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บทคัดย่อ 
 

กำรวิจัยเร่ือง”ควำมต้องกำรและด ำเนินงำนธุรกิจ ร้ำนอำหำรก่ึงผับช่ือร้ำน Shu bar จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร มีวตัถุประสงคข์องกำรวิจยัเป็นกำรศึกษำ  (1) เพื่อศึกษำควำมตอ้งกำรใชร้ะบบกำรบริหำร
จดัของธุรกิจร้ำนอำหำรก่ึงผบั และเปรียบเทียบระดบัควำมตอ้งกำรของลกัษณะธุรกิจแตกต่ำงกนั (2) เพื่ อ
ศึกษำพฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวกับกำรเข้ำมำใช้บริกำร ร้ำนอำหำรก่ึงผบัของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย ผูว้ิจัย
เลือกใชว้ิธีกำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำงโดยให้ตอบแบบสอบถำมออนไลน์แบบสมคัรใจท่ีจะ ตอบแบบสอบถำม 
คือกำรเลือกแจกแบบสอบถำม และโดยใชว้ิธีค  ำนวณขนำดตวัอย่ำงของ TaroYamane ควำมคำดเคล่ือนของ
กลุ่มตวัอยำ่งไม่เกิน 10% ไดก้ ลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 100 คน  
 ลกัษณะกลุ่มตวัอยำ่ง ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำย ุ26 – 35 มีระดบักำรศึกษำปริญญำตรี มี
อำชีพเป็นพนักงำนบริษทัเอกชน รำยได้ 15,000 – 20,000 บำทต่อเดือน ผลกำรวิจยัพบว่ำผูบ้ริโภคมำใช้
บริกำรร้ำนอำหำรก่ึงผบัอยู่ในระดบัปำนกลำง เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ของปัจจยัพฤติกรรมกำรบริโภคใน
ส่วนของเมนู ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมสั่งอำหำรประเภทย  ำ และขอ้ไข่ทอด เขำ้ใชบ้ริกำรเพื่อนดัสังสรรค ์กบั
เพื่อนท่ีท ำงำนเขำ้ใชบ้ริกำร 3-4 คร้ังต่อสัปดำห์ นิยมใชบ้ริกำรในช่วง วนัศุกร์ วนัเสำร์ และวนัจนัทร์ และยงั
พบมีปัจจยัส่วนบุคคลพบว่ำ ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดมีควำมสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมกำรใช้ บริกำร
รำนอำหำรก่ึงผบั shu bar จงัหวดักรุงเทพมหำนคร ในดำ้นจ ำนวนคร้ังเก่ียวขอ้งกบักำรบริกำรต่ำง  ๆ ของ
ร้ำนทั้งสถำนท่ี กำรให้บริกำร ดำ้นผลิตภณัฑ ์ดำ้นรำคำ ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ดำ้นบริกำร ดำ้นบุคคล 
มีล ำดบัของตวัแปรจำกมำกไปนอ้ยในแต่ละดำ้นต่ำงกนั  
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ABSTRACT 
 

Research on “Business Requirements and Operations Pub and restaurant called Shu bar, Bangkok. 
The objectives of this research were (1) to study the need for the management system of the pub-restaurant 
business. and compare the level of demand of different types of businesses; (2) to study the behavior of 
consumers regarding the use of services Semi-pub restaurants of each target group The researcher chose the 
method of selecting a sample group by giving a voluntary online questionnaire. And by using TaroYmane's 
sample size calculation method, the sample size tolerance was not more than 10%. A sample of 100 people 
was obtained. 

sample Most of the consumers are female, aged 26-35, having a bachelor's degree. Occupation is a 
private company employee earning 15,000 – 20,000 baht per month. The results of the research showed that 
consumers used to use pubs and restaurants at a moderate level. when considering the factors of 
consumption behavior in the menu Most consumers like to order food, spicy salad and fried egg joints to 
use for socializing. with friends who work 3-4 times a week used to use the service during Friday, Saturday 
and Monday, and also found that there were personal factors Marketing mix factors are related to use 
behavior Half-pub restaurant service, shu bar, Bangkok In terms of the number of times involved in the 
services of the store, including location, service, product, price, distribution channel, service, and personnel, 
there was a different order of variables from highest to lowest in each aspect. 

