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พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษา  โรงแรม
ขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในโรงแรมขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เพื่อทราบแนวโน้มและความนิยมในการบริโภคอาหารไทยในโรงแรม  เพื่อทราบ
ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจบริโภคอาหารไทย กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 คน สถิติที่ใช้  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 30 ปี  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
หรือสูงกว่า  อาชีพอื่นๆ มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000  มีสัญชาติไทย ลูกค้านิยมบริโภคอาหารไทยคือต้มย ากุ้ง 
ระดับความคิดเห็นของลูกค้า ที่มีต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายข้อ เรียง
ตามล าดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ 
ค าส าคัญ:  พฤติกรรม  ลูกค้า อาหารไทย 
 

Abstract 
 The objectives of this research are 1) to study Thai and foreigner customers’ behavior 
on their consumption Thai food: case study big hotels in Songkhla, 2) to understand Thai food’s 
trends and styles in hotel section, 3) to understand factors relate to decision making on 
consumption Thai food. The samples of this research are 200 customers. Percentage, average and 
standard deviation are used for analyzing.  

 The research finds that most of customers are women, 20-30 years old, have bachelor's 
degree or over, occupation is student, income is15,001-20,000 Baht, nationality is Thai. Tom Yom 
Kung is the most popular Thai food. Degrees of customer opinion on overall are high  The degree of 
each factor from high to low as follow: production, price  place and promotion  
Keywords :  Behavior, Consumer, Thai Food 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งอาหารไทยยังมีช่ือเสียงระดับโลกและเป็นที่นิยมของ

ต่างชาติ ซึ่งนอกจากความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติแล้วอาหารไทยยังแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความประณีต
บรรจงสวยงามรวมทั้งองค์ประกอบ เครื่องปรุงที่มีประโยชน์ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมอาหารไทยเป็นอาหารยอด
นิยมของผู้บริโภคในระดับสากล  อาหารไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเภทหนึ่งและเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้
ถ่ายทอดให้แก่อนุชนรุ่นหลังสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันน้ีอาหารไทยยังมีบทบาทในฐานะที่เป็นสื่อทางวัฒนธรรม  อาหาร
ไทยได้รับความนิยมและมีช่ือเสียงแพร่หลายไปทั่วโลกทั้งนี้สืบเนื่องมาจากอาหารไทยประกอบด้วยสมุนไพรและ
เครื่องเทศท่ีมีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นมีคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพจึงกล่าวได้ว่าอาหาร
ไทยเปรียบเสมือนตัวแทนส าคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาท าการพัฒนารายการ
อาหารไทยสู่สากล รวมถึงถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ  ยุทศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  และยุทศาสตร์ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ 
โรงแรมขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  

2.  เพื่อทราบแนวโน้มและความนยิมในการบรโิภคอาหารไทยในโรงแรม 
3.  เพื่อทราบปัจจยัที่มีความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจบรโิภคอาหารไทย 
 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
 ความรู้เกี่ยวกบัอาหารไทย 
 อาหารไทยมีประวัติมาช้านาน  ผู้คนส่วนใหญ่ทั้งในและต่างประเทศต่างนิยมชมชอบในอาหารไทยกันมาก  
โดยเฉพาะรสชาติที่เข้มข้นและจัดจ้านของอาหารเป็นท่ีติดปากติดใจผู้คนมานับศตวรรษ  อาหารไทยบางอย่างมีวิธีการ
ประกอบอาหารง่ายๆ  และใช้เวลาในการท าไม่มาก  ในสมัยก่อนครัวของคนไทยแทบทุกบ้านจะมีเครื่องเทศ สมุนไพร 
เครื่องปรุงส าหรับประกอบอาหารน  ไม่ว่าจะเป็นพริกแห้ง  กุ้งแห้ง  น้ าปลา  กะปิ  ส้มมะขาม  กระเทียม  หัวหอม  
ตลอดจนปลา รวมทั้งอาหารจ าพวกผัก  และเนื้อสัตว์  วิธีน ามาประกอบอาหารมีด้วยกันหลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็น  
แกง  ต้ม  ผัด  ย า  อาหารไทยได้รับอิทธิพลในการปรุงอาหารและรูปแบบในการรับประทานอาหารมาจากชาติต่างๆ   
การน าเครื่องเทศมาใช้ในการประกอบอาหารก็ได้รับอิทธิพลมาจากเปอร์เชียผ่านอินเดีย  อาหารรสเผ็ดที่ได้จากพริกนั้น
ไทยได้รับอิทธิพลมาจากบาทหลวงชาวโปรตุเกส  ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์  ส่วนอาหารประเภทผัดไฟแรงได้รับมา
จากชาวจีนที่อพยพมาอยู่ในเมืองไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  มีการใช้เครื่องเทศหลายชนิดเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวของ
เนื้อที่น ามาปรุงอาหาร  เครื่องเทศที่คนไทยนิยมน ามาปรุงอาหารได้แก่  ขิง  ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กระชาย  หอม 
กระเทียม พริก อาหารไทยเป็นอาหารที่มีรสชาติเข้มข้น  ประกอบด้วยเครื่องปรุงหลายอย่าง  รสชาติอาหารแต่ละอย่าง



