลฟา (-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2549 : 35)
α
เมื่อ

=

k covariance / variance
1+(k-1) covariance / variance

α
k
covariance

แทน
แทน
แทน

variance

คาความเชื่อมั่น หรือ Alpha coefficient
จํานวนคําถาม
คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนรวม
ระหวางคําถามตางๆ
แทน คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนของ
คําตอบ

47
3. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ประกอบดวยดังนี้
3.1 คา t-test ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉี่ยของกลุมตัวอยาง 2
กลุมที่เปนอิสระตอกัน (Independent t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
( H0 ) เมื่อ 2-tailes Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05 โดยจะทําการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละ
กลุมโดยใช Levene’s Test โดยผลการทดสอบความแปรปรวนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก ( H0 )และยอมรับสมมติฐานรอง( H1 )ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05
กรณีที่มีความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน (S21 = S22)

3.1.1 สถิติที่ใชในการทดสอบ t มีชั้นแหงความเปนอิสระ df = n1 + n2 - 2
เมื่อ Xi
แทน คาเฉลี่ยกลุมที่ i ; i = 1 , 2
Sp
แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอยางรวมจาก
ตัวอยางทั้ง 2 กลุม
ni
แทน ขนาดตัวอยางของกลุมที่ i
S2i
แทน คาความแปรปรวนของตัวอยางกลุมที่ i ; i
=1,2

3.1.2 กรณีความแปรปรวนทั้ง 2 กลุมไมเทากัน (S21 ≠ S22)

สถิติที่ใชทดสอบ t มีชั้นแหงความเปนอิสระ = v
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เมื่อ
1
2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2
ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1
ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2
จํานวนของกลุม ตัวอยางที่ 1
จํานวนของกลุม ตัวอยางที่ 2
ชั้นแหงความเปนอิสระ

3.2 สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)
แบบการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป (กัลยา วาณิชย
บัญชา 2545 : 293) มีสูตรดังนี้
3.2.1 ใชคา F-test กรณีคาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน มีสูตรดังนี้
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม (B)

df
k-1

Ss
SS(B)

ภายในกลุม (W)

n-k

SS(W)

รวม (T)

n-1

SS(T)

Ms
MS(B) = SS(B)
k-1
MS(w) = SS(W)
n-k

F
MS(B)
MS(W)
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F

เมื่อ

=

F แทน
df แทน
k

แทน

n แทน
SS(B) แทน
SS(W) แทน
MS(B) แทน
MS(W) แทน

MS(B)
MS(W)
คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution
ชั้นแหงความเปนอิสระ ไดแก ระหวางกลุม (k-1)
และภายในกลุม (n-k)
จํานวนกลุมของตัวอยางที่นํามาทดสอบ
สมมติฐาน
จํานวนตัวอยางทั้งหมด
ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม (Between Sum of
Squares)
ผลรวมกําลังสองภายในกลุม (Within Sum of
Squares)
คาประมาณการของความแปรปรวนระหวางกลุม
(Mean Squares between groups)
คาประมาณการของความแปรปรวนภายในกลุม
(Mean Squares within groups)

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว ตองทําการทดสอบความ
แตกตางเปน รายคูตอไป เพื่อดูวาคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชวิธี Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2545 : 333)

โดยที่ ni ≠ nj
เมื่อ
LSD

แทน

ผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับประชากรกลุม
ที่ i และ j
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แทน

MSE
ni
nj
α

แทน
แทน
แทน
แทน

คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และชั้นหางความเปน
อิสระภายในกลุม = n-k
คาความแปรปรวนภายในกลุม ( MSw )
จํานวนตัวอยางของกลุม i
จํานวนตัวอยางของกลุม j
คาความคลาดเคลื่อน

3.2.2 ใชคา Brown-Forsythe (α) กรณีคาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน
(Hartung. 2001 :300) มีสูตรดังนี้

เมื่อ

β
แทน
MS(B) แทน
MS(W) แทน

k
nj
N
S2 1

แทน
แทน
แทน
แทน

คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Brown-Forsythe
คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม
(Mean Square between group)
คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม
(Mean Square within group) สําหรับ BrownForsythe
จํานวนกลุมของตัวอยาง
จํานวนตัวอยางของกลุม j
ขนาดของประชากร
คาความแปรปรวนของกลุม ตัวอยางที่ i

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบเปนรายคูเพื่อ
ดูวามีคูใดที่แตกตางกันโดยใชวิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกศสิงห. 2537 : 116) มีสูตรดังนี้
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เมื่อ

t
MS(W)

i
j

Ni
Nj

แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน

คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution
คาประมาณของความแปรปรวนภายใน
กลุม (Mean Square within group)
สําหรับ Brown-Fordythe
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ i
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ j
จํานวนตัวอยางของกลุมที่ i
จํานวนตัวอยางของกลุมที่ j

3.2.3 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)
จากสมการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X) ของประชากร
จะเห็นวา กลุมตัวแปรอิสระ (α + β1X1 + β2X2 +…+ βkXk) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงคาของ
ตัวแปรตามไดสวนหนึ่ง ในสวนของการเปลี่ยนแปลงที่ไมสามารถอธิบ ายไดนี้เรียกวา คาความคาด
เคลื่อนในการพยากรณ (Error :  ) การวิเคราะหเชิงถดถอยแบบพหูคูณจะเปนการพยากรณหาคา
สัมประสิทธิ์ α และ β1 จากคาสถิติ a และ b ที่ไดจากการคํานวณโดยกลุมตัวอยาง โดยหลักการ
วิเคราะห คือ คาสัมประสิทธิ์ที่คํานวณไดจะตองเปนคาสัมประสิทธิ์ที่ทําใหสมการดังกลาว มีคาความ
คลาดเคลื่อนกําลังรองรวมกันนอยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS)
สมการถดถอยเชิงพหุคูณของประชากร
Y = α + β1X1 + β2X2 +…+ βkXk + 
สมการถดถอยเชิงพหุคูณของกลุมตัวอยาง
Y = a + b1X1 + b2X2 +…+ bkXk
โดยที่

X คือ
Y คือ
K คือ

ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
จํานวนตัวแประอิสระ
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เมื่อ α และ a เปน จุดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรือ คาของ Y เมื่อใหตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดมีคาเทากับศูนย
สวน β และ b เปนสัมประสิทธิ์ถดถอย (Partial regression coefficient) ของตัวแปรอิสระ
แตละตัว ซึ่งหมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (Y) เมื่อตัวแปรอิสระนั้นเปลี่ยนไป 1 หนวย
โดยตัวแปรอิสระตัวอื่นมีคาคงที่
โดยที่คาสัมประสิทธิ์ a และ b สามารถคํานวณไดจากสูตรดังนี้
a = Y - b1X1 - b2X2 -…- bkXk
bi 

 X Y   X Y
n  X  ( X )
i i

i

2
i

i

2

i

การวิเคราะหเชิงถดถอยเชิงพหุคูณมีเงื่อนไขที่สําคัญดังนี้
1.
ความผิดพลาด (error) ตองเปนตัวแปรสุม และมีการแจกแจงแบบโคงปกติ
2.
ความแปรปรวนของตัวแปรตาม (Y) ในทุกคาของตัวแประอิสระ (X) จะตองเทากัน
3.
คาความผิดพลาดของตัวแปรตาม (Y) แตละคาเปนอิสระกัน
4.
ตัวแปรอิสระที่นํามาวิเคราะหจะตองเปนอิสระกัน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอรานอาหารในอําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ การวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล
ผูทําการวิจัยไดทําการกําหนดสัญลักษณตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
n
X

S.D.
t
F-Ratio
SS
MS
df
B
SB
R2Adj
Y1
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
Prob.
Sig.

แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
แทน คาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean)
แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
แทน คาที่ใชพิจารณาใน t-Distribution
แทน คาที่ใชพิจารณาใน F-Distibution
แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
แทน คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
แทน ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of freedom)
แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Unstandardized)
แทน คามาตรฐาน (Standardized Coefficionts Beat)
แทน คาสัมประสิทธิ์ความพึงพอใจของสถิติวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ
แทน ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
แทน ดานตราสินคา
แทน ดานคุณภาพผลิตภัณฑ
แทน ดานความคุมคาของราคา
แทน ดานสวนลดที่ยอมให
แทน ดานความเชื่อถือได
แทน ดานการตอบสนองตอลูกคา
แทน ดานความเชื่อมั่นตอการบริการ
แทน คาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบใชในสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
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*
**
H0
H1

แทน
แทน
แทน
แทน

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหข อมูล และการแปลผลวิเ คราะหขอมูลของการวิจัย ครั้งนี้
ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอ โดยแบงการนําเสนอเปน 5 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห ข อมู ลเกี่ย วกับ ลัก ษณะของผลิต ภัณ ฑ ใ นดา นตราสิ น ค า และ
คุณภาพผลิตภัณฑ
ตอนที่ 3 การวิเ คราะห ขอมูลเกี่ย วกั บ ราคาอาหาร ในดานความคุมคาของราคาและ
สวนลดที่ยอมให
ตอนที่ 4 การวิ เ คราะห ข อมู ลเกี่ย วกั บ คุณ ภาพการบริก าร ในด านความน าเชื่อ ถือ ได
การตอบสนองตอลูกคา และความเชื่อมั่นตอการบริการ
ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
ตอนที่ 6 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
สูงสุด รายไดตอเดือน โดยนําเสนอในรูปความถี่และคารอยละดังนี้
ตาราง 1 จํานวนความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาสูงสุด และรายไดตอเดือน
ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน(คน)

รอยละ

163
237
400

40.8
59.3
100.0
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ตาราง 1 (ตอ)
ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร
2. อายุ
ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป
21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 ปขึ้นไป
รวม
3. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
รวม
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
5. รายไดตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน(คน)