 
Keyword : Business Requirements and Operations , behavior  
 

บทน า 
 
ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 

ร้ำนอำหำรก่ึงผบั ในปัจจุบนัเป็นธุรกิจท่ีมีอยูจ่  ำนวน ในหลำยจงัหวดัของประเทศไทย โดยเฉพำะใน
กรุงเทพมหำนครท่ีมีธุรกิจ ร้ำนอำหำรก่ึงผบัอยู่จ  ำนวนมำกตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ มีเอกลกัษณ์ของทำงธุรกิจท่ี
แตกต่ำงกันออกไป เพื่อรับกลุ่มลูกค้ำท่ีแตกต่ำงกัน ในเร่ืองของควำมช่ืนชอบ  รสนิยม และกลุ่มคน
ชำวต่ำงชำติท่ีเขำ้มำท่องเท่ียวประเทศไทย เป็นธุรกิจท่ีมีกำรผลิต และจ ำหน่ำยเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำร
ในกำรบริโภคของคนในประเทศ และนกัท่องเท่ียวชำวต่ำงประเทศ ท ำใหธุ้รกิจน้ี มีควำมพร้อมท่ีจะสำมำรถ
รองรับนักท่องเท่ียวไดทุ้กรูปแบบ มีให้เลือกหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งอำหำร และเคร่ืองด่ืม รวมถึงรูปแบบ
ของร้ำน บรรยำกำศผูค้นภำยในร้ำน ท ำให้นักท่องเท่ียวไดส้้มผสัถึงบรรยำกำศยำมค ่ำคืนของกรุงเทพมหำ
นคนไดเ้ตม็ท่ี ท่ีธุจกิจรูปแบบไม่สำมำรถใหค้วำมรู้สึกน้ีได ้ 



  

เร่ืองเศรษฐกิจเน่ืองดว้ยปัญหำ โควิด 19 ท ำธุรกิจประเภท ร้ำนอำหำรก่ึงผบั หรือธุรกิจร้ำนอำหำร 
ซ่ึงรวมถึงผบับำร์ ไดรั้บผลกระทบโดยตรงท่ีเกิดจำกใหปิ้ดบริกำรในระยะยำว จะมีเพียงไตรมำสท่ี 3 ปี 2563 
ถึง ไตรมำสท่ี 1 ของปี 2564 ท่ีสำมำรถให้เปิดใชบ้ริกำรได ้และจนถึงปัจจุบนัเพิ่งให้มีกำรเปิดบริกำรโดยท่ี
หำ้มขำยเคร่ืองอ่ืมแอลกอฮอลใ์นร้ำนซ่ึงเป็นส่วนท่ีส ำคญั และสร้ำงรำยไดใ้หก้บัตวัธุรกิจไดเ้ป็นอยำ่งมำก  
จำกกำรศึกษำขอ้มูลส ำรวจในนอุตสำหกรรม ปี 2560 พบวำ่ ธุรกิจร้ำนอำหำรคิดเป็น 37% ของจ ำนวนสถำน
ประกอบกำรในภำคบริกำร และ 32% ของแรงงำนในภำคบริกำรทั้งหมด โดยสถำนประกอบกำรใน
อุตสำหกรรมน้ีส่วนใหญ่เป็นธุรกิจใหม่ และกระจำยอยูท่ ัว่ประเทศ อุตสำหกรรมน้ีจึงมีควำมส ำคญัยิง่ในกำร
สร้ำงรำยไดใ้หท้อ้งถ่ิน รวมถึงสนบัสนุนอุตสำหกรรมกำรคำ้และบริกำรอ่ืน ๆ เช่น กำรท่องเท่ียว ผลกำร
วิเครำะห์ขอ้มูลงบกำรเงินรำยบริษทัจำกกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ปี 2559 ยงัช้ีใหเ้ห็นวำ่ ใน
ภำพรวม ธุรกิจร้ำนอำหำรส่วนใหญ่ใหผ้ลตอบแทนไม่สูงนกั (สะทอ้นจำกอตัรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
หรือ return on assets (ROA) ท่ีอยูใ่นระดบัต ่ำอยูท่ี่ 1.5% ต่อปี เม่ือเทียบกบัธุรกิจอ่ืน ๆ ในภำคบริกำรท่ีให้
อตัรำผลตอบแทนท่ี 4.3% ต่อปีโดยประมำณ) อำจขำดสภำพคล่อง (สะทอ้นจำกอตัรำกำรเผำเงินหรือ cash 
burn rate2 โดยหำกไม่มีรำยรับเขำ้มำ ร้ำนส่วนใหญ่มีเงินสดพอส ำหรับจ่ำยตน้ทุนคงท่ีไปไดอี้กเพียง 45 วนั
หรือประมำณ 1.5 เดือนเท่ำนั้น เม่ือเทียบกบัภำคบริกำรอ่ืน ๆ ซ่ึงอยูท่ี่ 133 วนัหรือมำกกวำ่ 4 เดือน) และ
อตัรำกำรอยูร่อดต ่ำ (นสพ.ไทยรัฐ ฉบบัวนัท่ี 12 มิถุนำยน 2564)  

จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นตัวของนักศึกษำมีควำมต้องกำรท่ีจะศึกษำพฤติกรรมกำรมำใช้บริกำร 
ร้ำนอำหำรก่ึงผบัใน ในกรุงเทพมหำนคร และแนวทำงกำรประกอบธุรกิจใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำย 

  

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
ผูบ้ริโภค  

1. เพื่อศึกษำระดบัของควำมตอ้งกำรใชบ้ริกำร ร้ำนอำหำรก่ึงผบั ในกรุงเทพมหำนคร 
2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับควำมต้องกำร ในกำรเข้ำมำใช้บริกำรว่ำต้องกำรบริกำร อำหำร และ
เคร่ืองด่ืมประเภทใด วงดนตรี ท่ีมีลกัษณะประชำกรศำสตร์ต่ำงกนั 
3. เพื่อศึกษำวิธีกำรสร้ำงยอดขำย และวิธีกำรด ำเนินธุรกิจท่ีแตกต่ำง 
4.  เพื่อศึกษำกำรวำงแผนกำรจดักำรเชิงกลยทุธ์ของธุรกิจใหต้รงกบักลุ่มผูบ้ริโภค  

ผูป้ระกอบกำร 
5. เพื่อศึกษำลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรก่ึงผบัในวำ่มีลกัษณะอยำ่งไร 
6. เพื่อศึกษำผูป้ระกอบกำรมีกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ ร้ำนอำหำรก่ึงผบั วำ่มีลกัษณะอยำ่งไร  
7. เพื่อศึกษำวิธีกำรใชส่้วนผสมทำงกำรตลำด 7P ในกำรด ำเนินธุรกิจ ร้ำนอำหำรก่ึงผบั 

 



  

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ผูใ้ชบ้ริกำรในกรุงเทพมหำนคร มีควำมตอ้งกำรใชบ้ริกำร ร้ำนอำหำรก่ึงผบั จ ำนวนมำก 
2. ผูใ้ชบ้ริกำรในกรุงเทพมหำนคร มีควำมตอ้งกำรใชบ้ริกำร ร้ำนอำหำรก่ึงผบั อยูใ่นระดบัท่ีแตกต่ำง
กนั ตำมลกัษณะต่อไปน้ี 
 (ก) ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ 
 (ข) วิถีกำรด ำเนินชีวิต 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

เป็นกำรศึกษำพฤติกรรมกำรเขำ้มำใชบ้ริกำร ร้ำนอำหำรก่ึงผบั ของคนในจงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
หรือด ำเนินวิถีชีวิตอยูใ่นกรุงเทพมหำนคร ก ำหนดขอบเขตดงัต่อไปน้ี  

1. ดำ้นประชำกรท่ีใชใ้นกำรวิจยั 
1.1 ศึกษำเป็นประชำกรท่ีอำศยัหรือด ำเนินชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหำนคร เป็นจุดท่ีผูว้ิจยั มีกำรเปิด
บริกำร ร้ำนอำหำรก่ึงผบั จ ำนวน 100 คน   
1.2 สัมภำษณ์เชิงลึกกับผูป้ระกอบกำรจ ำนวน 5 ท่ำน เร่ือง 7P ได้แก่ด้ำนบุคลคำกร ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน และ ส่ิงแวดลอ้ม 

2. ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ 
2.1 ข้อมูลด้ำนพฤติกรรมท่ีส่งผลให้เข้ำมำใช้บริกำร ร้ำนอำหำรก่ึงผับ เมนูอำหำรเคร่ืองด่ืม
บรรยำกำศของร้ำน วงดนตรี  
2.2 ขอ้มูลดำ้นปัจจยัทำงกำรส่วนผสมทำงกำรตลำด ร้ำนอำหำรก่ึงผบั ไดแ้ก่เร่ือง รำคำของเมนู โปร
โมชนั และกำรใหบ้ริกำร  

3. ขอบเขตดำ้นช่วงเวลำ  
 3.1 กำรค้นควำ้อิสระคร้ังน้ีได้ด ำเนินกำรเก็บรวมรวบข้อมูลในช่วงเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 ถึง 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
ผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีกำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำงโดยให้ตอบแบบสอบถำมออนไลน์แบบสมคัรใจท่ีจะ 

ตอบแบบสอบถำม คือกำรเลือกแจกแบบสอบถำม และโดยใชว้ิธีค  ำนวณขนำดตวัอยำ่งของ TaroYamane 
ควำมคำดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยำ่งไม่เกิน 10% ไดก้ ลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 100 คน สูตรท่ีใชค้ือ 

  
 

 



  

สูตรกำรค ำนวณหำกลุ่มตวัอยำ่งดงัน้ี คือ  
 

สูตร n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2 
 
โดย n = ขนำดของกลุ่มตวัอยำ่ง 
 N = ขนำดของประชำกร  
 e = ควำมเคล่ือนของกำรสุ่มตวัอย่ำง ก ำหนดให้กบั 0.10 เม่ือแทนค่ำลงไปในสูตรผลไดด้งั

ต่อปน้ี 

      n =  
100,000

1+100,000 (0.10)2 

 
n = 100 คน  

 
ในกำรวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชก้ลุ่มตวัอยำ่งคือบุคคลท่ีช่ืนชอบในกำรใชบ้ริกำรร้ำนอำหำรก่ึงผบั  ท่ีตอบ

แบบสอบถำม จ ำนวน 100 รำยตัวอย่ำง 30 รำยและเจ้ำของธุรกิจใจเก่ียวกับ ร้ำนอำหำรก่ึงผบั  จังหวดั
กรุงเทพมหำนคร 5 รำย 
 
การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

กำรวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดส้ร้ำงพฒันำเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอนกำรสร้ำงดงั น้ี 

1. กำรศึกษำงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั แนวคิดทฤษฎีและรำยงำนผลกำรวิจยัเก่ียวขอ้งจำกกรอบ

แนวคิด หลกักำรควำมรู้เก่ียวกบั กำรเลือกใชบ้ริกำรปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดรำยละเอียดเก่ียวกบั

อุตสำหกรรมของธุรกิจท่ีท ำวิจยั และรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจของอุตสำหกรรม  

2. กำรสร้ำงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรศึกษำ (แบบสอบถำม) และวิธีกำรท่ีใชใ้นกำรทดสอบคุณภำพ

ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยัโดยแบ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี    

3. ศึกษำเอกสำร ต ำรำวำรสำรงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

4. ศึกษำคำนิยำมศพัทเ์ชิงปฏิบติักำรตวัแปรท่ีวิจยัทุกตวั 

5. สร้ำงค ำถำมในแต่ละด้ำนเพื่อน ำมำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดประเด็นขอ้ค ำถำมเก่ียวกับ 

ส่วนประสมทำงกำรตลำด และพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรในกำรศึกษำงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้ำง

ค ำถำมตำมกรอบ ประเด็นท่ีก ำหนดให้ครอบคลุมเน้ือหำท่ีตอ้งกำรวดัเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่ม

ประชำกร ปัจจยัส่วนผสมทำงกำรตลำด และพฤติกรรมกำรเลือกใช ้ 



  

 
การทดสอบเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศึกษำโดยกำรน ำไปทดสอบหำควำมตรง 

และควำมเท่ียงในกำรทดสอบหำควำมตรง (Validity) ผูว้ิจยัไดน้ำแบบสอบถำมน ำเสนอต่อผูเ้ช่ียวชำญ 

ในเร่ืองดงั กล่ำวจ ำนวน 2 คน เพื่อตรวจสอบและแกไ้ขขตำมค ำแนะน ำ เพื่อใหต้รงตำมวตัถุประสงค์และ