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 217 
 

 

มีรสเฉพาะตัว  การปรุงอาหารให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมล้วนเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ดัดแปลง
รสชาติอาหารจนมีความลงตัวท าให้อาหารไทยมีรสชาติอร่อย  กรรมวิธีในการประกอบอาหารไทย จะต้องพิถีพิถัน  
ประณีต  เพื่อให้อาหารมีรสชาติอร่อยและน่ารับประทาน การบริโภคอาหาร คนไทยนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก  
โดยข้าวที่นิยมกันมี 2 ชนิดคือ  ข้าวเหนียวและข้าวเจ้า  คนไทยภาคอีสานและภาคเหนือนิยมกินข้าวเหนียวเป็นหลัก  
ส่วนคนไทยภาคกลางและภาคใต้นิยมกินข้าวเจ้า คนไทยมีความผูกพันกับสายน้ าท าให้อาหารประจ าครัวไทย
ประกอบด้วยอาหารประเภทปลาเป็นหลัก  ทั้ง  ปลาย่าง  ปลาปิ้งจิ้มน้ าพริกกินกับผักสดที่หาได้ตามหนองน้ า  ชายป่า  
หากกินปลาไม่หมดก็สามารถน ามาแปรรูปให้เก็บไว้นานๆ  ไม่ว่าจะเป็น             ปลาแห้ง  ปลาร้า  ปลาเจ่า อาหาร
ไทยเป็นอาหารที่น าวัตถุดิบที่หาได้หรือมีอยู่มาดัดแปลง หุงต้มเพื่อเป็นอาหาร และสืบทอดกันมา            หลายช่ัว
อายุคนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทยและกลายเป็นอาหารประจ าชาติในที่สุด ประเทศไทยมีสภาพภูมิ
ประเทศและสภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างกัน ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุมท าให้มีพืชพันธ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์   
 สรุปได้ว่าอาหารไทย เป็นอาหารประจ าชาติ ที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต จนถึง
ปัจจุบัน เป็นอาหารที่น าวัตถุดิบที่หาได้หรือมีอยู่มาดัดแปลง หุงต้มเพื่อเป็นอาหาร และสืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุคน
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและถือได้ว่าอาหารไทยเป็นวัฒนธรรมประจ า
ชาติที่ส าคัญของไทย 
  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ดารา  ทีปะปาล  (2542 : 7)  กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่ง
บุคคลท าการค้นหาในการซื้อ  การใช้  การประเมินผล และการใช้จ่าย ในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะ
ตอบสนองความต้องการของเขา หรืออาจหมายถึงกระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อท า
การประเมินผล การจัดหา การใช้ และการใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ  
 ฉัตรยาพร  เสมอใจ  (2547 : 5)  กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาวิธีการของแต่ละบุคคลในการ
ตัดสินใจที่จะใช้ทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร และอื่นๆ) เกี่ยวกับการบริโภคสินค้า ซึ่งนักการตลาดต้องศึกษาว่า สินค้า
ที่เขาจะเสนอขายนั้นใคร คือ ลูกค้า ผู้บริโภคซื้ออะไร  ท าไมจึงซื้อ ซื้ออย่างไร ซื้อเมื่อไร ซื้อที่ไหน ซื้อและใช้บ่อยครั้ง
เพียงใด รวมทั้งศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซื้อ 
 จากความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค สรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการแสดงออกของบุคคลแต่ละ
บุคคลในการค้นหา การเลือกซื้อ การใช้ การประเมินผล หรือจัดการกับสินค้าและบริการ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ซึ่งเหตุผลที่คุณจ าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคมี
ผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะท าให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบสนอง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและความสามารถในการค้นหาทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคใน
สังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น ที่ส าคัญจะช่วยในการพัฒนา
ตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค คือ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้บริโภคมีความสนใจและเกิดความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ตามมา ต่อมาคือลักษณะของผู้ขาย 
ลูกค้าจะเกิดความต้องการสินค้าหรือไม่ก็จะเกิดจากตัวผู้ขายด้วยเช่นกัน หากผู้ขายมีลักษณะที่ไม่น่าสนใจแล้วก็อาจจะ