รอยละ

148
146
57
33
16
400

37.0
36.5
14.3
8.3
4.0
100.00

296
104
400

74.0
26.0
100.00

189
179
32
400

47.3
44.8
8
100.00

207
113
49
31
400

51.8
28.3
12.3
7.8
100.00

จากตาราง 1 สามารถอธิบายลักษณะประชากรศาสตรไดดังนี้
เพศ ผูใชบริการที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 237 คน คิดเปนรอย
ละ 59.3 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 40.8
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อายุ ผูใชบริการที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป จํานวน 148
คน คิดเปนรอยละ 37.0 รองลงมาไดแก อายุ 21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป และ 51 ปขึ้นไป
เปนจํานวน 146 , 57 , 33 และ 16 คน คิดเปนรอยละ 36.5, 14.3, 8.3 และ 4.0 ตามลําดับ
สถานภาพสมรส ผูใชบริการที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญสถานภาพโสด จํานวน 296 คน
คิดเปนรอยละ 74.0 และ สถานภาพสมรส จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26 ตามลําดับ
การศึกษา ผูใชบริการที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี
จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 47.3 รองลงมาไดแก ระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี
มีจํานวน 179 และ 32 คน คิดเปนรอยละ 44.8 และ 8.0 ตามลําดับ
รายได ผู ใ ช บ ริก ารที่ต อบแบบสอบถามส วนใหญ มีรายไดตอ เดื อนต่ํากวา หรือ เท ากั บ
10,000 บาท จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 51.8 รองลงมาไดแก 10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท และ 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 113, 49 และ 31 คน คิดเปนรอยละ
28.3, 12.3 และ 7.8 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑในดานตราสินคา และดาน
คุณภาพผลิตภัณฑ
เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑจากการใชบริการและผลการบริการที่
ไดรับ การเปรียบเทียบระดับลักษณะของผลิตภัณฑทั้ง 2 ดาน ไดแก ดานตราสินคา และดานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ โดยแจกแจงจํานวนคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้
ตาราง 2 ระดับลักษณะของผลิตภัณฑในดานตราสินคา
ระดับลักษณะผลิตภัณฑ
ลักษณะของผลิตภัณฑ
1.
2.
3.
4.

ชื่อรานอาหารสามารถจดจําไดงาย
ชื่อรานอาหารมีชื่อเรียกที่งาย
ชื่อรานอาหารแสดงถึงลักษณะของรานอาหาร
เครื่องหมายตราสินคาที่รานอาหารใชแสดงถึง
เอกลักษณของรานอาหาร
ดานตราสินคา

X

S.D.

แปลผล

3.32
3.37
3.33
3.26

.882
.861
.868
.924

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.32

.696

ปานกลาง
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จากตาราง 2 ผลการวิเ คราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑในดานตราสินคา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวารานอาหารมีลักษณะผลิตภัณฑในดานตราสินคาอยู ใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
เห็ น วา ร านอาหารมี ลั ก ษณะผลิ ตภั ณ ฑใ นดา นตราสิน ค าด า นต า งๆอยูใ นระดั บ ปานกลาง โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ชื่อรานอาหารมีชื่อเรียกที่งาย ชื่อรานอาหารแสดงถึงลักษณะของ
รานอาหาร ชื่อรานอาหารสามารถจดจําไดงาย และเครื่องหมายตราสินคาที่รานอาหารใชแสดงถึง
เอกลักษณของรานอาหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37, 3.33, 3.32 และ 3.26 ตามลําดับ
ตาราง 3 ระดับลักษณะของผลิตภัณฑในดานคุณภาพผลิตภัณฑ
ระดับลักษณะผลิตภัณฑ
ลักษณะของผลิตภัณฑ
X

5. อาหารมีความสดใหม
6. อาหารมีความสะอาด
7. อาหารมีรสชาติที่อรอย
8. อาหารมีใหเลือกหลากหลายรายการ
9. อาหารมีการตกแตงที่สวยงามดูนารับประทาน
ดานคุณภาพผลิตภัณฑ

3.66
3.70
3.67
3.71
3.59
3.67

S.D.
.914
.853
.836
.838
.863
.676

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 3 ผลการวิเ คราะหขอมูลเกี่ยวกับ ลักษณะของผลิตภัณฑใ นดานคุณ ภาพ
ผลิตภัณ ฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเ ห็น วา รานอาหารมีลัก ษณะผลิตภั ณ ฑใ นดา น
คุณภาพผลิตภัณฑอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามเห็นวารานอาหารมีลักษณะผลิตภัณฑในดานคุณภาพผลิตภัณฑดานตางๆอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ อาหารมีใหเลือกหลากหลายรายการ อาหารมี
ความสะอาด อาหารมีรสชาติที่อรอย อาหารมีความสดใหม และอาหารมีการตกแตงที่สวยงามดูนา
รับประทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71, 3.70, 3.67, 3.66 และ 3.59 ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับราคาอาหาร ในดานความคุมคาของราคาและดาน
สวนลดที่ยอมให
เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับราคาอาหารจากการใชบริการและผลการบริการที่ไดรับ
การเปรียบเทียบระดับราคาอาหารทั้ง 2 ดาน ไดแก ดานคุมคาของราคา และดานสวนลดที่ยอมให
โดยแจกแจงจํานวนคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้
ตาราง 4 ระดับราคาอาหารในดานความคุมคาของราคา
ระดับลักษณะราคา
ราคา
3.19
3.33
3.37

S.D.
.902
.844
.812

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.30
3.30

.917
.725

ปานกลาง
ปานกลาง

X

1. ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณของอาหาร
2. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร
3. ราคามีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับราน
คูแขงในลักษณะใกลเคียงกัน
4. ระดับราคาเปนที่นาพอใจและยินดีจาย
ดานความคุมคาของราคา

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับราคาอาหารในดานความคุมคาของราคา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาราคาในดานความคุมคาของราคาอยูในระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาราคามี
ความคุมคาในดานตางๆอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ราคามีความ
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับรานคูแขงในลักษณะใกลเคียงกัน ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของ
อาหาร ระดับราคาเปนที่นาพอใจและยินดีจาย และราคามีความเหมาะสมกับปริมาณของอาหาร
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37, 3.33, 3.30 และ 3.19 ตามลําดับ
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ตาราง 5 ระดับราคาอาหารในดานสวนลดที่ยอมให
ระดับลักษณะราคา
ราคา
5. มีสวนลดใหลูกคาทั่วไปที่มารับประทานอาหาร
6. มีสวนลดใหลูกคาที่มารับประทานเปนกลุมใหญ
7. มีสวนลดใหลูกคาทีจ่ ายคาอาหารดวยบัตร
เครดิต
8. มีสวนลดใหลูกคาที่จายคาอาหารดวยเงินสด
ดานสวนลดที่ยอมให

X

S.D.

แปลผล

2.90
3.09
3.02

1.040
1.000
1.050

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.11
3.03

1.064
.892

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับราคาอาหารในดานสวนลดที่ยอมให พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาราคาในดานสวนลดที่ยอมใหอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.03 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาราคามีสวนลดที่ยอมให
ในดานตางๆอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ มีสวนลดใหลูกคาที่จาย
คาอาหารดวยเงินสด มีสวนลดใหลูกคาที่มารับประทานเปนกลุมใหญ มีสวนลดใหลูกคาที่จาย
คาอาหารดวยบัตรเครดิต และมีสวนลดใหลูกคาทั่วไปที่มารับประทานอาหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11,
3.09, 3.02 และ 2.90 ตามลําดับ
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ในดานความนาเชื่อถือได การ
ตอบสนองตอลูกคา และความเชื่อมั่นตอการบริการ
เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพการบริการจากการใชบริการและผลการบริการ
ไดรับ การเปรีย บเทียบระดับ คุณ ภาพการบริก ารทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความเชื่อถือได ดานการ
ตอบสนองตอลูกคา และความเชื่อมั่นตอการบริการ โดยแจกแจงจํานวนคารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้
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ตาราง 6 ระดับคุณภาพการบริการในดานความเชื่อถือได
ระดับคุณภาพการบริการ
คุณภาพการบริการ
1. รานอาหารมีอาหารใหสั่งไดทุกอยางตามที่แจง
ในเมนู
2. รานอาหารมีการบริการที่สม่ําเสมอ
3. ทานไดรับอาหารตามที่สั่งไวอยางถูกตองและ
รวดเร็ว
4. รานอาหารสามารถจัดโตะใหทานไดตามความ
ตองการ
ดานความเชื่อถือได

X

S.D.

แปลผล

3.44

.848

มาก

3.48
3.35

.870
.951

มาก
ปานกลาง

3.38

.856

ปานกลาง

3.41

.712

มาก

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการในดานความเชื่อถือได
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเ ห็นวารานอาหารมีลักษณะคุณ ภาพการบริการในดานความ
เชื่อถือไดอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามเห็นวารานอาหารมีลักษณะคุณภาพการบริการในดานความเชื่อถือไดดานตางๆอยูใน
ระดับ มากและระดับปานกลาง โดยเรีย งลําดับจากมากไปหานอย คือ รานอาหารมีก ารบริการที่
สม่ําเสมอ รานอาหารมีอาหารใหสั่งไดทุกอยางตามที่แจงในเมนู รานอาหารสามารถจัดโตะใหทานได
ตามความตองการ และทานไดรับอาหารตามที่สั่งไวอยางถูกตองและรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48,
3.44, 3.38 และ 3.35 ตามลําดับ
ตาราง 7 ระดับคุณภาพการบริการในดานการตอบสนองตอลูกคา
ระดับคุณภาพการบริการ
คุณภาพการบริการ
X

5. รานอาหารมีการบริการที่รวดเร็ว
6. รานอาหารสามารถจัดหาอาหารไดตามตองการ

3.30
3.46

S.D.
.903
.828

แปลผล
ปานกลาง
มาก
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ตาราง 7 (ตอ)
คุณภาพการบริการ

7. รานอาหารมีความพรอมที่จะใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับอาหาร
8. รานอาหารมีขั้นตอนการบริการที่คลองตัว
9. พนักงานมีความเต็มใจในการใหบริการ
10. พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ
ดานการตอบสนองตอลูกคา

ระดับคุณภาพการบริการ
X

S.D.

