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ปจจัยรายการอาหาร คุณคาทางโภชนาการ คุณภาพการบริการ และปจจัยทางการ
ตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค และความภักดีตออาหารปกษใต ในเขตอําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

รัตติยา เมงกวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

FOOD MENU, NUTRITIOUS VALUE, SERVICE QUALITY, MARKETING FACTORS

AFFECT ING TO CONSUMER’S  BEHAVIOR AND LOYALTY TOWARD 

SOUTHERN THAI FOOD IN HUA – HIN DISTRICT, PRACHUAPKHIRIKHAN 

PROVINCE

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารปกษใต ในเขตอําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล ศึกษาความสัมพันธระหวางรายการอาหาร
ปกษใต แต ละชนิดกับความภักดีต ออาหารปกษใต  ความสัมพันธระหวางคุณคาทางโภชนาการกับ
ความภักดีต ออาหารป กษ  ใต  ความสัมพันธ ระหว างคุณภาพการบริการกับความภักดีต ออาหาร
ปกษใต ความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับความภักดีตออาหารปกษใต และความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมการบริโภคกับความภักดีต ออาหารปกษใต การวิจัยคร้ังนี้ เป นการวิจัยเชิงสํารวจ 
(survey research) และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยกลุ มตัวอยาง
ที่ ใช ในการวิจัย คือ ผู มาบริโภคอาหารปกษใต ในร านอาหารปกษใต  ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบใชทฤษฎี ความนาจะเปน (Probability Sampling) และวิธี
การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 400 คน การวิเคราะหขอมูลไดใชทั้งสถิติ
เชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน อันไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t (t-test) 
สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และสถิติวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(Pearson’s Correlation Coefficient)

คําสําคัญ: รายการอาหาร คุณคาทางโภชนาการ คุณภาพการบริการ อาหารปกษใต 

ABSTRACT 
The purpose of research was to compare the consumption behavior with southern part 

food in Muang District, Prachuapkhirikhan Province classify by personnel’s characteristic. To 
study the relationship between each of Food Menu and Loyalty with Southern Part Food, the 
relationship between marketing factors and the Loyalty with Southern Part Food, the 
relationship between Service Quality and the Loyalty with Southern Part Food, and the 
relationship between the consumption behavior and the Loyalty with Southern Part Food. 
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The sample g roups  fo r  th i s  research were 400 consumers .  The sampl ing 
method was convenient sampling to collect the data. The tools used in this 
research were questionnaires. The statistical techniques used were percentage, 
mean, standard deviation, independent sample t-test, F-test, pair-differences were 
analyzed by Fisher’s Least Significant Difference (LSD) method, and Pearson’s product 
moment correlation coefficient.

KEYWORDS: Food Menu, Nutritious Value, Service Quality, Southern Thai Food

บทนํา
อาหารของคนไทยเมื่อประมาณกอน 50 ปที่ผ านมา สมัยนั้นเปนอาหารท่ีสมดุลและเพียบพรอม

ดวยสมุนไพรนานาชนิด ที่มีประโยชนตอสุขภาพ แตปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการกินอาหารของ
คนไทยตางไปจากอดีต เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และความ
กาวหนาทางเทคโนโลยี และมีการรับวัฒนธรรมการกินอาหารจากชาวตางประเทศ มีผลทําใหประชากร
มีปญหาสุขภาพ ซึ่งอาจสรุปไดวาพฤติกรรมของการบริโภคอาหารและวิถีชีวิตของคนมีความสัมพันธกับ
การเกิดและความเจ็บปวย ดังนั้นเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง ที่จะหาแนวทางเพื่อการปองกันโรคหรือความ
เจ็บปวยที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการกินอาหาร แลวหันมาบริโภคอาหารท่ีมีความสมดุลและมีคุณคาทาง
โภชนาการ และสรรพคุณทางยาจากพืชสมุนไพรที่มีประโยชนตอสุขภาพ (รวีโรจน อนันตธนาชัย 2551 
:1-3) กลาวคือ อาหารไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเปนชาติ และเปนที่นิยมไปทั่วโลก 
เพราะอาหารไทยมีความโดดเดนเรื่องของรสชาติ และมีคุณคาทางโภชนาการสูงเพราะกรรมวิธีการผลิต
อาหารไทย ประกอบดวย สมุนไพรท่ีหลากหลาย และเคร่ืองเทศท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ ซึ่งมีสรรพคุณ
ทางยา จึงถือไดว าอาหารไทยเปนอาหารเพ่ือสุขภาพ และกําลังไดรับความนิยมมากจากชาวตางชาติ 
รวมถึงอาหารปกษใตที่จัดวาเปนอาหารไทยของภาคใตที่มีพืชสมุนไพรที่หลากหลายชนิด ไดแก แกงไตปลา 
แกงสม คั่วกล้ิง ผัดสะตอ และขาวยํา ซึ่งเปนที่นิยมของทุกรานอาหารปกษใต ประโยชนคือมีคุณคาทาง
โภชนาการตอสุขภาพ  จึงเปนสิ่งดึงดูดใจผูบริโภคใหบริโภคอาหารปกษใตกันอยางแพรหลายท้ังชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ

สมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน 

ที่พักอาศัย ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปกษใตของผูบริโภค ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 รายการอาหารปกษใตแตละชนิด ประกอบดวย แกงไตปลา ผัดสะตอ แกงเหลือง คั่ว
กลิ้ง และขาวยํามีความสัมพันธกับความภักดีตออาหารปกษใตของผูบริโภค ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

สมมติฐานท่ี 3 คุณคาทางโภชนาการมีความสัมพันธกับความภักดีตออาหารปกษใตของผูบริโภค ในเขต
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

สมมติฐานท่ี 4 คุณภาพการบริการมีความสัมพันธกับความภักดีตออาหารปกษใตของผูบริโภค ในเขต
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อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สมมติฐานที่ 5 ปจจัยทางการตลาด ประกอบดวย ดานสวนประสมผลิตภัณฑ ดานภาพลักษณชื่อเสียงของ

ราน ดานความคุมคาของราคา ดานการสื่อสารทางการตลาดมีความสัมพันธกับความภักดีตออาหารปกษใตของ
ผูบริโภค ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

สมมติฐานที่ 6 พฤติกรรมการบริโภคอาหารปกษใตมีความสัมพันธกับความภักดีตออาหารปกษใตของ
ผูบริโภค ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประโยชนที่ไดรับ
ผลการวิจัยครั้งนี้ผูประกอบการรานอาหารสามารถสรางกลยุทธทางการตลาดและสรางภาพลักษณราน

อาหารปกษใต ซึ่งจะสงผลใหเกิดแนวโนมการใชบริการอาหารปกษใตมากขึ้น

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและตัวอยาง
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูมาบริโภคอาหารปกษใตในรานอาหารปกษใต เขตอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

 กลุมตัวอยาง
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูมาบริโภคอาหารปกษใตในรานอาหารปกษใต ในเขตอําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ผูวิจัยจึงไดกําหนดขนาดตัวอยางโดยใช
สูตรคํานวณขนาดตัวอยางกรณีไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา 2545:27) ที่ระดับความคลาด
เคลื่อนรอยละ ± 5 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 385 คน และไดเพ่ิมกลุมตัวอยางอีก 15 คน รวมเปนกลุมตัวอยาง
ทั้งหมดเทากับ 400 คน    

สวนที่ 6 พฤติกรรมการบริโภคอาหารปกษใต มีจํานวนรวม 6 ขอ แบงเปนแบบสอบถามชนิดปลายเปด 
จํานวน 2 ขอ (ขอ 1, 2) และแบบสอบถามชนิดปลายปด มีหลายตัวเลือกใหตอบ จํานวน 4 ขอ (ขอ 3-6)  

สวนที่ 7 ความภักดีตออาหารปกษใต มีจํานวน 3 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ

คะแนน
ระดับความคิดเห็นตอรายการอาหารปกษใตแตละชนิด/ 

คุณคาทางโภชนาการ/คุณภาพการบริการ/
ปจจัยทางการตลาด/ความภักดี

1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

2 ไมเห็นดวย

3 ไมแนใจ

4 เห็นดวย

5 เห็นดวยอยางยิ่ง
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การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (สถิติพื้นฐาน) ไดแก ลักษณะสวนบุคคล รายการอาหารปกษใต แตละชนิด คุณคาทาง

