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บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโต
รองต์ หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการจำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และ
รวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี ่ย (Mean) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และใช้สถิติ ไคสแควร์ (Chi-
Square) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน  ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง  มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 31-40 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20 ,000 บาท ข้อมูลเกี ่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกรูปแบบประเภทรับประทานที่ร้าน โดยมี
ความถ่ีในการใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ซึ่งนิยมใช้บริการในวันเสาร์-
วันอาทิตย์ ส่วนใหญ่ใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ ในช่วงเวลา 12.01 - 16.00 มีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย
ต่อครั้ง  อยู่ท่ี 1,000 - 1,500 บาท มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในรสชาติของอาหารคุ้มค่ากับราคา ใน
ส่วนปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรส โตรองต์ หลังจากการ
ระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้
ความสำคัญด้านส่งเสริมการตลาดมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย และด้านราคา มีความสำคัญในลำดับสุดท้าย 
 การทดสอบสมมติฐาน ระหว่างความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มี
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ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านรูปแบบท่ีเลือกใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ ซึ่งยังพบว่า อาชีพ
และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านความถี่ในการใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรส 
โตรองต์ หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจัยทาง
การตลาดเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ด้านรูปแบบท่ีเลือกใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโต
รองต์ หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในด้านรูปแบบท่ีเลือกใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจากการระบาดของโรค โควิด-
19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และรูปแบบที่เลือกใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ 
หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านส่งเสริม
การตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านความถี่ในการใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ 
หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

ABSTRACT 
 From the study of marketing factors affecting the decision to get MK Restaurant 
services after the Covid-19 outbreak among consumers in Bangkok. The sample 400 
were taken from service users. The tool for collecting the data was a questionnaire, 
and the data was analyzed by using the statistical frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and chi-square to test the hypothesis. The results of the research 
obtained as follows. 
 Demographic data found most of the respondents were female, average age 
between 31-40 years, a bachelor's degree or equivalent of education private company 
employees of occupation and average monthly income of no more than 20,000 baht. 
The behavior of MK Restaurant user after the outbreak of COVID-19 among consumers 
in Bangkok found that the most respondents chose to dine-in type The frequency of 
using the service at MK Restaurant less than 1 time per day, which was used on 
Saturday - Sunday, Service time during 12:01 — 16:00 with average expense once at 
1,000 — 1,500 baht. Almost satisfied the service and the taste of food was worth the 
price. Marketing factors objectively comparing service selection behavior as for the 
pattern of choosing to use MK Restaurant services after the outbreak of COVID-19 
among consumers in Bangkok, it was discovered that in terms of products, prices, 
distribution channels and marketing promotion There was no correlation with behavior 
in the form of choosing MK Restaurant after the COVID-19 outbreak among consumers 
in Bangkok. And the pattern of choosing to use MK Restaurant services after the 
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outbreak of COVID-19 among consumers in Bangkok found that the marketing 
promotion, there was no relationship with behavior in term of frequency using MK 
Restaurant services after the COVID-19 outbreak among consumers in Bangkok. 
 The hypothesis testing between the relationship of personal factors affecting 
on decision behavior to use MK Restaurant service after the outbreak of COVID-19 
among consumers in Bangkok, the result was found that gender, age, education level 
career and income average per month, there was no significant relationship with 
choosing behavior to use MK Restaurant service while found that occupation and 
average monthly income were correlated with corresponded behavior in term of using 
frequency MK Restaurant after the Covid-19 outbreak of Consumers in Bangkok. 
Marketing factors objectively comparing service selection behavior as for the pattern 
of choosing to use MK Restaurant services after the outbreak of COVID-19 among 
consumers in Bangkok, it was discovered that in terms of products, prices, distribution 
channels and marketing promotion There was no correlation with behavior in the form 
of choosing MK Restaurant after the COVID-19 outbreak among consumers in Bangkok. 
And the pattern of choosing to use MK Restaurant services after the outbreak of COVID-
19 among consumers in Bangkok found that the marketing promotion, there was no 
relationship with behavior in term of frequency using MK Restaurant services after the 
COVID-19 outbreak among consumers in Bangkok. 