แปลผล

3.28

.926

ปานกลาง

3.40
3.46
3.40
3.38

.859
.886
.950
.714

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการในดานการตอบสนองตอ
ลูกคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวารานอาหารมีลักษณะคุณภาพการบริการในดาน
การตอบสนองตอลูกคาอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวารานอาหารมีลักษณะคุณภาพการบริการในดานการตอบสนองตอ
ลูกคาดานตางๆอยูในระดับมากและระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ รานอาหาร
สามารถจัดหาอาหารไดตามที่ทานตองการ พนักงานมีความเต็มใจในการใหบริการ รานอาหารมี
ขั้นตอนการบริการที่คลองตัว พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ รานอาหารมีการบริการที่
รวดเร็ว และรานอาหารมีความพรอมที่จะใหคําแนะนําเกี่ยวกับอาหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46, 3.46,
3.40, 3.40, 3.30 และ 3.28 ตามลําดับ
ตาราง 8 ระดับคุณภาพการบริการในดานความเชื่อมั่นตอการบริการ
ระดับคุณภาพการบริการ
คุณภาพการบริการ
X

11. พนักงานแตงกายสุภาพ
12. พนักงานใชกิริยาวาจาสุภาพ

3.37
3.44

S.D.
.822
.851

แปลผล
ปานกลาง
มาก
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ตาราง 8 (ตอ)
ระดับคุณภาพการบริการ
คุณภาพการบริการ
13. พนักงานสามารถอธิบายวัตถุดิบและกระบวนการ
ในการประกอบอาหารไดเปนอยางดี
14. พนักงานสามารถแจงรายละเอียดของรายการ
อาหารใหทานทราบ
15. พนักงานมีความชํานาญในการบริการเปนอยางดี
ดานความเชื่อมั่นตอการบริการ

X

S.D.

แปลผล

3.19
3.31

.905
.904

ปานกลาง
ปานกลาง

3.42
3.35

.884
.682

มาก
ปานกลาง

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการในดานความเชื่อมั่นตอการ
บริก าร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเ ห็นวารานอาหารมีลักษณะคุณภาพการบริการดาน
ความเชื่อมั่นตอการบริการอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็น วารานอาหารมีลักษณะคุณภาพการบริการในดานความ
เชื่อมั่นตอการบริการดานตางๆอยูในระดับมากและระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
คือ พนักงานใชกิริยาวาจาสุภาพ พนักงานมีความชํานาญในการบริการเปนอยางดี พนักงานแตงกาย
สุภาพ พนักงานสามารถแจงรายละเอียดของรายการอาหารใหทานทราบ และพนักงานสามารถ
อธิบายวัตถุดิบและกระบวนการในการประกอบอาหารไดเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44, 3.42,
3.37, 3.31 และ 3.19 ตามลําดับ
ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
เปน การวิเคราะหขอมูลเกี่ย วกับ ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ย วชาวไทยจากการใช
บริการและผลการบริการที่ไดรับ การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ โดยแจกแจงจํานวนคารอยละ
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้
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ตาราง 9 ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
1. ทานอยากจะแนะนํารานอาหารนี้ใหแกบุคคลอื่นๆ
ใหมารับประทานอาหารที่รานนี้ในอนาคต
2. ทานอยากจะสั่งอาหารในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นใน
ครั้งตอไป
3. ทานอยากจะกลับมารับประทานอาหารที่ราน
แหงนี้อีก
ดานความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

X

S.D.

แปลผล

3.36

.864

ปานกลาง

3.22

.864

ปานกลาง

3.43

.862

มาก

3.34

.752

ปานกลาง

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.34
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานตางๆอยูในระดับมาก
และระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ทานอยากจะกลับมารับประทานอาหารที่
รานแหงนี้อีก ทานอยากจะแนะนํารานอาหารนี้ใหแกบุคคลอื่น ๆ ใหมารับประทานอาหารที่รานนี้ใน
อนาคต และทานอยากจะสั่งอาหารในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ในครั้งตอไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43,
3.36, และ 3.22 ตามลําดับ
ตอนที่ 6 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
การทดสอบสมมติฐานผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังตอไปนี้
สมมติฐานที่ 1 เพศมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
การทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ T-test สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้
H0 : เพศชายและเพศหญิงมี ความพึงพอใจตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ไมแตกตางกัน
H1 : เพศชายและเพศหญิงมี ความพึงพอใจตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน
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สําหรับ สถิติที่ใ ชใ นการวิเคราะห ผูวิจัยใชก ารทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง
ประชากร 2 กลุม โดยกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมนี้เปนอิสระจากกัน (Independent Sample t-test) ใช
ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ
มีคานอยกวา .05
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหนั้นในขั้นแรกจะทําการทดสอบความแตกตางระหวางความ
แปรปรวนของขอมูลทั้ง 2 เพศ โดยใชสถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบวาคาความ
แปรปรวนของทั้ง 2 เพศไมแตกตางกัน (คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ .05) ก็จ ะใชคา Equal
Variances Assumed แตหากผลการทดสอบพบวาคาความแปรปรวนของทั้ง 2 เพศแตกตางกัน (คา
Sig. มีคานอยกวา .05) ก็จะใชคา Equal Variances not Assumed แสดงดังตาราง 10
ตาราง 10 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของขอมูลของนักทองเที่ยวชาวไทยกับเพศ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ความพึงพอใจโดยรวม

Levene’s test for Equality of Variances
F
0.023

Sig.
.879

จากตาราง 10 ผลการทดสอบ Levene’s test พบวา มีคา Sig. เทากับ .879 ซึ่งมีคา
มากกวา .05 หมายความวา คาความแปรปรวนของทั้ง 2 เพศไมแตกตางกัน จึงใช t-test ทดสอบความ
แตกตางของความพึงพอใจนักทองเที่ยวชาวไทยทั้ง 2 กลุม กรณี Equal Variances Assumed ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ผลการทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. มากกวาหรือเทากับ
.05 และจะปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ผลการทดสอบจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig.
นอยกวา .05 และจะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งผลการทดสอบความแตกตางของนักทองเที่ยวชาว
ไทย โดยสถิติ t-test แสดงดังตาราง 11
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ตาราง 11 การทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย จําแนกตามเพศ
ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว
ความพึงพอใจ

t-test for Equality of Mean
เพศ
ชาย
หญิง

X

S.D.

T

df

Sig.

3.319
3.346

.740
.761

-.352

398

.725

จากตาราง 11 ผลการวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บความแตกต า งของความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทย จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติทดสอบคาที (Independent t-test) พบวา มีคา Sig.
เทากับ .725 ซึ่งมากกวา .05 นั่น คือ ยอมสมมติฐ านหลัก (H0) และปฏิเ สธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา นักทองเที่ยวชาวไทยเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน
สมมติฐ านที่ 2 อายุ มีความสัมพันธกับ ความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
การทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ One Way-ANOVA สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง
สถิติ ไดดังนี้
H0 : ทุกกลุมอายุมีความพึงพอใจในรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ไมแตกตางกัน
H1 : อยางนอย 2 กลุมอายุมี ความพึงพอใจในรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหนั้นในขั้นแรกจะทําการทดสอบความแตกตางระหวางความ
แปรปรวนของกลุมอายุโดยใชสถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบวากลุมอายุมีความ
แปรปรวนทุกกลุมไมแตกตางกัน (คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ .05) ก็จะใชคาสถิติ F-Test ในการ
ทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยของกลุมอายุ แตหากผลการทดสอบ
พบวากลุมอายุมีคาความแปรปรวนแตกตางกันอยางนอย 2 กลุม( คา Sig. มีคานอยกวา .05) ก็จะใช
สถิติ Brown-Forsythe แสดงดังตาราง 12
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ตาราง 12 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของขอมูลของนักทองเที่ยวชาวไทยกับอายุ
ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทย

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

ความพึงพอใจ

.709

4

395

.586

จากตาราง 12 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบความแตกตางของความ
แปรปรวนของขอมูลของกลุมอายุ พบวา มีคา Sig. เทากับ .586 ซึ่งมากกวา .05 หมายความวา
คา ความแปรปรวนของข อ มู ลของแตล ะกลุ มอายุ ไม แ ตกตา งกั น ดั ง นั้ น ผูวิ จั ย จึ งทํ า การทดสอบ
สมมติฐานโดยใชสถิติ F-Test ที่ระดับ ความเชื่อมั่น 95% และจะยอมรับ สมมติฐานหลัก (H0) เมื่อ
(คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ .05) และถาสมมติฐ านขอใดปฏิเสธสมมติฐ านหลัก (H0 ) และ
ยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) ซึ่งแสดงวาอยางนอย 2 กลุมอายุมีความพึงพอใจแตกตางกันจะนําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ LSD Test เพื่อหาวาคาเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจของคูใดบางที่แตกตางกัน แสดงดังตาราง 13
ตาราง 13 การทดสอบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย จําแนกตามอายุ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ความพึงพอใจ

Levene’s test for Equality of Variances
F
3.815**

Sig.
.005

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 13 ผลการวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บความแตกต า งของความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทย จําแนกตามอายุ โดยใชการทดสอบ F-test พบวา มีคา Sig. เทากับ .005 ซึ่งนอย
กว า .01 นั่ น คือ ปฏิเ สธสมมติฐ านหลัก (H0 ) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว า
นักทองเที่ยวชาวไทยอยางนอย 2 กลุมอายุ มีความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงดังตาราง 14
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ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตามกลุมอายุ
อายุ