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 218 
 

 

ท าให้ผู้ซื้อไม่สนใจซื้อในผลิตภัณฑ์ก็เป็นได้ และสิ่งสุดท้ายคือ ลักษณะสถานการณ์ในตอนนั้นด้วย ซึ่งเมื่อน าปัจจัย
ทั้งหมดมารวมกันจึงก่อให้เกิดเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ที่มีผลส าคัญมากที่จะท าให้
เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคต่อไป ในงานบริการเรามักทราบกันดีว่า เราต้องให้บริการให้ลูกค้าประทับใจเรา
ต้องท าบริการให้ดี แต่ในทางปฏิบัตินั้น ค าว่าลูกค้าประทับใจ บริการให้ดีนั้นเป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ เป็นอารมณ์
ความรู้สึกท้ังนั้นการที่จะท าให้มันจับต้องได้เป็นรูปธรรม มีระบบคิดในการท าให้เป็นรูปแบบมีแนวทาง ก็คือ เราต้องหา
ความต้องการของลูกค้าก่อนว่า ลูกค้าต้องการอะไร โดยทั่วไป ความต้องการของลูกค้าแบ่งได้เป็น 2 เรื่อง คือ ความ
จ าเป็น กับความคาดหวัง ความจ าเป็น ก็คือ สิ่งที่ลูกค้าจ าเป็นต้องได้รับในธุรกิจนั้น ๆ  ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นพื้นฐานที่
ลูกค้าจะได้รับเมื่อมาใช้บริการ ในร้านอาหาร ลูกค้าต้องการทานอาหารที่อร่อยและสะอาด นั่นคือความจ าเป็นพ้ืนฐานที่
ลูกค้าต้องการในแต่ละธุรกิจท่ีลูกค้าต้องการได้รับ ส่วนความคาดหวัง คือ สิ่งที่อยู่ในใจลูกค้า ลูกค้าต้องการได้รับความ
ประทับใจ เมื่อมาใช้บริการที่พิเศษเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ  ธุรกิจร้านอาหารลูกค้าคาดหวังได้รับบรรยากาศในร้านที่
สะอาด ไม่รอนาน พนักงานสุภาพ  คุณภาพของบริการ  ประกอบด้วย ความถูกต้องแม่นย า (Accuracy)  คือ การ
ให้บริการที่ถูกต้องในตั้งแต่ครั้งแรก เมื่อให้บริการเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดของธุรกิจบริการ  การให้บริการใน
ร้านอาหาร ความถูกต้องก็คือ การส่งมอบอาหารไปยังลูกค้า ตามก าหนดเวลา ด้วยสินค้าที่ครบจ านวนและไม่เสียหาย  
นี่คือ ความถูกต้องที่ต้องท าให้ได้ในความสามารถของแต่ละธุรกิจของตนเอง  ความสุภาพ มีมารยาท (Courtesy) 
คนไทยมีความสามารถสูง เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก คือ สุภาพ มีมารยาท มีน้ าใจ พูดจาไพเราะ เอื้ออาทร เห็นอก
เห็นใจ เข้าใจหัวอกลูกค้าหรือเรียกรวม ๆ ว่ามีใจบริการ (Service Mind)  ความสอดคล้องคงเส้นคงวา (Consistency) 
คือ การมีรูปแบบการให้บริการที่เหมือน ๆ กัน ทุกที่ ทุกเวลา ท าให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงมาตรฐานที่เราสร้างขึ้นมาอย่างเป็น
ระบบ เมื่อลูกค้าเข้าไปใช้บริการที่สาขาใด เวลาใดก็ตามก็จะได้รับบริการเหมือนกัน  การเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 
(Accessibility) คือการเปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับธุรกิจได้หลายช่องทาง และในแต่ละช่องทางที่ให้ลูกค้า
ติดต่อนั้น มีความสะดวกและง่ายในการติดต่อ พูดคุย และให้บริการ  การตอบสนอง (Responsiveness) คือ การแจ้ง
ข้อมูลลูกค้าให้ลูกค้าทราบ ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้ง ไม่สนใจ และลูกค้าไม่รู้สึกว่าแจ้งอะไรไปแล้วเงียบหายไป  
 ความครบถ้วน สมบูรณ์ (Completeness) คือ การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ครบถ้วน เป็นการบริการ
เบ็ดเสร็จในครั้งเดียว มิใช่ต้องให้ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลหลาย ๆ ครั้ง พูดกับหลายๆคน  เวลา (Timeliness) ในยุค