 
ภูมิหลัง 
 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปในหลายประเทศทั่วโลก แม้จำนวนผู้ติดเชื้อใน
ประเทศของไทยได้ลดน้อยลง แต่การท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกยังไม่กลับมาเป็นปกตินี้ จะยังส่งผล
ให้ภาคการส่งออกสินค้าและการท่องเท่ียวของไทยฟื้นตัวช้ากว่าท่ีคาดการณ์กันไว้ในช่วงก่อนหน้า นัก
เศรษฐศาสตร์ได้ประเมินว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วงไตรมาสท่ี
สองของปี2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะต่อไป 
สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูง  
 ในช่วงมีนาคมปี2563 ประเทศไทยได้เริ่มมาตรการ ปิดบริษัท ห้างร้าน สถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่
เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันถูกปิดหมด ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา เปิดทำการได้ แต่ปิดบริการ
เร็วกว่าปกติส่วนการควบคุมคนในประเทศประกอบด้วย นโยบายให้พนักงานทำงานท่ีบ้าน ปิดบริการ
ทุกอย่างยกเว้นท่ีจำเป็น (ร้านอาหาร ร้านยา ธนาคาร) ห้ามจัดกิจกรรมท่ีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก 
เว้นระยะห่างในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ซึ่งในช่วงดังกล่าว ร้านสุกี้ เอ็มเค, บาร์บีคิวพลาซ่า, ชาบู 



4 
 

หรือร้านหมูกระทะก็ต้องปิดทำการในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้เสียรายได้เป็นจำนวนมาก ถึงแม้จะ
มีรูปแบบการจำหน่ายแบบกลับบ้านทดแทนในช่วงเวลาดังกล่าวก็ตาม 
 ในช่วงไตรมาสแรกปี2563 ของ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หนึ่งในเชน
ร้านอาหารรายใหญ่ของไทยท่ีเป็นเจ้าของเชนสุกี้ช่ือ เอ็มเค และร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์ Yayoi 
จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ไม่มากนัก โดยรายได้ลดลง 12.8% ส่วนกำไรท่ีแม้
จะลดลง 52.1% ก็ยังคิดออกมาเป็นตัวเลข 340 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 2 ซึ่งเป็นช่วงท่ีวิกฤตโควิด-
19 ได้ระบาดรุนแรง สำหรับ เอ็มเค แล้วก็ได้ร ับผลกระทบที ่ค ่อนข้างหนักหน่วง เพราะผล
ประกอบการไตรมาสนี้ที่เพิ่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่ารายได้จากการขาย
และบริการเท่ากับ 2,163 ล้านบาท ลดลง 2,308 ล้านบาท หรือลดลงมากถึง 51.6% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และแม้ว่ายอดขายในส่วนของการซื้อกลับบ้านและจัดส่งถึงบ้านจะเพิ่ม
สูงขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถชดเชยรายได้ของการรับประทานในร้านได้ โดยร้านอาหารสามารถกลับมา
เปิดให้บริการแบบรับประทานในร้านได้อีกครั้งต้ังแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม 2563 แต่ยังคงต้องมีการจัด
ท่ีนั่งแบบเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และต้องปิดให้บริการเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้ใน
ระยะแรกที่เริ่มเปิดการขายแบบรับประทานในร้านได้ ยอดขายฟื้นตัวขึ้นมาเพียงเล็กน้อย และใน
เดือนมิถุนายนมีการผ่อนปรนมาตรการเพิ่มเติม รวมทั้งสามารถขยายเวลาในการให้บริการ ทำให้
ยอดขายปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังอยู่ในระดับท่ีต่ำกว่าก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 ด้วยเหตุการณ์นี้ เอ็ม เค เรสโตรองต์ มีการปรับตัวสู้โควิด-19 โดยผลักดันกลยุทธ์ต่างเพื่อทำ
ให้เกิดรายได้และรอดพ้นจากผลกระทบ โควิด-19  ซึ่งผู ้ศึกษาได้เห็นคำนึงถึงปัจจัยใดที่จะทำให้
ประชาชนท่ัวไปกลับมาใช้บริการท่ีร้านได้เหมือน จึงทำให้เกิดความต้องการท่ีจะศึกษาปัจจัยทางการ
ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจากการระบาดของโรคโควิด-
19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จะได้ข้อมูลไว้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที ่สนใจใช้ข้อมูล
เบื้องต้นในการศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และทางการตลาดในการบริการธุรกิจประเภท
ดังกล่าว 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจากการ
ระบาดของโรค โคว ิด -19 ของผ ู ้บร ิ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์คือ เพศ, อายุ, อาชีพ, การศึกษา, รายได้ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจการใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ 
หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ศึกษาประชากรท่ีใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ และประชากรท่ัวไป รวมทั้งหมด 400 
ตัวอย่างใน กรุงเทพมหานคร 
 2. ระยะเวลาที่ใช้ศึกษาโดยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโต
รองต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือน ตุลาคม 2563 
 