กรอบแนวคิดในกำรวิจยัในส่วนของกำรทดสอบหำควำมเท่ียง (Reliability)ไดมี้กำรน ำค ำถำมในส่วน ท่ี

เป็นควำมคิดเห็นไปตรวจสอบควำมเท่ียง  

 

ผลการวิจัย 

 

ด้านประชากรศาสตร์  
1. เพศ จำกแบบสอบถำม 100 ชุดผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศ จ ำนวน 44 คน คิดเป็น

ร้อยละ 44.8 เพศชำยจ ำนวน 44 คิดเป็นร้อยละ  48.88 และเพศทำงเลือก LGBT 6 คิดเป็นร้อยละ 
6.66 

2. อำยุ พบว่ำผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อำยุ 26-35 จ ำนวน 35 คิดเป็นร้อยละ 38.88 อำยุ 20-
25 จ ำนวน 28 คิดเป็นร้อยละ 31.11 อำย ุ36-45 จ ำนวน 21 คิดเป็นร้อยละ 23.33 และ 45 ปีขึ้นไป
จ ำนวน 6 คิดเป็นร้อยละ 6.66  

3. อำชีพ จำกแบบสอบถำมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อำชีพ พนักงำนบริษทัเอกชนจ ำนวน 
44 คิดเป็นร้อยละ 48.88 ธุรกิจส่วนตวัจ ำนวน 26 คิดเป็นร้อยละ 28.88 อำชีพอิสระ จ ำนวน 11 
คนคิดเป็นร้อยละ 12.22 อำชีพอ่ืน ๆ จ ำนวน 7 คิดเป็นร้อยละ 7.77 และขำ้รำชกำร / รัฐวิสำหกิจ
จ ำนวน 2 8ดเป็นร้อยละ 2.22  

4. รำยไดต้่อเดือน จำกแบบสอบถำมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มำรำยไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ี 15,000 -
20,000 บำท จ ำนวน 31 คิดเป็นร้อยละ 34.44 มำกกว่ำ 50,000 บำท จ ำนวน 24 คิดเป็นร้อยละ 
26.66 30,001 – 40,000 บำท จ ำนวน 19 คิดเป็นร้อยละ 21.11 และ 20,001 – 30,000 จ ำนวน 16 
คิดเป็นร้อยละ 17.77 

5. ระดับกำรศึกษำ จำกแบบสอบถำมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำอยู่ ท่ี  
ปริญญำตรีจ ำนวน 60 คิดเป็นร้อยละ 66.66 สูงกว่ำปริญญำตรีจ ำนวน 17 คิดเป็นร้อยละ 18.88 
และ ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี จ ำนวน 13 คิดเป็นร้อยละ 14.44  

6. สถำนภำพสมรส จำกแบบสอบถำมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีสถำนภำพโสดจ ำนวน 74 
คิดเป็นร้อยละ 82.22 สมรสจ ำนวน 15 คิดเป็นร้อยละ 16.66 หยำ่จ ำวน 1 คิดเป็นร้อยละ 1.11  



  

ปัจจัยทางด้านการตลาด 7ps  ของร้านอาหารกึง่ผับในกรุงเทพมหานคร 
1. เมนูอำหำร ขอ้ไก่ทอดเป็นอนัดบัหน่ึงค่ำเฉล่ียร้อยละ 70 รองลงมำเป็น เฟรนฟรำนยร้์อย

ละ 66.66 อำหำรประเภทย  ำร้อยละ 52.22 กุง้แช่น ้ำปลำร้อยละ 41.11 แหนมซ่ีโครงร้อยละ 27.77 ตม้
ย  ำร้อยละ 23.33 ขำ้วผดัร้อยละ 22.22 และสุดทำ้ย ปลำกะพงทอดน ้ำปลำร้อยละ 18.88 

2. เมนูเคร่ืองด่ืมท่ีท่ำนนิยมสั่งเม่ือมำใชบ้ริกำร ร้ำนอำหำรก่ึงผบั 
ในภำพรวมพบวำ่ เบียร์ เป็นอนัดบัหน่ึงค่ำเฉล่ียร้อยละ 71.11 รองลงมำเป็น เหลำ้วิสก้ี บร่ันดีร้อยละ  
38.88 คอ็กเทลร้อยละ 33.33 และสุดทำ้ย น ้ำผลไมร้้อยละ 16.66 