X

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ป
21-30 ป

3.202

31-40 ป

3.578

41-50 ป

3.464

51 ปขึ้นไป

3.020

3.379

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ป
3.202
-

21-30 ป
3.379

31-40 ป
3.578

41-50 ป
3.464

51 ปขึ้นไป
3.020

-0.176*
(.042)
-

-0.376**
(.001)
-0.199
(.085)
-

-0.261
(.067)
-0.085
(.550)
0.114
(.482)
-

0.181
(.352)
0.358
(.068)
0.558**
(.008)
0.443*
(.050)
-

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยความพึงพอใจรายคูของ
นักทองเที่ยวชาวไทยตามกลุมอายุ ดวยวิธี LSD Test พบวา
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป มีความพึงพอใจ นอยกวา นักทองเที่ยว
ชาวไทยที่มีอายุ 21-30 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.176 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป มีความพึงพอใจ นอยกวา นักทองเที่ยว
ชาวไทยที่มีอายุ 31-40 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.376 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 31-40 ป มีความพึงพอใจ มากกวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่มี
อายุ 51 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.558 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 41-50 ป มีความพึงพอใจ มากกวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่มี
อายุ 51 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.443 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐ านที่ 3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
การทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ T-test สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้
H0 : สถานภาพสมรสและสถานภาพโสดมี ความพึงพอใจตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไมแตกตางกัน
H1 : สถานภาพสมรสและสถานภาพโสดมี ความพึงพอใจตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน
สําหรับ สถิติที่ใ ชใ นการวิเคราะห ผูวิจัยใชก ารทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ ยระหวาง
ประชากร 2 กลุม โดยกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมนี้เปนอิสระจากกัน (Independent Sample t-test) ใช
ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ
มีคานอยกวา .05
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหนั้นในขั้นแรกจะทําการทดสอบความแตกตางระหวางความ
แปรปรวนของกลุมสถานภาพสมรสทั้ง 2 กลุม โดยใชสถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบวา
คาความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน (คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ .05) ก็จะใชคา
Equal Variances Assumed แตหากผลการทดสอบพบวาคาความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมแตกตาง
กัน (คา Sig. มีคานอยกวา .05) ก็จะใชคา Equal Variances not Assumed แสดงดังตาราง 15
ตาราง 15 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของขอมูลของนักทองเที่ยวชาวไทยกับสถานภาพสมรส
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ความพึงพอใจ

Levene’s test for Equality of Variances
F
4.565*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Sig.
.033
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จากตาราง 15 ผลการทดสอบ Levene’s test พบวา มีคา Sig. เทากับ .033 ซึ่งมีคานอย
กวา .05 หมายความวา คาความแปรปรวนของขอมูลทั้ง 2 กลุมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จึงใช T-test ทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยทั้ง 2 กลุม
กรณี Equal Variances Assumed ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการทดสอบจะยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. มากกวาหรือเทากับ .05 และจะปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ผลการทดสอบ
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. นอยกวา .05 และจะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่ง
ผลการทดสอบความแตกตางของนักทองเที่ยวชาวไทย โดยสถิติ T-test แสดงดังตาราง 16
ตาราง 16 การทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย จําแนกตาม
สถานภาพสมรส
ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว
ความพึงพอใจ

t-test for Equality of Mean
สถานภาพ
สมรส
โสด
สมรส

X

S.D.

t

df

Sig.

3.313
3.397

.721
.833

-.984

398

.326

จากตาราง 16 ผลการวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บความแตกต า งของความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ย วชาวไทย จําแนกตามสถานภาพสมรส โดยใชสถิติทดสอบคาที (Independent t-test)
พบวา มีคา Sig. เทากับ .326 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1 ) หมายความวา นักทองเที่ย วชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสและโสดมีความพึงพอใจไม
แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 4 ระดับการศึกษาสูงสุดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
การทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ One Way-ANOVA สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง
สถิติ ไดดังนี้
H0 : ทุก กลุมระดับการศึก ษาสูงสุดมีกับ ความพึงพอใจตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไมแตกตางกัน
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H1 : อยางนอย 2 กลุมระดับการศึกษาสูงสุดมีความพึงพอใจตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหนั้นในขั้นแรกจะทําการทดสอบความแตกตางระหว างความ
แปรปรวนของกลุมระดับการศึกษาสูงสุดโดยใชสถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบวา
กลุมระดับการศึกษาสูงสุดมีความแปรปรวนทุกกลุมไมแตกตางกัน (คา Sig.มีคามากกวาหรือเทากับ
.05) ก็จะใชคาสถิติ F-Test ในการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
ของกลุมระดับ การศึก ษาสูงสุด แตห ากผลการทดสอบพบวากลุมระดับการศึกษาสูงสุดมีคาความ
แปรปรวนแตกตางกันอยางนอย 2 กลุม (คา Sig. มีคานอยกวา .05) ก็จะใชสถิติ Brown-Forsythe
Test แสดงดังตาราง 17
ตาราง 17 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของขอมูลของนักทองเที่ยวชาวไทยกับระดับการศึกษา
สูงสุด
ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทย

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

ความพึงพอใจ

4.972**

2

397

.007

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 17 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบความแตกตางของความ
แปรปรวนของขอมูลของกลุมระดับการศึกษาสูงสุด พบวา มีคา Sig. เทากับ .007 ซึ่งนอยกวา .01
หมายความวา คาความแปรปรวนของขอมูลอยางนอย 2 กลุมระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐ านโดยใชสถิติ Brown
Forsythe Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ(คา Sig. มีคา
นอยกวา .05) และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่ง
แสดงวามีอยางนอย 2 กลุมระดับการศึกษาสูงสุด มีความพึงพอใจแตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยของความพึง
พอใจของคูใดบางที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงดังตาราง 18
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ตาราง 18 การทดสอบความสัมพันธของความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย จําแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด
ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทย

Brown-Forsythe

Statistic

df1

df2

Sig.

ความพึงพอใจ

ระหวางกลุม

6.815**

2

220.341

.001

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 18 ผลการวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บความแตกต า งของความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทย จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยใชการทดสอบ Brown-Forsythe Test
พบวา มีคา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา นักทองเที่ยวชาวไทยอยางนอย 2 กลุมระดับการศึกษาสูงสุดมีความพึง
พอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นผูวิจัยทําการทดสอบความแตกตาง
รายคูตอโดยใชสถิติ Dunnett’s T3 ซึ่งไดผลลัพธดังตาราง 19
ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย ตามระดับ
การศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษาสูงสุด

X

ต่ํากวาปริญญาตรี
3.208

ปริญญาตรี
3.432

สูงกวาปริญญาตรี
3.541

ต่ํากวาปริญญาตรี

3.208

-

ปริญญาตรี

3.432

-0.223*
(.014)
-

สูงกวาปริญญาตรี

3.541

-0.333*
(.016)
-0.109
(.682)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 19 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยความพึงพอใจรายคูของ
นักทองเที่ยวชาวไทยตามกลุมระดับการศึกษาสูงสุด ดวยวิธี Dunnett’s T3 พบวา
นัก ทอ งเที่ ย วชาวไทยที่ ระดั บ การศึ ก ษาต่ํ า กว าปริญ ญาตรี มี ความพึ งพอใจนอ ยกว า
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.223 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นัก ทอ งเที่ ย วชาวไทยที่ ระดั บ การศึ ก ษาต่ํ า กว าปริญ ญาตรี มี ความพึ งพอใจนอ ยกว า
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.333
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐ านที่ 5 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธ กับ ความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
การทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ One Way-ANOVA สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง
สถิติ ไดดังนี้
H0 : ทุกกลุมรายไดตอเดือนไมมี ความพึงพอใจตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ไมแตกตางกัน
H1 : อยางนอย 2 กลุมรายไดตอเดือนมีความพึงพอใจตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหนั้นในขั้นแรกจะทําการทดสอบความแตกตางระหวางความ
แปรปรวนของกลุมรายไดตอเดือน โดยใชสถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบวากลุม
รายไดตอเดือนมีความแปรปรวนทุกกลุมไมแตกตางกัน (คา Sig. มีคามากกวาหรือเทากับ .05) ก็จะใช
คาสถิติ F-test ในการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยของกลุม
รายไดตอเดือน แตหากผลการทดสอบพบวากลุมรายไดตอเดือนมีคาความแปรปรวนแตกตางกันอยาง
นอย 2 กลุม ( คา Sig. มีคานอยกวา .05) ก็จะใชสถิติ Brown-Forsythe แสดงดังตาราง 20
ตาราง 20 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของขอมูลของนักทองเที่ยวชาวไทยกับกลุมรายไดตอเดือน
ความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทย
ความพึงพอใจ

Levene Statistic

Df1

df2

Sig.