ปัจจุบัน เรื่องของเวลาเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เพราะเป็นยุคของการแข่งขันสูง ลูกค้าอยากใช้เวลาที่
สมเหตุสมผลในการได้รับบริการตามที่ลูกค้าต้องการ  ใช้เวลาให้น้อยท่ีสุดในการรอคอย ไม่อยากรอนาน ไม่อยากถูกลัด
คิว หรือเอาเปรียบในขณะรอร้านอาหารที่ลูกค้าบอกว่าบริการดี แน่นอนอาหารที่สั่งก่อนโต๊ะข้าง ๆ ต้องได้ก่อน หากสั่ง
ก่อนได้ทีห่ลัง ลูกค้าจะรู้สึกว่าบริการไม่ดี ถูกเอาเปรียบ 
 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์
 นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภณัฑไ์ว้ว่า  อะไรที่มีอรรถประโยชน์ถือว่าเป็น
สินค้า ผลิตภัณฑเ์ป็นทั้งสิ่งที่ผู้ขายและผูซ้ื้อต้องซื้อ ดังนั้นองค์การใดๆ  ท่ีมีบางสิ่งบางอย่างที่จะขายไมว่่าจะเป็นสินค้าที่
มีตัวตนหรือไม่ เป็นการขายผลติภณัฑ์ คนซื้อผลิตภัณฑ์ เพราะวา่มันให้ประโยชน์บางอย่างแก่ผูซ้ื้อ ผลติภัณฑ์คือสิ่งท่ี
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้   
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 องค์ประกอบผลิตภัณฑ์  (Product  Component) หมายถึง ลักษณะด้านต่างๆ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
หลัก ผลิตภัณฑ์ส่วนท่ีมีตัวตนหรือรูปร่างของผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ควบ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีลักษณะอย่าง
น้อย 2 ประการ คือ ผลิตภัณฑ์หลัก และรูปร่างของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น นักการตลาดจึงต้องค านึงถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่เขาเสนอขาย ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องมีองค์ประกอบ คือ ผลิตภัณฑ์หลัก และรูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ ส่วนมากผู้บริโภคให้ความสนใจทั้งผลิตภัณฑ์หลักและรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็น
งานท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบ ลักษณะ การบรรจุหีบห่อ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
นอกจากน้ีการออกแบบยังใช้เป็นหลักเกณฑ์ท าให้ผลิตภัณฑ์ต่างกัน โดยค านึงถึงเหตุจูงใจให้ลูกค้าด้วยเหตุผล หรือด้วย
อารมณ์ก็ตาม วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้ในการ ผู้ผลิตต้องค านึงถึงต้นทุนในการผลิต และความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ 
ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ถ้าสินค้าคุณภาพต่ า ผู้ซื้อจะไม่ซื้อ ถ้าสินค้าคุณภาพสูงเกินอ านาจซื้อของผู้บริโภค
สินค้าก็ขายไม่ได้ นักการตลาดต้องพิจารณาว่า สินค้าต้องมีคุณภาพระดับใดบ้างและต้นทุนเท่าใดจึงจะเป็นที่พอใจของ
ผู้บริโภค รวมทั้งคุณภาพสินค้าต้องสม่ าเสมอและมีมาตรฐานเพื่อสร้างการยอมรับ ความเช่ือถือท่ีมีต่อสินค้าทุกครั้งที่ซื้อ 
ดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องมีการควบคุมคุณภาพสินค้าอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความปลอดภัยซึ่งเป็นเรื่องส าคัญมาก 
ปัจจุบันผู้บริโภคตื่นตัวในเรื่องนี้มากเพราะมีองค์การที่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค เช่น คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
กระทรวงสาธารณะสุข โดยจะให้ข่าวสารเตือนเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
 แนวความคิดเกี่ยวกับราคา 