3. เพลง หรือดนตรีสดภำยในร้ำนแบบไหนท่ีท่ำนช่ืนชอบในภำพรวมพบวำ่ แนวเพลงป๊อป 
เป็นอนัดบัหน่ึงค่ำเฉล่ียร้อยละ 63.33 รองลงมำเป็น อะคูสติกร้อยละละ 48.88 แจ็สร้อยละ 31.11 
และร๊อคร้อยละ 28.88 

4. ดำ้นกำรตกต่ำงร้ำนในภำพรวมพบวำ่ แนว Modern เป็นอนัดบัหน่ึงค่ำเฉล่ียร้อยละ 51.11 
รองลงมำเป็น วินเทจ ร้อยละ 36.66 ธรรมชำติร้อยละ 35.55 และสุดทำ้ยโทนสวำ่งร้อยละ 21.11 

5. ดำ้นบรรยำกำศร้ำนในภำพรวมพบว่ำบรรยำกำศ Indoor เป็นอนัดบัหน่ึงค่ำเฉล่ียร้อยละ 
74.44 และสุดทำ้ย Outdoor ร้อยละ 46.66 

6. ดำ้นควำมช่ืนชอบชอบเกำ้อ้ีเวลำนัง่ภำยในร้ำนในภำพรวมพบว่ำบรรยำกำศ เกำ้อ้ีกพนกั
พิง เป็นอนัดบัหน่ึงค่ำเฉล่ียร้อยละ 61.11 รองลงมำ เกำ้อ้ีโซฟำ ร้อยละ 53.33 และสุดทำ้ย เกำ้อ้ีบำร์ 
ร้อยละ 21.11 

7. ดำ้นโต๊ะภำยในร้ำนอำหำรก่ึงผบัในภำพรวมพบว่ำ โต๊ะกระจกส่ีเหล่ียม หรือวงกลม เป็น
อนัดบัหน่ึงค่ำเฉล่ียร้อยละ 55.55 รองลงมำ โต๊ะไมย้ำว ร้อยละ 42.22 และสุดทำ้ย โต๊ะบำร์เด่ียวเล็ก 
ๆ ร้อยละ 18.88 

8. ดำ้นปัจจยัอะไรท่ีท ำให้คุณมำใช้บริกำรบ่อยขึ้นในภำพรวมพบว่ำ วงดนตรี เป็นอนัดบั
หน่ึงค่ำเฉล่ียร้อยละ 75.55 รองลงมำ โปรโมทชัน ร้อยละ 51.11 เมนูอำหำร ร้อยละ 44.44 กำร
ตกแต่งร้ำนร้อยละ 21.11 และสุดทำ้ย เมนูเคร่ืองด่ืมร้อยละ 25.55 

9. ดำ้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสอนใจในกำรไปร้ำนอำหำรก่ึงผบัในภำพรวมพบวำ่ กำร
สังสรรคก์บัเพื่อนท่ีท ำงำน เป็นอนัดบัหน่ึงค่ำเฉล่ียร้อยละ 80 รองลงมำ เพื่อนชวน ร้อยละ 48 และ
สุดทำ้ย อยำกใชเ้วลำส่วนตวั 15.55 

10. ดำ้นช่วงวนัท่ีนิยมใชบ้ริกำรในภำพรวมพบว่ำ วนัเสำร์ เป็นอนัดบัหน่ึงค่ำเฉล่ียร้อยละ 
82.22รองลงมำ วนัศุกร์ร้อยละ 68.88 วนัจนัทร์ร้อยละ 44.44 วนัอำทิตยร้์อยละ 24.44 วนัพฤหัสบดี
ร้อยละ 10 วนัพุธร้อยละ 5.55 และสุดทำ้ย วนัองัคำร์ร้อยละ 2.22 

 

 



  

 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 ด้ำนผลิตภณัฑ์ ในภำพรวมพบว่ำ อยู่ในระดับ มำก มีค่ำเฉล่ีย 4.27 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนของ
ปัจจยัพบวำ่ ควำมสะอำดของอำหำร อนัดบั 1 อยูใ่นระดบัมำกมีค่ำเฉล่ีย 4.48 รองลงมำคือ รสชำติของอำหำร 
มีค่ำเฉล่ีย 4.37 ควำมหลำกหมำยของอำหำร และเคร่ืองด่ืม มีค่ำเฉล่ีย 4.24 และล ำดบัสุดทำ้ยคือ คำมแปลก
ใหม่ของเมนู อยูท่ี่ 3.99 