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เอง โดยสร้างให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยจากกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี ่ยวข้อง และ
ผลงานวิจัยท่ีผ่านมา โดยรูปแบบของแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไปของบุคคลท่ีตอบแบบสอบถามโดยให้ผู้ตอบเลือกเพียง      ข้อ
เดียว ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
 ส่วนท่ี 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์        ให้
ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียวและหลายข้อ 
 ส่วนท่ี 3 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกในตัดสินใจใช้บริการ
ร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ (ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย) 
 นอกจากผู้วิจัยได้ทำการทดสอบแบบสอบถามโดยทำการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
และความเช่ือมั่น (Reliability) ดังนี้ 
➢ การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity)  ทำการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามถึง

ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) ว่าแบบสอบถามสามารถวัดได้ครอบคลุม 
ขอบเขต และครบตามวัตถุประสงค์ของเรื ่องที่ศึกษาได้ครบถ้วนหรือไม่ โดยนำไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความเหมาะสม
ของงานวิจัย จากนั้นวัดโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ 
(Item-Objective Congruence Index : IOC) และเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม
ก่อนจะนำไปใช้ต่อไป 

➢ การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability)  ได้นำแบบสอบถามท่ีได้จัดทำเรียบร้อยแล้วไปทำการ
ทดสอบเบื้องต้น (Pre-test) จำนวน 30 ชุด กับกลุ่มตัวอย่างที่มีหลักเกณฑ์ตรงตามกลุ่ม
ตัวอย่างจริงท่ีกำหนดไว้เพื่อทดสอบความเข้าใจในแบบสอบถาม รวมทั้งเพื่อนำมาคำนวณหา
ค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถามเพื่อวัดความสอดคล้องภายใน (Measure of Internal 

Consistency) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient- α)  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้มี 2 ส่วน คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยมีการรวบรวมดังนี้ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและปัจจัยท่ีคาดว่าจะ
มีผลต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการต่อการใช้ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้าน 
เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งได้
จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก ประชาชนทั่วไป 
จำนวน 400 ชุด ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลช่วงเวลาเดียว (Cross Sectional Approach) คือ
เดือน ตุลาคม 2563 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ข้อมูลหรือบทความทางเศรษฐกิจจากหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ตำรา
เรียน และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 