0.523

3

396

.666
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จากตาราง 20 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบความแตกตางของความ
แปรปรวนของขอมูลของกลุมรายไดตอเดือน พบวา มีคา Sig. เทากับ .666 ซึ่งมากกวา .05
หมายความวา คาความแปรปรวนของขอมูลของแตละกลุมรายไดตอเดือนไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัย
จึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และจะยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคามากกวา .05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งแสดงวาอยางนอย 2 กลุมรายไดตอเดือน มีความพึงพอใจแตกตางกัน
จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ LSD Test เพื่อหาวา
คาเฉลี่ยของความพึงพอใจคูใดบางที่แตกตางกัน แสดงดังตาราง 21
ตาราง 21 การทดสอบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย ตามกลุมรายไดตอเดือน
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ความพึงพอใจ

Levene’s test for Equality of Variances
F
4.943**

Sig.
.002

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 21 ผลการวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บความแตกต า งของความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทย ตามกลุมรายไดตอเดือน โดยใชการทดสอบ F-Test พบวา มีคา Sig. เทากับ
.002 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนอยางนอย 2 กลุม มีความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นผูวิจัยทําการทดสอบความแตกตางรายคูต อโดยใชสถิติ LSD Test แสดงดัง
ตาราง 22
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ตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย ตามกลุมรายได
ตอเดือน
รายไดตอเดือน

ต่ําวาหรือเทากับ
10,000 บาท
10,001-20,000
บาท
20,001-30,000
บาท
30,001 บาทขึ้นไป

X

3.206
3.531
3.421
3.344

ต่ําวาหรือ
10,00120,001- 30,001 บาท
เทากับ 10,000 20,000 บาท 30,000 บาท
ขึ้นไป
บาท
3.531
3.421
3.344
3.206
-0.324**
-0.215
-0.138
(.000)
(.068)
(.334)
0.109
0.186
(.390)
(.214)
0.077
(.648)
-

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีความพึงพอใจ
นอยกวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีรายไดตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
เทากับ 0.324 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สมมติฐานที่ 6 ตราสินคามีความสัมพันธ กับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
การทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ Multiple Regression สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง
สถิติ ไดดังนี้
H0 : ตราสิ น ค า ไม มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ ความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม า
รับประทานรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
H1 : ตราสินคามีความสัมพันธตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มารับประทาน
รานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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สมมติฐานที่ 7 คุณภาพผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
การทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ Multiple Regression สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง
สถิติ ไดดังนี้
H0 : คุณภาพผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มา
รับประทานรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
H1 : คุณภาพผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มา
รับประทานรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สมมติฐานที่ 8 ความคุมคาของราคามีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
การทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ Multiple Regression สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง
สถิติ ไดดังนี้
H0 : ความคุมคาของราคาไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
ที่มารับประทานรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
H1 : ความคุมคาของราคามีความสัมพันธตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มา
รับประทานรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สมมติฐานที่ 9 สวนลดที่ยอมใหมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
การทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ Multiple Regression สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง
สถิติ ไดดังนี้
H0 : สวนลดที่ยอมใหไมมีความสัมพันธกตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มา
รับประทานรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
H1 : สวนลดที่ย อมให มีความสัมพัน ธตอความพึงพอใจของนัก ทองเที่ย วชาวไทยที่ม า
รับประทานรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สมมติฐานที่ 10 ความเชื่อถือไดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
การทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ Multiple Regression สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง
สถิติ ไดดังนี้
H0 : ความเชื่อถือไดไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มา
รับประทานรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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H1 : ความเชื่อถือได มีความสัมพัน ธ ต อความพึงพอใจของนัก ทองเที่ ย วชาวไทยที่ม า
รับประทานรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สมมติ ฐ านที่ 11 การตอบสนองต อ ลูก คา มี ความสัม พั น ธ กับ ความพึ งพอใจที่มี ต อ
รานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
การทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ Multiple Regression สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง
สถิติ ไดดังนี้
H0 : การตอบสนองตอลูกคาไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
ที่มารับประทานรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
H1 : การตอบสนองตอลูกคามีความสัมพันธตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
ที่มารับประทานรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สมมติฐ านที่ 12 ความเชื่อมั่น ตอการบริก ารมีความสัมพัน ธกับ ความพึงพอใจที่มีตอ
รานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
การทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ Multiple Regression สามารถเขียนเปนสมมติฐาน
ทางสถิติ ไดดังนี้
H0 : ความเชื่อมั่นตอการบริการไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาว
ไทยที่มารับประทานรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
H1 : ความเชื่อมั่นตอการบริการมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
ที่มารับประทานรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการทดสอบสมมติ ฐ าน คื อ การวิ เ คราะห ค วามถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอยดวยเทคนิค Stepwise ใชระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) ก็ตอเมื่อ Sig. มีคานอยกวา .05 ซึ่งผลการทดสอบ
แสดงดังตาราง 23
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มารับประทานรานอาหารใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ดานความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย โดยใช
วิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
คาคงที่ (Constant)
.316
ดานตราสินคา
.150
ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ
.019
ดานความคุมคาของราคา
.045
ดานสวนลดที่ยอมให
.058
ดานความเชื่อถือได
.098
ดานการตอบสนองตอลูกคา
.123
ดานความเชื่อมั่นตอการบริการ
.413
Adjusted R2 = .479

SE
.172
.049
.055
.058
.039
.069
.075
.061

SB
.139
.017
.043
.069
.093
.117
.375
Sig. = .224

t
1.831
3.045**
.345
.774
1.485
1.425
1.639
6.790**

Sig.
.068
.002
.734
.439
.138
.155
.102
.000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 23 ผลการศึกษา สรุปไดดังนี้
จากคาสัมประสิทธิ์ Standardized Beta ตัวแปรที่มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ําอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอรานอาหารในอําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานความเชื่อมั่นตอการบริการ
(X7) และดานตราสินคา (X1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเทากับ .375 และ .139
ตามลํา ดั บ โดยตั วแปรทั้ ง 2 ตั ว นี้ส ามารถอธิ บ ายความเปลี่ ย นแปลง ด า นความพึ งพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทย (Y1) ไดรอยละ 47.9 (Adjusted R2 = .479)
สมการแสดงความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มารับประทานรานอาหารในอําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ ดานความพึงพอใจของนัก ทองเที่ย วชาวไทย (Y1) โดยใชคะแนนดิบ
สามารถเขียน ไดดังนี้
Y1 = .316 + .413X7 +.150X1
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หากไมพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรอื่น นักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจตอรานอาหารใน
อํา เภอหั ว หิน จั งหวั ดประจวบคี รีขั น ธ อยู ที่ร ะดั บ .316 หน ว ย และจากคา สั ม ประสิ ท ธิ์ ข อง
Standardized Beta อธิบายไดวา
หากนัก ทองเที่ย วชาวไทยมี ความพึงพอใจ ดานความเชื่อมั่นตอการบริก าร (X7) เพิ่มขึ้น 1
หนวย จะมีผลทําใหนักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น .413 หนวย ทั้งนี้เมื่อกําหนดใหตัว
แปรอื่นมีคาคงที่
หากนักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจ ดานตราสินคา (X1) เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมีผลทําให
นักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น .150 หนวย ทั้งนี้เมื่อกําหนดใหตัวแปรอื่นมีคาคงที่
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สรุปสมมติฐานการวิจัย
ตาราง 24 สรุปสมมติฐานการทดสอบความแตกตาง
ขอมูลสวนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
การศึกษาสูงสุด
รายไดตอเดือน
หมายเหตุ

ความพึงพอใจ
X
/
X
/
/

/ หมายถึง สอดคลองตามสมมติฐาน H1
X หมายถึง สอดคลองตามสมมติฐาน H0

ตาราง 25 สรุปสมมติฐานการทดสอบความสัมพันธ
สมมติฐาน
ตราสินคา
คุณภาพผลิตภัณฑ
สวนลดที่ยอมให
ความเชื่อถือได
การตอบสนองตอลูกคา
ความเชื่อมั่นตอการบริการ
หมายเหตุ

/ หมายถึง สอดคลองตามสมมติฐาน H1
X หมายถึง สอดคลองตามสมมติฐาน H0

ความพึงพอใจ
/
X
X
X
X
/

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ เปน การศึ ก ษาถึ ง ความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต อ
รานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการศึกษาคนควาตามลําดับดังตอไปนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
สูง สุ ด และรายได ต อ เดือ น ของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มีค วามสั มพั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทย รานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2. เพื่ อศึ ก ษาลัก ษณะของผลิ ตภั ณ ฑ ที่มี ค วามสั ม พัน ธกั บ ความพึง พอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทย รานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
3. เพื่อศึก ษาราคาที่มีความสัมพัน ธกับความพึงพอใจของนัก ทอ งเที่ยวชาวไทย
รานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
4. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ชาวไทย รานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ความสําคัญของการวิจัย
ขอคน พบในงานวิจัย ครั้งนี้ สามารถนําไปใชประโยชนในการจัดการ ทั้งในดานการตลาด
การบริห ารคุณ ภาพทางด านการบริก าร ลัก ษณะของผลิตภัณ ฑ และความเหมาะสมของราคา
รวมทั้งอื่นๆ ของรานอาหารในเขตพื้นที่หัวหิน เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะของผูบริโภคที่สงผลตอความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยว ที่กอใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนในการพัฒนารานอาหารในอําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธตอไป
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สมมติฐานในการวิจัย
1.
เพศมีความสัมพัน ธ กับ ความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
2.
อายุมีความสัมพันธ กับ ความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
3.
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
4.
การศึกษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
5.
รายไดมีความสัมพันธ กับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
6.
ตราสินคามีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
7.
คุณภาพผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
8.
ความคุมคาของราคามีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
9.
สวนลดที่ยอมใหมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
10. ความเชื่อถือไดมีความสัมพัน ธกับ ความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
11. การตอบสนองตอลูกคามีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
12. ความเชื่อมั่น ตอการบริก ารมีความสัมพันธ กับ ความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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วิธีดําเนินการวิจัย
การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยที่มารับประทานอาหารในอําเภอ
หัวหิน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางจาก กลุมนักทองเที่ยวชาวไทย
ที่มารับประทานอาหารในอําเภอหัวหิน และเคยใชบริการรานอาหารที่มีอยูทั่วไปในอําเภอหัวหิน การ
กําหนดขนาดตัวอยางของงานวิจัยนี้ไดใชสูตรการหาขนาดตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร โดย
กําหนดระดับคาความเชื่อมั่นที่ 95% คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณที่ 5% (กัลยา วาณิชย
บัญชา. 2544 : 4 )