ดำ้นรำคำ ในภำพรวมพบว่ำ อยู่ในระดบั มำก มีค่ำเฉล่ีย  4.08 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นของปัจจยั
พบว่ำ รำคำของอำหำร อนัดบั 1 อยู่ในระดบัมำกมีค่ำเฉล่ีย 4.14 รองลงมำคือ รำคำของเคร่ืองด่ืม (ต่อขวด) มี
ค่ำเฉล่ีย 4.12 รำคำของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(ต่อขวด) มีค่ำเฉล่ีย 4.08 และล ำดบัสุดทำ้ยคือ รำคำของมิกเซอร์ 
อยูท่ี่ 3.97  

ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ในภำพรวมพบวำ่ อยูใ่นระดบั มำก มีค่ำเฉล่ีย 4.35 เม่ือพิจำรณำเป็นรำย
ดำ้นของปัจจยัพบวำ่ กำรเดินทำงสะดวก อนัดบั 1 อยูใ่นระดบัมำกมีค่ำเฉล่ีย 4.47 รองลงมำคือ ท่ีจอดเพียงพอ
ต่อกำรมำใชบ้ริกำร มีค่ำเฉล่ีย 4.40 มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ มีค่ำเฉล่ีย 4.38 และล ำดบัสุดทำ้ยคือ ท่ีตั้ง
ของร้ำนของจุดศูนยก์ลำงของแหล่งท่องเท่ียว อยูท่ี่ 4.17 

ดำ้นส่งเสริมกำรตลำด ในภำพรวมพบวำ่ อยูใ่นระดบั มำก มีค่ำเฉล่ีย 
3.98 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนของปัจจยัพบว่ำ ส่วนลดค่ำอำหำร / เคร่ืองด่ืม อนัดับ 1 อยู่ในระดับมำกมี
ค่ำเฉล่ีย 4.12 รองลงมำคือ กำรสมนำคุณในโอกำสพิเศษ มีค่ำเฉล่ีย 4.00 มีประชำสัมพนัธ์ผ่ำนส่ือต่ำง ๆ เพื่อ
เพิ่มกำรรับรู้ต่อผูใ้ชบ้ริกำร มีค่ำเฉล่ีย 3.99 และล ำดบัสุดทำ้ยคือ กำรสมคัรสมำชิกเพื่อให้ไดรั้บสิทธิพิเศษอยู่
ท่ี 3.79 

ดำ้นพนกังำน ในภำพรวมพบวำ่ อยูใ่นระดบั มำก มีค่ำเฉล่ีย 4.47 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นของปัจจยั
พบว่ำ พนักงำนต้อนรับมีควำมสุขภำพยิ้มแยม้ อันดับ 1 อยู่ในระดับมำกมีค่ำเฉล่ีย 4.53 รองลงมำคือ 
พนกังำนใหบ้ริกำร โดยไม่เลือกปฏิบติั และพนกังำนสำมำรถแกไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็วถูกตอ้ง
แม่นย  ำ มีค่ำเฉล่ีย 4.50  มีควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นและควำมพร้อมในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉล่ีย 4.48 และ
ล ำดบัสุดทำ้ยคือ พนกังำนสำมำรถแนะน ำอำหำรไดดี้อยูท่ี่ 4.38  

ด้ำนส่วนผสมทำงกำรตลำดด้ำนกำยภำพในภำพรวมพบว่ำ อยู่ในระดับ มำก มีค่ำเฉล่ีย 4.38 เม่ือ
พิจำรณำเป็นรำยดำ้นของปัจจยัพบวำ่ กำรจดัท่ีนัง่ท่ีพอกบัจ ำนวนผูท่ี้มำใชบ้ริกำร อนัดบั 1 อยูใ่นระดบัมำกมี
ค่ำเฉล่ีย 4.38 รองลงมำคือ มีกำรตกแต่งร้ำนทนัสมยั มีป้ำยหนำ้ร้ำนเด่นชดัมีค่ำเฉล่ีย  4.19 มีจอส ำหรับรับชม
กำรถ่ำยทอดสดกีฬำ มีค่ำเฉล่ีย 3.86 และล ำดบัสุดทำ้ยคือ มีกิจกรรมใหเ้ล่นภำยในร้ำน เช่น โต๊ะพลู ไดดี้อยู่ท่ี 
3.74  