สรุปผล 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื ่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ 
หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้  
  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.50 รองลงมาเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 38.50 
มีอายุเฉล่ียอยู่ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.00  รองลงมามีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 37.25 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.25 มีอายุน้อยกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.50 
และมีอายุมากกว่า 51 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.00 
 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 60.00  รองลงมาระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 25.25 และมีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 14.75 
 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมามีอาชีพข้าราชการ คิดเป็นร้อย
ละ 24.00 มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 9.75 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 8.75 
มีอาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 5.50 และมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.50 
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 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.25 รองลงมาเป็นกลุ่มผู้มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.75 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาท ขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 18.00 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.00 และมีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.00 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับพฤติกรรม รูปแบบในเลือกใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ 
หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เลือกรูปแบบประเภทรับประทานที่ร้าน คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมาเลือกผ่านระบบออนไลน์ และ
จัดส่งถึงหน้า  คิดเป็นร้อยละ 26.50 และเลือกประเภทซื้อกลับบ้านไปรับประทานท่ีบ้าน  คิดเป็นร้อยละ 
10.00 
 มีความถี่ในการใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน  คิดเป็นร้อยละ 
84.75 รองลงมามีความถี่ในการใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ 1-2 ครั้ง ต่อเดือน  คิดเป็นร้อยละ 
10.00  มีความถี่ในการใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ 3-5 ครั้ง ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 3.00 และ
ลำดับสุดท้ายมีความถี่ในการใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ มากกว่า 6 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
2.25 
 ส่วนใหญ่นิยมใช้บริการในวันเสาร์-วันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 74.00 รองลงมาเป็นวันหยุดนักขัต
ฤกษ์  คิดเป็นร้อยละ 13.50 และเป็นวันจันทร์ - วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 12.50 
ส่วนใหญ่ใช้บริการร้านอาหาร เอ็ม เค เรสโตรองต์ ในช่วงเวลา 12.01 - 16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 53.50 
รองลงมา  16.01 - 20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 37.00  และ 10.00 - 12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 9.50 
 ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครั้ง  อยู่ท่ี 1,000 - 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.75  รองลงมาเป็น ค่าใช้จ่าย
ที่ 501-1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.50  ค่าใช้จ่ายที่ 1,501 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 23.00 และไม่
เกิน 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.75 
 เหตุผลท่ีทำให้เลือกใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการรสชาติของอาหารคุ้มค่ากับราคา คิดเป็นร้อยละ 
63.25 รองลงมา มีเมนูและรูปแบบหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 18.25  เดินทางสะดวก/ใกล้บ้านหรือท่ี
ทำงาน คิดเป็นร้อยละ 15.25  มีบริการจัดส่งถึงบ้าน คิดเป็นร้อยละ 2.00 และความสะอาดของอาหาร 
คิดเป็นร้อยละ 1.25 
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อภิปรายผล  
 การวิเคราะห์ความพึงพอใจปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้าน เอ็ม เค 
เรสโตรองต์ หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญ ในลำดับแรก คือ ด้านส่งเสริม

การตลาด (x=4.24) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (x = 4.16) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (x 

=4.15) และด้านราคา (x =4.09) มีความสำคัญในลำดับสุดท้าย 
 
เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละปัจจัยด้านย่อยพบว่า  
 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ 
หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ ปริมาณมีความเหมาะสม (x = 4.19) เป็นอันดับ 1 อันดับ 2 เมนูมีความ

หลากหลาย (x = 4.17) อันดับ3 อาหารมีความสด สะอาด (x = 4.15) อันดับ4 อาหารมีรสชาติ (x = 
4.13) 
 ด้านราคา พบว่า มีความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจาก
การระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามให้  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (x = 4.11) เป็นอันดับ 1 อันดับ 2 ราคาเหมาะสมกับ

ปริมาณ (x = 4.08) อันดับ 3 คือ มีหลายราคาปรับเปลี่ยนตามปริมาณ (x = 4.08) และ อันดับ4 มี
ช่องทางการชำระผ่าน QR Code  
 ด้านสถานที่จัดจำหน่าย พบว่า มีความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโต
รองต์ หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เมื่อพิจารณาแต่ละ
ปัจจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ มีคัดกรองลูกค้าทุกท่านก่อนเข้าใช้บริการ และขอความร่วมมือลูกค้า

ทุกท่านลงทะเบียนการเข้าใช้บริการภายในร้านด้วยระบบ QR Code (x = 4.18) เป็นอันดับ 1 อันดับ 2 
ความสะอาดของร้าน มีการฆ่าเช้ือด้วยด้วยแอลกอฮอล์ 70% และเช็ดโต๊ะ เก้าอี้ และแท๊ปเล็ตทุกครั้งหลัง

ลูกค้าใช้บริการเสร็จ เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับ (x = 4.15) อันดับ3 ทำ social distancing บริเวณหน้า

ร้านขณะรอคิว และบริเวณพื้นที่บริการภายในร้านตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข (x = 4.15)  

อันดับ4  จัดพื้นท่ีสำหรับเติมน้ำชา น้ำจ้ิม เพื่อไม่ให้พนักงานสัมผัสอุปกรณ์ของลูกค้าโดยตรง(x = 4.12) 
 ด้านกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้าน เอ็ม เค 
เรสโตรองต์ หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พิจารณาแต่ละ

ปัจจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะพิจารณา  เป็นอันดับ 1 โปร "ส่ังสุกี้ ฟรีหม้อ"  (x = 4.25) อันดับ 2 
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โปร "เป็ด1 แถม 1 ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤติ (x = 4.24)  อันดับ 3 โปร "ส่งฟรีทุกออร์เดอร์" ส่ังส้ินค้า 150 ข้ึน

ไป (x = 4.23)   
 การทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้สถิติ Chi-Square ที่ระดับความเชื่อมั ่น ร้อยละ 95 ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลเป็นตัวแปรต้นและพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ เอ็ม เค 
เรสโตรองต์ หลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในเขต กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดังนี้ 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่า 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านรูปแบบท่ี
เลือกใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในเขต กรุงเทพมหานครโดย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เพศหญิง อายุระหว่าง ระหว่าง 21-30 ปีและระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับรายได้ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน คิด
เป็นร้อยละมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย มยุรี ซื่อเลื่อม. (2558) ได้ศึกษาศึกษาความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการร้านอาหารเอ็ม เค สุกี้ ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงระหวา่ง 
20 - 30 ปี  เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีการศึกษาระดับปริญญาตรีใช้บริการมากท่ีสุดและสอดคล้องกับ
งานวิจัย  วิชยา ทองลัพท์ . (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทชาบูของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า กลุ่ม รายได้เฉล่ียต่ำกว่า 20,000 
บาทต่อเดือนมีความพึงพอใจมากในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่า 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านความถี่ในการใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรส
โตรองต์ หลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในเขต กรุงเทพมหานคร โดยอาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือน
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านความถี่ในการใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 ในเขต กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความถี่ในการใช้บริการร้าน เอ็ม 
เค เรสโตรองต์  หลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในเขต กรุงเทพมหานคร น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
ส่วนโดยเป็น เพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีระดับรายได้ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน  คิดเป็นร้อยละมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัย  
วิชยา ทองลัพท์ . (2559) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า กลุ่ม รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 20 ,000 บาทต่อ
เดือนความพึงพอใจมากในการใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู 
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จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการในด้านรูปแบบที่เลือกใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 ในเขต กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถอภิปรายตามหัวข้อดังนี้ 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า โดยรวมมีค่ามากกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่าปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านรูปแบบที่เลือกใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ 
หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ
พบว่า อาหารมีรสชาติอร่อย, อาหารมีความสด สะอาด, เมนูมีความหลากหลาย และปริมาณมีความ
เหมาะสม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านรูปแบบที่เลือกใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ 
หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ปัจจัยด้านราคา พบว่า โดยรวมมีค่ามากกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่าปัจจัยด้าน
ราคาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านรูปแบบท่ีเลือกใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจากการ
ระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ, ราคาเหมาะสมกับปริมาณ, มีหลายราคาปรับเปลี่ยนตามปริมาณ และมีช่องทาง
การชำระผ่าน QR Code ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านรูปแบบท่ีเลือกใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรส
โตรองต์ หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่า โดยรวมมีค่ามากกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
แสดงว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านรูปแบบท่ีเลือกใช้บริการ
ร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เมื่อ
พิจารณาแต่ละรายการ พบว่า มีคัดกรองลูกค้าทุกท่านก่อนเข้าใช้บริการ และขอความร่วมมือลูกค้าทุก
ท่านลงทะเบียนการเข้าใช้บริการภายในร้านด้วยระบบ QR Code, ทำ social distancing บริเวณหน้า
ร้านขณะรอคิว และบริเวณพื้นท่ีบริการภายในร้านตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข, ความสะอาด
ของร้าน มีการฆ่าเชื้อด้วยด้วยแอลกอฮอล์ 70% และเช็ดโต๊ะ เก้าอี้ และแท๊ปเล็ตทุกครั้งหลังลูกค้าใช้
บริการเสร็จ เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับและจัดพื้นที่สำหรับเติมน้ำชา น้ำจิ ้ม เพื่อไม่ให้พนักงานสัมผัส
อุปกรณ์ของลูกค้าโดยตรง ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านรูปแบบท่ีเลือกใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรส
โตรองต์ หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า โดยรวมมีค่ามากกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านรูปแบบที่เลือกใช้บริการร้าน เอ็ม เค 
เรสโตรองต์ หลังจากการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เมื่อพิจารณาแต่
ละรายการ พบว่า โปร "ส่งฟรีทุกออร์เดอร์" สั ่งสิ ้นค้า 150 ขึ ้นไป และ โปร "สั ่งสุกี ้ ฟรีหม้อ" ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านรูปแบบท่ีเลือกใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจากการระบาด 
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ของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่ง โปร "เป็ด1 แถม 1 ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤติ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านรูปแบบที่เลือกใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจากการระบาด
ของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการในด้านความถี่ในการใช้บริการร้าน เอ็มเค  หลังจากการระบาดของโรคโควิด-
19 ในเขต กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถอภิปรายตามหัวข้อดังนี้ 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า โดยรวมมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่าปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านความถี่ในการใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์   
หลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในเขต กรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า อาหารมี
รสชาติอร่อย, อาหารมีความสด สะอาด , เมนูมีความหลากหลาย และปริมาณมีความเหมาะสม มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านความถี่ในการใช้บริการร้าน เอ็มเค  หลังจากการระบาดของโรคโควิด-
19 ในเขต กรุงเทพมหานคร 
 ปัจจัยด้านราคา พบว่า โดยรวมมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่าปัจจัยด้านรา
คามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านความถี่ในการใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์  หลังจากการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขต กรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ, ราคาเหมาะสมกับปริมาณ, มีหลายราคาปรับเปลี่ยนตามปริมาณ และมีช่องทางการชำระผ่าน 
QR Code มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านความถี่ในการใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจาก
การระบาดของโรคโควิด-19 ในเขต กรุงเทพมหานคร 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่า โดยรวมมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
แสดงว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านความถ่ีในการใช้บริการร้าน 
เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในเขต กรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาแต่ละ
รายการ พบว่า มีคัดกรองลูกค้าทุกท่านก่อนเข้าใช้บริการ และขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านลงทะเบียน
การเข้าใช้บริการภายในร้านด้วยระบบ QR Code, ทำ social distancing บริเวณหน้าร้านขณะรอคิว 
และบริเวณพื้นท่ีบริการภายในร้านตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข, ความสะอาดของร้าน มีการฆ่า
เชื้อด้วยด้วยแอลกอฮอล์ 70% และเช็ดโต๊ะ เก้าอี้ และแท๊ปเล็ตทุกครั้งหลังลูกค้าใช้บริการเสร็จ เพื่อ
เตรียมพร้อมต้อนรับและจัดพื้นที่สำหรับเติมน้ำชา น้ำจิ้ม เพื่อไม่ให้พนักงานสัมผัสอุปกรณ์ของลูกค้า
โดยตรง  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านความถี่ในการใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจาก
การระบาดของโรคโควิด-19 ในเขต กรุงเทพมหานคร