โภชนาการของอาหารปกษใต คุณภาพการบริการของรานอาหารปกษใต ปจจัยทางการตลาดของรานอาหาร
ปกษใต พฤติกรรมการบริโภคอาหารปกษใต ความภักดีตออาหารปกษใต

2. สถิติเชิงอนุมาน เพื่อใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก
 2.1 คา t - test ใชเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุมที่เปนอิสระกัน สําหรับ

ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดานเพศ สถานภาพ
 2.2 คา F - test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ใชเปรียบเทียบ

ความแตกตางของคาเฉล่ียของประชากรท่ีมากกวา 2 กลุม สําหรับทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดานอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ที่พักอาศัย และใชการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีการทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) ในกรณีที่คา  F มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

 2.3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปรที่เปนอิสระกัน สําหรับทดสอบสมมติฐานขอที่ 2, 
3, 4, 5 และขอที่ 6 (ชูศรี วงศรัตนะ 2544:316)

3. พฤติกรรมการบริโภคอาหารปกษใตของผูบริโภค ในเขตอําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา
 • ดานความถี่ในการบริโภค (ครั้ง/ป)   
ผูบริโภคเขามาใชบริการรานอาหารปกษใต ตํ่าสุด 1 ครั้ง/ป สูงสุด 320 ครั้ง/ป โดยมีความถี่ในการบริโภค

โดยเฉลี่ยประมาณ 68 ครั้ง/ป  
 • ดานมลูคาการบริโภค (บาท/ครั้ง)
ผูบริโภคมีมูลคาการบริโภค ตํ่าสุด 20 บาท/ครั้ง สูงสุด 400 บาท/ครั้ง โดยมีมูลคาการบริโภค โดยเฉลี่ย

ประมาณ 64 บาท/ครั้ง 
4. ความภักดีตออาหารปกษใตของผูบริโภค ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ พบวา ผูบริโภค

มีความภักดีตออาหารปกษใต โดยรวมอยูในระดับมาก

อภิปรายผล
1. ผูบริโภคที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปกษใต ในดานความถี่ในการบริโภค (ครั้ง/ป) 

แตกตางกัน โดยผูบริโภคที่มีอายุมากจะมีความถี่ในการบริโภคมากกวาผูบริโภคที่มีอายุนอยทั้งนี้ เนื่องจากโดย
ทั่วไปแลว ผูมีอายุมากมักมีโคเลสเตอรอล มีไขมันในเลือดสูง และมีแนวโนมที่จะบริโภคอาหารท่ีมีผักมากข้ึน 
อาหารปกษใตสวนใหญจะประกอบดวยผักมีความหลากหลายชนิด ซึ่งเปนอาหารท่ีผูมีอายุนิยมรับประทาน
เพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Maple, Janis & Rife (อิทธิพล สูชัยยะ, 2548:8) ที่กลาววา  
ผูที่อายุตางกันใหเช่ือฟงหรือเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นมีความยากงายตางกัน ยิ่งมีอายุมากกวาที่
จะสอนใหเชื่อฟง ใหเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมก็ยิ่งยากขึ้น ไดทําการวิจัยและใหผลสรุปวา การชักจูง
จิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคน จะยากขึ้นตามอายุของคนที่เพ่ิมขึ้น อายุยังมีความสัมพันธของขาวสาร และสื่อ
อีกดวย เชน ภาษาที่ใชในวัยตางกัน ก็ยังมีความตางกัน โดยจะพบวาภาษาใหมๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุมสาว 
สูงกวาผูสูงอายุ  
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2. ผูบรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตางกนั มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารปกษใต ในดานความถี ่(ครัง้/ป) แตกตาง
กัน โดยผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจะมีความถ่ีในการบริโภคมากกวาผูที่มีระดับการศึกษาท่ี
ตํ่ากวา และเปนกลุมที่มีความถี่ในการบริโภคสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากผูบริโภคที่มีการศึกษาสูงจะมีความรูในการชวย
บริโภค และเลือกการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทผัก ซึ่งเปนอาหารที่มีผลดีตอสุขภาพ ลดไขมัน
ในเลอืด และสรางภูมติานทานโรคได ซึง่สอดคลองกับแนวคิดของพรทิพย วรกิจโภคาทร (2545:312-315) กลาววา 
การศึกษา (Education) เปนตัวแปรท่ีสําคัญมากท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการส่ือสารของผูรับสาร งานวิจัยหลาย
เรื่องช้ีวา การศึกษาของผูรับสารนั้นทําใหผูรับสาร มีพฤติกรรมการส่ือสารตางกันไป เชน บุคคลที่มีการศึกษาสูง
จะสนใจขาวสาร และมักจะไมเชื่ออะไรงายๆ ในขณะเดียวกันก็มักเปดรับสื่อสิ่งพิมพมากขึ้น สอดคลองกับแนวคิด
ของ อดุลย จาตุรงคกุล (2546 : 38-39) กลาววา การใหบริการนั้น จะตองดําเนินไปอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ (3) 
หลักความเสมอภาค กลาวคือ การจัดบริการยอมตองใหแกผูบริการทุกคนอยางเสมอหนาและเทาเทียมกัน (4)  
หลักความประหยัด กลาวคือ คาใชจายที่ตองใชในการใหบริการจะตองคุมคากับผลการบริการ และ (5) หลัก
ความสะดวก กลาวคือ บริการท่ีจัดใหแกผูรับบริการจะตองมีลักษณะปฏิบัติงายและสะดวกสบาย สิ้นเปลือง
ทรัพยากรไมมากนัก อีกทั้งตองไมเปนการสรางภาระยุงยากใจใหแกใหบริการ หรือผูมาใชบริการมากจนเกินไป

3. ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับความภักดีตออาหารปกษใต ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ดังนี้

ดานสวนผสมผลิตภัณฑ : ความคิดเห็นตอสวนประสมผลิตภัณฑมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ความภักดีตออาหารปกษใต กลาวคือ ถาผูบริโภคมีความคิดเห็น ความรูสึก ความพอใจในผลิตภัณฑอาหาร
ปกษใตก็จะมีความภักดีตออาหารปกษใตมากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของธนวรรณ แสงสุวรรณ 
และคณะ (2546:10) ไดกลาววา การตลาด คือ กิจกรรมการตลาดหรือหนาท่ีการตลาดที่ทําใหสินคาและ
บริการเคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภคทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางสินคาหรือบริการกับเงิน และ
ยังสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546:53) ที่กลาววา ผลิตภัณฑ (Product) 
หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปน หรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ 
ประกอบดวย สิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของ
ผูขาย ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ สถานที่ 
องคกรหรือบุคคล หรือความคิด และผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของ
ลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได

ดานภาพลักษณชื่อเสียงของราน:ความคิดเห็นตอภาพลักษณชื่อเสียงของราน มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับความภักดีตออาหารปกษใตกลาวคือ ถาผูบริโภคที่มีความคิดเห็นหรือความรูสึกที่ดีตอภาพลักษณชื่อ
เสียงของรานก็จะมีความภักดีตออาหารปกษใตมากขึ้น นั่นคือ ผูบริโภคมีความรูสึกที่ดีและเกิดความพึงพอใจใน
คุณลักษณะในเร่ืองความโดดเดนของปาย สรุปไดวา ถามีความคิดเห็นความรูสึก ความพอใจในอาหารปกษใตก็
จะมีความภักดีตออาหารปกษใตมากยิ่งขึ้น และสอดคลองกับแนวคิดของเสรี วงษมณฑา       (2541:13)        ที่กลาววา 
ภาพลักษณทําใหเกิดความนาเชื่อถือ จะตองมีโครงสราง ระบบการจัดการที่ดี และมีความซื่อสัตย เปนธรรม  
ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค มีผลงานเปนที่ยอมรับแกบุคคลท่ัวไป ทําใหผูบริโภคเกิดความศรัทธาระยะยาว  
ความสัมพันธกับลูกคาและสังคม และยังเปนการกระจายชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกร

ดานความคุมคาของราคา  :  ความคิดเห็นตอความคุมคาของราคามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ความภักดีตออาหารปกษใต กลาวคือ ถาผูบริโภคที่มีความคิดเห็นมีความรูสึกที่ดี มีความพอใจในอาหารปกษ
ใตก็จะมีความภักดีตออาหารปกษใต และยังสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546:55)      
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ที่กลาววา ราคา (Price) หมายถึง เปนจํานวนเงินที่บุคคลจายเพื่อซื้อสินคาหรือบริการ ซึ่งแสดงเปนมูลคา 
(Value) ที่ผูบริโภคจายเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนที่ดีรับจากสินคาหรือบริการซึ่งราคานั้นจะมีสวนสําคัญ
ในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคดวย การตั้งราคาตองสอดคลองกับแนวคิดทางการตลาด (Marketing 
Concept) การตัดสินใจดานราคาไมจําเปนตองราคาสูงหรือตํ่า แตเปนราคาที่ผูบริโภคเกิดการรับรูในคุณคา 
คือ ถาผูบริโภคมองเห็นวา สินคาที่คุณคา เราสามารถต้ังราคาสูงได และการปรับขึ้นราคาหรือลดราคา จะตอง
พิจารณาถึงความออนไหวดานราคาของผูบริโภคดวย

ดานการสื่อสารทางการตลาด : ความคิดเห็นดานการสื่อสารทางการตลาดมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับความภักดีตออาหารปกษใต กลาวคือ ผูบริโภคท่ีมีความคิดเห็นหรือความรูสึกท่ีดีตอการสื่อสาร
ทางการตลาดจะมีความภักดีตออาหารปกษใตมากขึ้น ถามีความรูสึกท่ีดีในเรื่องดังกลาว จะทําใหเกิดความ
พอใจในอาหารปกษใตก็จะมีความภักดีตออาหารปกษใตมากยิ่งขึ้น และยังสอดคลองกับแนวคิดของวุฒิ
ชัย สุนทรสมัย (2541:171) ที่กลาววา การสื่อสารทางการตลาด หมายถึง กระบวนการที่กิจการหรือธุรกิจ
ดําเนินกิจกรรมที่เปนองคประกอบทั้งหมดของสวนประสมทางการตลาด เพื่อใหเกิดการสนองความตองการ
ตอผู บริโภคและตอธุรกิจโดยบรรลุการตอบสนองรวมกันท้ังในแงความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็นรวมกัน
ของผูบริโภคและธุรกิจ

ขอเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษา พบวา ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารปกษใตควรใหความสําคัญกับกลุมผูบริโภค

เปาหมายของธุรกิจรานอาหารปกษใตพบวา เปนเพศหญิง มีอายุ 20-29 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
สถานภาพโสด/หมาย/หยาราง/แยกกันอยู มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดตอเดือน 6,001 - 9,000 บาท 
และมีที่พักอาศัยเปนบานตัวเอง/ญาติ ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจรานอาหารปกษใตควรใหความสําคัญกับผู
บริโภคในกลุมนี้ซึ่งเปนผูบริโภคหลัก

2. จากผลการศึกษา พบวา ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารปกษใตควรใหความสําคัญกับเมนูอาหารปกษ
ใต ควรพัฒนาใหแปลกใหม อาจมีพัฒนาตํารับอาหารใหมๆ รสชาติของอาหาร ภาชนะ การปรุงอาหารที่ถูกหลัก
อนามัย วัตถุดิบตองมีความสดใหม รูปแบบของอาหารตองมีความแปลกใหมที่สามารถดึงดูดผูบริโภคได เพื่อ
สรางความแปลกใหมใหกับลกูคา   

3. จากผลการศึกษา พบวา ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารปกษใตควรใหความสําคัญกับคุณคาทาง
โภชนาการ โดยใหความสําคัญเรื่องวัตถุดิบในการปรุงอาหารปกษใตแตละชนิด ถูกหลักอนามัย สะอาด มีคุณคา
ทางโภชนาการสูง มีความสดใหมอยูเสมอ เพื่อผูบริโภคที่เขามารับประทานจะไดรับอาหารปกษใตที่มีคุณคาทาง
โภชนาการดี สงผลทําใหสุขภาพดี และควรมีเมนูแนะนําที่มีการคิดคํานวณคุณคาทางโภชนาการใหกับลูกคาใน
แตละวัน 

4. จากผลการศึกษา พบวา ผูประกอบการรานอาหารปกษใตควรใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพการ
บริการ ควรมีการฝกอบรมหรือพัฒนาพนักงานภายในรานทุกเดือน เพื่อสรางความประทับใจใหแกลูกคาเพื่อ
ลูกคาจะไดกลับมาใชบริการอีก 
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