 
 



  

ดำ้นกระบวนกำรในภำพรวมพบว่ำ อยู่ในระดบั มำก มีค่ำเฉล่ีย 4.47 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นของ
ปัจจยัพบว่ำ กำรคิดเงินได้อย่ำงไม่ผิดพลำดอนัดบั 1 อยู่ในระดบัมำกมีค่ำเฉล่ีย 4.57 รองลงมำคือ มีควำม
รวดเร็วในกำรจดัส่งเคร่ืองด่ืมค่ำเฉล่ีย 4.48 มีกำรหนำ้ท่ีของพนกังำนบริกำรไดช้ดัเจน และรวดเร็ว มีค่ำเฉล่ีย 
4.43 และล ำดบัสุดทำ้ยคือ ควำมรวดเร็วในกำรจดัส่งอำหำร อยูท่ี่ 4.40  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการธุรกจิร้านอาหารกึง่ผับ  
จำกกำรวิจยัท ำใหพ้บวำ่ ร้ำนอำหำรก่ึงผบัหลำย ๆ ร้ำนในกรุงเทพมหำนครในปัจจุบนัมีกำรปิดตวัลง

ไปจ ำนวนมำก ร้ำนท่ีอยู่ก็เป็นร้ำนท่ีมีกำรเปิดบริกำรมำนำนเช่น พระนครบำร์ หรือฮิปป้ีดีบำร์ ดว้ยเศรษกิจ
ในปัจจุบนัท่ีท ำให้ผูบ้ริโภคค่อนขำ้งคิดรอบครอบกบักำรใชจ่้ำยมำกขึ้น และวิธีผ่อนคลำยในปัจจุบนันั้นมี
มำกขึ้น ไม่จ ำเป็นตอ้งออกมำนอกบำ้น และ 2 ปีท่ีผ่ำนมำเจอปัญหำโควิด 19 ท ำให้ร้ำนท่ีถนนขำ้วสำรตอ้ง
ปิดตวัลงเป็นจ ำนวนมำก  

จึงไดข้อ้แนะน ำวำ่ควรประกอบอำชีพอ่ืนคู่กบักำรเปิดธุรกิจร้ำนอำหำรปก่ึงผบั และในกำรประกอบ
ธุรกิจร้ำนอำหำรก่ึงจะตอ้งใชก้ำรบริกำรท่ีดี ควำมเป็นกนัเองของเจำ้ของร้ำนและผูใ้ชบ้ริโภคมีโปรโมชัน่ให้
บ่อยคร้ังไม่เวน้แต่เสำร์ อำทิตย ์เพรำะกำรบริกำรเป็นเหมือนโปรโมชัน่ซ้ือใจลูกคำ้เพื่อให้กลบัมำใชบ้ริกำร
ไดอี้กคร้ัง  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย  
 1. ในกำรท ำวิจยัคร้ังต่อไปควรมี สมมติฐำนในกำรวิจยั เพื่อให้ผูวิ้จยัสำมำรถตั้งขอ้สันนิษฐำนของ
ผูว้ิจยัเก่ียวกบัค ำตอบท่ีจะไดรั้บจำกกำรด ำเนินงำน หรือคำดเดำค ำตอบล่วงหนำ้ต่ำง ๆ ได ้ 
 2. กำรศึกษำคร้ังต่อไปควรขยำยขอ้มูลเพิ่มเติม โดยมีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก เพื่อให้สำมำรถเขำ้ใจถึง
ปัญหำ ตลอดจนเขำ้ใจถึงควำมตอ้งกำรและพฤติกรรมท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำร ของร้ำนแถวทองหล่อ เอก
มยัท่ีเป็นยำ่นท่ีหลำย ร้ำนประสบควำมส ำเร็จ 
 3. กำรศึกษำคร้ังต่อไปควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติม ควำมตอ้งกำรในกำรท ำธุรกิจ ร้ำนอำหำรก่ึงผบั ร้ำน
กำแฟในจงัหวดัเชียงอ่ืน ๆ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี  
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