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม( Questionaire ) ซึ่งผูวิจัยไดจัดสรางขึ้นเอง
จากการศึกษาขอมูลทฤษฎีแนวความคิด วิทยานิพนธ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงโครงสราง
แบบสอบถามออกเปน 5 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งลักษณะของคําถามจะเปนคําถามปลาย
ปด (Close-ended question) โดยเปนคําถามเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
สูงสุด และรายไดตอเดือน จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 2 เปน คําถามเกี่ยวกับลัก ษณะของผลิตภัณ ฑในดานตราสินคา และคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ลักษณะคําถามจะเปนคําถามปลายปด (Close-ended question) จํานวน 9 ขอ ซึ่งมี
ลักษณะเปนคําถามแบบสเกล (Semantic differential scale) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตร
ภาคชั้น (Interval scale) มี 5 ระดับ
สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับราคาอาหาร ในดานความคุมคาของราคาและสวนลดที่ยอมให
ลักษณะคําถามจะเปนคําถามปลายปด (Close-ended question) จํานวน 8 ขอ ซึ่งมีลักษณะเปน
คําถามแบบสเกล (Semantic differential scale) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น
(Interval scale) มี 5 ระดับ
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สวนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ในดานความเชื่อถือได การตอบสนองตอ
ลู ก ค า และความเชื่ อ มั่ น ต อ การบริ ก าร ลั ก ษณะคํ า ถามจะเป น คํ า ถามปลายป ด (Close-ended
question) จํานวน 15 ขอ ซึ่งมีลักษณะเปนคําถามแบบสเกล (Semantic differential scale) โดยใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) มี 5 ระดับ
สวนที่ 5 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยผูที่เขามาใช บริการ
รานอาหารในอําเภอหัวหิน จํานวน 3 ขอ โดยมีลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปด (Close-ended
question) ซึ่งมีลักษณะเปนคําถามแบบสเกล (Semantic differential scale) โดยใชระดับการวัด
ขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) มี 5 ระดับ
ขั้นตอนการสรางเครื่งมือที่ใชในการวิจยั
1. ผูวิจัยศึกษาทฤษฏีทางการตลาด เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด และความพึ งพอใจ
ของนัก ทองเที่ยวชาวไทย ขอมูลความเปน มาสถานการณ ระเบีย บตางๆ และงานวิจัยที่เ กี่ยวของ
จากนั้นกําหนดกรอบในการสรางขอคําถามตามรายละเอียดที่ไดนําเสนอขางตน
2. ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม
3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย
4. นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา
Levene Statistic ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาสาระและความเหมาะสมของภาษาที่ใช
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คนและ
นํามาหาคา ความเชื่อ มั่น เป น รายตัวแปร โดยใช วิธีห าคาสั มประสิท ธิ์อั ลฟา (α – Coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach)

การเก็บรวบรวมขอมูล
แหลง ข อมู ล (Source of Data) การวิจั ย เรื่ อ งนี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ งสํ ารวจ (Exploratory
Research) โดยมุงศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในอําเภอหัวหิน แหลงขอมูลมีดังนี้
1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ ากการใชแบบสอบถามเก็ บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางจํานวน 405 คน
2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผูรวบรวม
ไวทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน ไดแก หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ และรายงานการ
วิจัยที่เกี่ยวของ
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
เมื่อเก็บ รวบรวมแบบสอบถามเปน ที่เรียบรอยแลว ผูวิจัยดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลที่ไดรับ
โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.
นําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณและความตองการ
2.
นําแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร ในการคํานวณคาสถิติ โดยกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
3.
ประมวลผลและแปลความหมายขอมูล เพื่อทํารายงานผลการวิจัย
4.
นําผลของขอมูลมาใชทดสอบสมมติฐาน