12 
 

 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า โดยรวมมีค่ามากกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านความถ่ีในการใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรส
โตรองต์ หลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในเขต กรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า 
โปร "ส่งฟรีทุกออร์เดอร์" สั ่งสิ ้นค้า 150 ขึ ้นไป และ โปร "เป็ด1 แถม 1 ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤติ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านรูปแบบที่เลือกใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ หลังจากการระบาด
ของโรค โควิด-19 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่ง โปร "สั่งสุกี้ ฟรีหม้อ" มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในด้านความถี่ในการใช้บริการร้าน เอ็มเค   หลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในเขต 
กรุงเทพมหานคร 
 จากความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจจะสรุปได้ว่า กลุ่มเป้าหมายหลักที่ควรให้ความสำคัญมากจะอยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่จะมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อ
เดือน โดยสืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 กลุ่มนี้มีระยะเวลาความถ่ีในการกลับมาใช้บริการ
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน  ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่กำลังอยู่ในวัยทำงานและมีรายได้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะมาใช้
บริการได้ดี จึงควรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้กลับเข้ามาใช้บริการต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรทำการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ ในช่วง
สถานการณ์ปกติ เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนแตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ควรทำการศึกษาปัจจัยทางการตลาดเพิ ่มเติม ในด้าน บุคคล ด้านการะบวนการ และ
ทรัพยากรทางกายภาพ เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น 
  