สรุปผลการคนควา
จากการศึก ษาคน ควาเรื่อง ความพึงพอใจของนัก ทองเที่ย วชาวไทยที่มีตอรานอาหารใน
อําเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.3 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 40.8 ซึ่งสวนใหญอยูในชวง
อายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป คิดเปนรอยละ 37.0 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 74.0 มีการศึกษา
สูงสุดอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 47.3 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ
10,000 บาท คิดเปนรอยละ 51.8
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอ มูลเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ
ดานตราสินคา
รานอาหารมีลักษณะผลิตภัณฑดานตราสินคาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวารานอาหารมีลักษณะผลิตภัณฑในดานตราสินคาดาน
ตางๆอยูในระดับปานกลาง
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ดานคุณภาพผลิตภัณฑ
รา นอาหารมีลั ก ษณะผลิต ภัณ ฑด านคุณ ภาพผลิ ตภั ณ ฑ โดยรวมอยูใ นระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวารานอาหารมีลักษณะผลิตภัณฑในดานคุณภาพ
ผลิตภัณฑดานตางๆอยูในระดับมาก
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอ มูลเกี่ยวกับราคา
ดานความคุมคาของราคา
ราคาอาหารดานความคุมคาของราคาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาราคาอาหารในดานความคุมคาของราคาดานตางๆอยูในระดับ
ปานกลาง
ดานสวนลดที่ยอมให
ราคาอาหารดานสวนลดที่ยอมใหโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาราคาอาหารในดานสวนลดที่ยอมใหดานตางๆอยูในระดับปานกลาง
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอ มูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
ดานความเชื่อถือได
ร า นอาหารมี ลั ก ษณะคุ ณ ภาพการบริ ก าร ด า นความเชื่ อ ได โ ดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ขอที่รานอาหารมีลักษณะคุณ ภาพการบริก าร ดานความเชื่อถือไดอยูใ นระดับ มาก ไดแก
รานอาหารมี ก ารบริก ารที่ส ม่ํา เสมอ และรา นอาหารมี อาหารใหสั่ งไดทุ ก อยา งตามที่แ จง ในเมนู
ตามลําดับ
ขอที่รานอาหารมีลักษณะคุณภาพการบริการ ดานความเชื่อถือไดอยูในระดับปานกลางไดแก
ทานไดรับอาหารตามที่สั่งไวอยางถูกตองและรวดเร็ว และรานอาหารสามารถจัดโตะใหทานไดตาม
ความตองการ ตามลําดับ
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ดานการตอบสนองตอลูกคา
รานอาหารมีลักษณะคุณภาพการบริการ ดานการตอบสนองตอลูกคาโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ขอที่รานอาหารมีลักษณะคุณภาพการบริก าร ดานการตอบสนองตอลูกคาอยูในระดับมาก
ไดแก รานอาหารสามารถจัดหาอาหารไดตามที่ทานตองการ และพนัก งานมีความเต็มใจในการ
ใหบริการ ตามลําดับ
ขอที่รานอาหารมีลักษณะคุณภาพการบริการ ดานการตอบสนองตอลูกคาอยูใ นระดับปาน
กลาง ไดแก รานอาหารมีขั้นตอนการบริการที่คลองตัว พนักงานมีความกระตือรือรนในการบริการ
รานอาหารมีก ารบริก ารที่รวดเร็ว และร านอาหารมีความพรอมที่จ ะใหคําแนะนําเกี่ย วกับ อาหาร
ตามลําดับ
ดานความเชื่อมั่นตอการบริการ
รานอาหารมีลักษณะคุณภาพการบริการ ดานความเชื่อมั่นตอการบริการโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ขอที่รานอาหารมีลักษณะคุณภาพการบริการ ดานความเชื่อมั่นตอการบริการอยูในระดับมาก
ไดแก พนักงานใชกิริยาวาจาสุภาพ และพนักงานมีความชํานาญในการบริการเปนอยางดี ตามลําดับ
ขอที่รานอาหารมีลักษณะคุณภาพการบริการ ดานความเชื่อมั่นตอการบริการอยูในระดับปาน
กลาง ไดแก พนักงานแตงกายสุภาพ พนัก งานสามารถแจงรายละเอียดของรายการอาหารใหทาน
ทราบ และพนักงานสามารถอธิบ ายวัตถุดิบ และกระบวนการในการประกอบอาหารไดเปนอยางดี
ตามลําดับ
ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย
นักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ดานความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ข อ ที่ นั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยมี ค วามคิ ด เห็ น ด า นความพึ ง พอใจอยู ใ นระดั บ มาก ได แ ก
ทานอยากจะกลับมารับประทานอาหารที่รานแหงนี้อีก
ขอที่นัก ทองเที่ย วชาวไทยมีความคิดเห็น ดานความพึงพอใจอยูใ นระดับ ปานกลาง ไดแก
ทานอยากจะแนะนํารานอาหารนี้ใหแกบุคคลอื่นๆ ใหมารับประทานอาหารที่รานนี้ในอนาคต และทาน
อยากจะสั่งอาหารในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นในครั้งตอไป ตามลําดับ
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ตอนที่ 6 การวิเคราะหเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 1 เพศมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา เพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มี
ตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยเพศหญิงมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากกวาเพศชาย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 2 อายุมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา อยางนอย 2 กลุมอายุมคี วามสัมพันธกับความพึงพอใจที่มี
ตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 หลังจากไดทําการทดสอบวิเคราะหคาความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู พบวา นักทองเที่ยวชาว
ไทยที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป มีความพึงพอใจนอยกวา อายุ 31-40 ป นักทองเที่ยวชาวไทยที่
มีอายุ 31-40 ป มีความพึงพอใจมากกวาอายุ 51 ปขึ้น ไป นัก ทองเที่ย วชาวไทยที่มีอายุ 41-50 ป
มีความพึงพอใจมากกวา 51 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มี
อายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป มีความพึงพอใจนอยกวา อายุ 21-30 ป ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
กลุ ม อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ  กั บ ความพึ ง พอใจที่ มี ต อ ร า นอาหารในอํ า เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา สถานภาพสมรสและสถานภาพโสดมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสถานภาพสมรสมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากกวาสถานภาพโสด
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 4 ระดับการศึกษาสูงสุดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหาร
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา อยางนอย 2 กลุมระดับการศึกษาสูงสุดมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจที่มีต อรา นอาหารในอํ าเภอหัว หิน จั งหวั ดประจวบคีรี ขัน ธ แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลังจากไดทําการทดสอบวิเคราะหคาความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู
พบวา ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญ ญาตรีมีความพึงพอใจนอยกวาระดับ การศึกษาปริญ ญาตรี
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และระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีความพึงพอใจนอยกวาระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐาน
กลุมระดับการศึกษาสูงสุดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 5 รายไดตอเดือนมีความสัมพัน ธกับ ความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา อยางนอย 2 กลุมรายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 หลังจากไดทําการทดสอบวิเคราะหคาความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู พบวา กลุม
รายไดตอเดือนต่ํากวาหรื อเทากับ 10,000 บาท มีความพึงพอใจนอยกวา กลุมรายไดตอเดือ น
10,001 - 20,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
กลุม รายไดต อเดือนมีความสัมพั น ธ  กับ ความพึง พอใจที่ มีตอ รา นอาหารในอําเภอหั วหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขันธไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 6 ตราสินคามีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สมมติฐานขอที่ 7 คุณภาพผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สมมติฐานขอที่ 8 ความคุมคาของราคามีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหาร
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สมมติฐานขอที่ 9 สวนลดที่ยอมใหมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สมมติฐานขอที่ 10 ความเชื่อถือไดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สมมติฐ านข อ ที่ 11 การตอบสนองต อ ลูก ค า มี ค วามสัม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจที่ มี ต อ
รานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สมมติฐ านขอที่ 12 ความเชื่อมั่นตอการบริก ารมีความสัมพัน ธกับ ความพึงพอใจที่มีตอ
รานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา ดานตราสินคาและดานความเชื่อมั่น ตอการบริการมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 ยกเวนดานคุณภาพผลิตภัณฑ ดานความคุมคาของราคา ดานสวนลดที่ยอมให
ดานความเชื่อถือได และดานการตอบสนองตอลูกคา ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้
ผลการวิจัยขอมูลสวนบุคคล ทําใหทราบวากลุมนักทองเที่ยวสวนใหญที่มีความพึงพอใจตอ
รานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ
20 ป มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดต่ํากวาปริญญาตรี และมีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือ
เทากับ 10,000 บาท
นัก ทอ งเที่ย วชาวไทยอยา งน อย 2 กลุม อายุ มี ความสั มพั น ธ กับ ความพึง พอใจที่มี ต อ
รานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธแตกตางกัน ซึ่งผลการทดสอบความแตกตางเปน
รายคู พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป มีความพึงพอใจนอยกวา อายุ
21-30 ป และ อายุ 31-40 ป นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 31-40 ป มีความพึงพอใจมากกวา
อายุ 51 ปขึ้นไป นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 41-50 ป มีความพึงพอใจมากกวา 51 ปขึ้นไป
จะเห็ น ได วา นัก ท องเที่ ย วชาวไทยที่มี อายุ 31-50 ป มี ความพึ งพอใจตอ รา นอาหารมากกว า
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริยดา ตรุยานนท (2545)
ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่
มีตอรานอาหารไทยในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวา นักทองเที่ย วชาวตางประเทศที่มีอายุ
แตกตางกันมีความพึงพอใจในการบริการรานอาหารไทยแตกตางกันในดานการจัดจําหนายและดาน
การสงเสริมการตลาด
อยางนอย 2 กลุมระดับการศึกษาสูงสุดมีความพึงพอใจตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน ซึ่งผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา นักทองเที่ยวชาว
ไทยที่ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจนอยกวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี และนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาสูงสุดสูงกวาปริญญาตรี
ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่ํากวาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ย
ของรายไดตอเดือนต่ํา เปนเหตุใหนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่ํากวาปริญญาตรี
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มีความพึ งพอใจนอยกว า นัก ทอ งเที่ย วชาวไทยที่มีระดั บ การศึ ก ษาสูง สุดปริญ ญาตรีและสูงกว า
ปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แสงเดือน สอนเจริญ (2548) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว ของนักทองเที่ยวชาวไทยบริเวณ อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ที่พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีรายไดนอยชอบไปทองเที่ยว อําเภอเชียงแสน จัง หวัด
เชียงราย สาเหตุเนื่องจากผูที่การศึกษาสูง จะมีรายไดมากและจะไปทองเที่ยวสถานที่อื่นๆ
นักทองเที่ย วชาวไทยอยางนอย 2 กลุมรายไดตอเดือนมีความพึงพอใจตอรานอาหารใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน ซึ่งผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีความพึงพอใจ นอยกวา
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 ทั้งนี้เนื่องมาจาก นักทองเที่ยวชาวไทยที่มี
รายไดตอเดือนต่ํากว าหรื อเทา กับ 10,000 บาท สวนใหญ จ ะอยู ใ นวั ย รุน และรายได ไมสามารถ
ตอบสนองความตองของนักทองเที่ยวไดอยางเพียงพอ เพราะรายไดเ ปนปจ จัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สายฝน ถึงหมื่นไว (2548) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง
ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกแหลงทองเที่ยวและที่พักของนักทองเที่ยว
ชาวไทยในเขตอําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมา ที่พบวา นักทองเที่ยวที่มีรายไดนอยสวนใหญ
เปนนักเรียน / นักศึกษาซึ่งยังไมมีรายไดเปนของตัวเอง หรือมีรายไดไมสูงมากนัก จึงมีงบประมาณ
จํากัดสําหรับการทองเที่ยวในแตละครั้ง อาจจะตองขึ้นอยูกับความคิดเห็นของผูปกครองสวนใหญ
ตราสิน คามีความสัมพัน ธกับ ความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน ซึ่งผลการทดสอบ พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจในดาน
ตราสินคาแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องมาจาก ตราสินคาเปนสิ่งที่นักทองเที่ยวใหความสนใจ เพราะตรา
สินคาสามารถแสดงถึงบุคคลิก (Brand Personality) ของรานอาหาร ทําใหตราสินคาที่แตกตางกัน
สงผลตอความพึงพอใจที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณิภา เจริญศุข (2549)
ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของคุณคาตราสินคาที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครของรานกาแฟสตารบัคส และบานไรกาแฟ ที่พบวา คุณคาของตราสินคาดาน
ตางๆ ไดแก ดานความรูจักของตราสินคา ดานคุณคาที่เกิดจากการรับรูตราสินคา ดานความสัมพันธ
ของตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการของ
รานกาแฟสตารบัคส และบานไรกาแฟ ดานแนวโนมในการบอกตอใหเ ขาใชบริการ ดังนั้นการที่
ผูบริโภคเห็นความสําคัญของตราสินคาจึงสงผลใหมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภค
ความเชื่อมั่นตอการบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน ซึ่งผลการทดสอบ พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึง
พอใจในดานความเชื่อมั่นตอการบริการแตกตางกัน กลาวคือ คุณภาพของพนักงานในดานการแตง
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กาย กิ ริย าวาจาสุ ภ าพ ความชํ านาญในการบริ ก าร ส ง ผลต อความเชื่อ มั่ น ในการบริ ก ารของ
รานอาหาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุจิตรา ริมดุสิต (2545) ที่ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง
ความพึ งพอใจของนัก ทอ งเที่ ย วชาวต างประเทศที่ มี ตอ การบริ ก ารอาหารแบบขัน โตก ที่ พบว า
นัก ทองเที่ย วชาวตางประเทศมีความพึงพอใจดานการบริก ารในระดับ มาก โดยแยกออกเปน 4
รายการ ไดแก ความสม่ําเสมอ การติดตอสื่อสาร การมีมารยาทดี และรักงานบริการ

ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
จากผลการศึกษา ” ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตออําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ” ผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะไดดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบวา ตราสินคามีความสัมพันธกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ชาวไทยที่มีตอรานอาหาร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวารานอาหารมีลักษณะดานตราสินคาอยู
ในระดับ ปานกลาง เพื่อที่นําผลการวิจัย ครั้ งนี้ไปใชป ระโยชนใ นการจัดการดานการตลาด เพื่ อ
ก อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และประโยชน ใ นการพั ฒ นาร า นอาหารในอํ า เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจรานอาหาร ควรใหความสําคัญในดานการนําเสนอตัว
สิน คา ตัว สิน คา มีส วนสํา คัญ มากเพราะผูบ ริโ ภคจะรับ รูห รือ รูจั ก แบรนด จ ากคุ ณ ประโยชน ของ
สินคา ฉะนั้น สิน คาหรือผลิตภัณ ฑแรกนั้นสําคัญ ที่สุดในการสรางภาพพจนของแบรนด (Brand
image registration) ผลิตภัณฑจะตองมีคุณภาพที่เปนที่ถูกใจผูบริโภคจนจําชื่อแบรนดได และนึกถึง
แบรนดในทางบวกได เชน การสรางจุดเดนใหกับตัวสินคาเพื่อสรางความแตกตาง การสรางเรื่องราว
ใหกับ อาหารวามีความลําบากแคไหนในการจัดหาวัตถุดิบ มาประกอบอาหาร ดานการสรางตรา
สัญลักษณ Logo ไมควรสรางตราสินคาที่มีตัวอักษรควรใชเสนกราฟก แตสามารถใชตัวอักษรตัวแรก
ของชื่อมาดัดแปลง เชน แม็คโดแนล ที่ใชตัว M มาเลนใหโดดเดนเพียงตัวเดียว แตก็ยังใชสีเปน
เอกลักษณในการปรากฎทุกที่ เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนวิธีการหนึ่งที่สามารถทําใหรานอาหารเปนที่
รูจักและสามรถจดจําไดงายขึ้น
2. จากผลการวิจัย พบวา ความเชื่อมั่นตอการบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอรานอาหาร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวารานอาหารมีลักษณะดาน
ความเชื่อมั่นตอการบริการอยูในระดับปานกลาง เพื่อที่นําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชป ระโยชนในการ
จัดการดานการตลาด เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพ และประโยชนในการพัฒนารานอาหารในอําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจรานอาหาร ควรใหความสําคัญกับการพัฒนา
ผู ใ ห บ ริ ก าร เช น การฝ ก อบรมพนั ก งานให มี ค วามรู แ ละทั ก ษะในด า นการบริ ก ารเพิ่ ม มากขึ้ น
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การคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพ และการออกแบบเครื่องแตงกายใหเปนรูปแบบเดียวกัน เพื่อความ
เปนระเบียบเรียบรอย ปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการ ซึ่งสิ่งนี้จะเสริมสรางใหนักทองเที่ยวมีความ
เชื่อมั่นตอการบริการไปในทางที่ดี ซึ่งจะสงผลในทางบวกใหนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเพียงความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานความ
คิดเห็นสวนบุคคล ดานลักษณะของผลิตภัณฑ ดานราคา และดานคุณภาพการบริการ เทานั้น แต
ยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่เ กี่ย วของอีก เชน ดานสถานที่ ดานรูปแบบของราน ดานการสงเสริมการขาย
ดานการโฆษณา ที่จะสงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย ในสภาวะการแขงขันของ
รานอาหารภายในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนตน
2. งานวิจัยครั้งนี้มุงเนนศึกษากลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น ซึ่งหากทําการวิจัย
ครั้ ง ต อ ไป ผู วิ จั ย เสนอแนะให ทํ า การวิ จั ย ในกลุ ม ตั ว อย า งที่ แ ตกต า งกั น ทางกลุ ม นั ก ท อ งเที่ ย ว
ชาวตางชาติ เพื่อจะไดนําผลการวิจัยที่แตกตางกันมาทําการศึกษาเปรียบเทียบกันไดอีกแนวทางหนึ่ง
อันจะเปนประโยชนตอธุรกิจมากยิ่งขึ้นตอการขยายกลุมลูกคาเปาหมายออกไป
3. ควรมีการศึกษาแนวโนมการทําธุรกิจรานอาหารในอนาคต เพื่อที่ผูประกอบการจะไดนํา
ขอมูลมาใชในการวางแผนการทําธุรกิจของตนเองไดในอนาคต
4. ควรมีก ารศึก ษาเปรี ย บเที ย บความพึ งพอใจในการท องเที่ ย วอํา เภอหัว หิน จัง หวั ด
ประจวบคีรีขัน ธ กับ สถานที่อื่น ๆที่มีลัก ษณะใกลเคีย งกัน เพื่อกอใหเ กิด ประโยชนใ นการพัฒนา
รานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
5. การเก็บแบบสอบถามบางครั้งไมไดรับความรวมมือ จากผูตอบแบบสอบถามเทาที่ควร
เชน ผูตอบแบบสอบถามไมอานคําถามใหเขาใจกอนตอบ หรือผูตอบแบบสอบถามไมมีเวลาในการ
ตอบแบบสอบถาม ดังนั้น ผูวิจัย ควรถามความสมัครใจและความพรอมของผูตอบแบบสอบถาม
เพื่อใหแบบสอบถามมีความสมบูรณที่สุด
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แบบสอบถาม
เรื่อง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอรานอาหารในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
เรียน : ทานผูตอบแบบสอบถาม
ขาพเจากําลังศึกษาเรือ่ ง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอรานอาหารในอําเภอ
หัวหิน คําตอบของทานจะมีคุณคาสําหรับงานวิจัยของเรา ซึ่งในกรณีนี้ไมมีคําตอบที่ถูกผิด
เราเพียงสนใจแตความคิดเห็นของทาน และตองการคําตอบที่ตรงตามความเปนจริงของทานเทานั้น
ทุกคําตอบของทานจะเก็บรวบรวมไวเปนความลับโดยใชขอมูลนําเสนอใหเห็นเปนภาพรวม
เทานั้น ขาพเจาและคณะ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงสําหรับความกรุณาและความพยายามของทาน
ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
สวนที่ 1 : ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
โปรดทําเครื่องหมาย x ลงใน [ ] ที่ตรงกับความเปนจริงของคุณ
1. เพศ
[ ] 1. ชาย
[ ] 2. หญิง
2. อายุ
[ ] 1. ต่ํากวา หรือเทากับ 20 ป
[ ] 2. 21-30 ป
[ ] 3. 31-40 ป
[ ] 4. 41-50 ป
[ ] 5. 51 ปขึ้นไป
3. สถานภาพสมรส
[ ] โสด
[ ] สมรส
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
[ ] 1. ต่ํากวาปริญญาตรี
[ ] 2. ปริญญาตรี
[ ] 3. สูงกวาปริญญาตรี
5. รายไดตอเดือน
[ ] 1. ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท [ ] 2. 10,001 – 20,000 บาท
[ ] 3. 20,001 – 30,000 บาท
[ ] 4. 30,001 บาทขึ้นไป
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สวนที่ 2 : ลักษณะของผลิตภัณฑ
ขอใหทานนึกถึงรานอาหารในหัวหินที่ทานไปบอยที่สุดเพียง 1 ราน และโปรดใหคะแนนวารานนั้นมี
ลักษณะเหลานี้ในระดับใด โดยทําเครื่องหมาย x ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
เกี่ยวกับรานนั้น เพียงคําตอบเดียว
ระดับลักษณะผลิตภัณฑ

ตราสินคา
1. ชื่อรานอาหารสามารถจดจําไดงาย
2. ชื่อรานอาหารมีชื่อเรียกที่งาย
3. ชื่อรานอาหารแสดงถึงลักษณะของรานอาหาร
4. เครื่องหมายตราสินคาที่รานอาหารใชแสดงถึง
เอกลักษณของรานอาหาร
คุณภาพของผลิตภัณฑ
5. อาหารมีความสดใหม
6. อาหารมีความสะอาด
7. อาหารมีรสชาติที่อรอย
8. อาหารมีใหเลือกหลากหลายรายการ
9. อาหารมีการตกแตงที่สวยงามดูนารับประทาน

นอยที่สุด

นอย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ลักษณะของผลิตภัณฑ

1

2

3

4

5
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สวนที่ 3 : ราคา
ขอใหทานนึกถึงรานอาหารในหัวหินที่ทานไปบอยที่สุดเพียง 1 ราน และโปรดใหคะแนนวารานนั้นมี
การตั้งราคาในลักษณะเหลานี้มากนอยเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย x ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็น
ของทานมากที่สุดเกี่ยวกับราคารานนั้น เพียงคําตอบเดียว

ความคุม คาของราคา
1. ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณของอาหาร
1. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพวัตถุดิบที่ใชประกอบ
อาหาร
2. ราคามีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับรานคูแขงใน
ลักษณะใกลเคียงกัน
4. ระดับราคาเปนที่นาพอใจและยินดีจาย
สวนลดที่ยอมให
5. มีสวนลดใหลูกคาทั่วไปที่มารับประทานอาหาร
6. มีสวนลดใหลูกคาที่มารับประทานเปนกลุมใหญ
7. มีสวนลดใหลูกคาที่จายคาอาหารดวยบัตรเครดิต
8. มีสวนลดใหลูกคาที่จายคาอาหารดวยเงินสด

นอย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ราคา

นอยมากที่สุด

ระดับลักษณะราคา

1

2

3

4

5
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สวนที่ 4 : คุณภาพการบริการ
ขอใหทานนึกถึงรานอาหารในหัวหินที่ทานไปบอยที่สุดเพียง 1 ราน และโปรดใหคะแนนคุณภาพการ
บริการของรานนั้น โดยทําเครื่องหมาย x ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเกี่ยวกับ
รานนั้น เพียงคําตอบเดียว

ความเชื่อถือได
1. รานอาหารมีอาหารใหสั่งไดทุกอยางตามที่แจงในเมนู
2. รานอาหารมีการบริการที่สม่ําเสมอ
1. ทานไดรับอาหารตามที่สั่งไวอยางถูกตองและรวดเร็ว
2. รานอาหารสามารถจัดโตะใหทานไดตามความตองการ
การตอบสนองตอลูกคา
5. รานอาหารมีการบริการที่รวดเร็ว
6. รานอาหารสามารถจัดหาอาหารไดตามที่ทานตองการ
7. รานอาหารมีความพรอมที่จะใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
อาหาร
8. รานอาหารมีขั้นตอนการบริการที่คลองตัว
9. พนักงานมีความเต็มใจในการใหบริการ
10. พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ

นอย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

คุณภาพการบริการ

นอยที่สุด

ระดับคุณภาพบริการ

1

2

3

4

5
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ระดับคุณภาพบริการ

ความเชื่อมั่นตอการบริการ
11. พนักงานแตงกายสุภาพ
12. พนักงานใชกิริยาวาจาสุภาพ
13. พนักงานสามารถอธิบายวัตถุดิบและกระบวนการในการ
ประกอบอาหารไดเปนอยางดี
14. พนักงานสามารถแจงรายละเอียดของรายการอาหารให
ทานทราบ
15. พนักงานมีความชํานาญในการบริการเปนอยางดี

นอยที่สุด

นอย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

คุณภาพการบริการ

1

2

3

4

5
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สวนที่ 5 : ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ขอใหทานนึกถึงรานอาหารในหัวหินที่ทานไปบอยที่สุดเพียง 1 ราน และโปรดใหคะแนนความพอใจ
โดยทําเครื่องหมาย x ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเกี่ยวกับรานนั้น เพียงคําตอบ
เดียว
ระดับความพึงพอใจ

1. ทานอยากจะแนะนํารานอาหารนี้ใหแกบุคคลอื่นๆ ใหมา
รับประทานอาหารที่รานนี้ในอนาคต
2. ทานอยากจะสั่งอาหารในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นในครั้ง
ตอไป
3. ทานอยากจะกลับมารับประทานอาหารที่รานแหงนี้อีก

นอยที่สุด

นอย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

1

2

3

4

5
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย

108

ภาคผนวก ค
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ

109

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
รายชื่อ

ตําแหนงและสถานที่ทํางาน

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กาญญรวี อนันตอัครกุล

อาจารยประจํา ภาควิชา บริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. อาจารย ดร. ธนภูมิ อติเวทิน

อาจารยประจํา ภาควิชา บริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติยอผูวิจัย

111

ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อผูวิจัย
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554

นางสาววรรณวิไล สินศิริ
31 ธันวาคม 2529
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 98 หมู 6 ตําบล ไรใหม อําเภอ สามรอยยอด
ประจวบคีรีขันธ 77180
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณะการบัญชีและการจัดการ สาขา บัญชี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