ส าหรับการวางแผนด้านราคา นอกเหนือจากต้นทุนในการผลิต การให้บริการ และการบริหารแล้ว ก็ต้อง
พิจารณาถึงต้นทุน ของลูกค้าเป็นหลักด้วย ธุรกิจต้องพยายามลดต้นทุน และภาระที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบ ตั้งแต่
ค่าใช้จ่ายส าหรับผลิตภัณฑ์บริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยทั้งด้านเวลา จิตใจ ความพยายามทางร่างกาย 
และความรู้สึกทางลบต่างๆ ที่ลูกค้าอาจได้รับด้วย ในการพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆของลูกค้าจะกลายมาเป็นต้นทุ น
ของธุรกิจเอง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับกลุ่มลูกค้าท่ีชอบซื้อของราคาต่ า 
 แนวความคิดเกีย่วกับการจดัจ าหน่าย  
 การจัดจ าหน่ายต้องพิจารณาถึงความสะดวกสบาย ในการบริการ การส่งมอบสู่ลูกค้า สถานที่ และเวลาใน
การส่งมอบ กล่าวคือลูกค้าควรจะเข้าถึงได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในเวลาและสถานที่ที่ลูกค้าเกิดความสะดวกที่สุด 
การจัดจ าหน่ายการบริการมีที่เหมาะสมต้องพิจารณาถึง สถานที่ตั้ง เนื่องจากบริการบางประเภทลูกค้าต้องเดินทางไป
ถึงสถานที่บริการด้วยตนเอง จึงต้องการอาคารและสถานที่ที่เหมาสม  และการส่งมอบบริการแก่ลูกค้า เนื่องจากการ
บริการเป็นกระบวนการที่มีลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการด้วยมากกว่าโดยเปรียบเทียบกับสินค้า และบริการ
บางประเภทลูกค้าต้องเกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการแทบจะตลอดเวลา  กระบวนการในการส่งมอบบริการจึงควรได้รับ
การพิจารณาอย่างถี่ถ้วน  เพราจะเป็นส่วนส าคัญที่ลูกค้าจะตัดสินใจได้ว่าบริการที่ได้รับคุ้มค่ากับมูลค่าของเงินที่จ่ายไป
หรือไม่ และสุดท้ายคือ  เวลาในการรับและให้บริการ ต้องค านึงถึงความต้องการในการใช้บริการของลูกค้าเป็นหลัก  
และพิจารณาในการก าหนดเวลาในการให้บริการของธุรกิจ 
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 การส่งเสริมการตลาด 
 การส่งเสริมการตลาดจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าท าตามในสิ่งที่เราคาดหวัง  ได้แก่ การรู้จักและตระหนักถึงตัว
ผลิตภัณฑ์  เกิดความต้องการใช้  และตัดสินใจซื้อและซื้อมากขึ้น  โดยอาศัยเครื่องมือที่แตกต่างกันในการส่งเสริม
พฤติกรรมของลูกค้า  ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์  การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงาน และ
การตลาดทางตรง  ที่มีคุณสมบัติ ข้อดี และข้อเสียที่แตกต่างกัน  ดังนั้นจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับความต้องการใช้
งาน  รวมถึงความแตกต่างของผู้บริโภคที่ไม่เพียงแต่มีความต้องการในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกันแล้ว  
การบริโภคสื่อและแนวทางในการตัดสินใจของแต่ละบุคคลก็มีความแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญในการวาง
แผนการส่งเสริมการตลาดธุรกิจต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า เพื่อท่ีจะเลือกวิธีที่ติดต่อสื่อสาร
ที่จะสามารถเข้าถึงและจูงใจลูกค้าได้เหมาะสม 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นสรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับส่วนผสมการตลาดทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่นักการตลาด
จ าเป็นต้องศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าทั้งหมด พยายามปรับปรุง พัฒนา ร่วมทั้งออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่จะสนองความต้องการของผู้บริโภคดังกล่าว และเป็นวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในสายตาของลูกค้า 
ซึ่งจะท าให้ธุรกิจสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับคู่แข่ง 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ประหยัด  สายวิเชียร. (2538)  ได้ท าการศึกษารวบรวมต าราอาหารไทยซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อรวบรวมต าราอาหารไทยซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศและเพื่อความสะดวกส าหรับ
ผู้ที่สนใจศึกษาและประกอบอาหารไทย และสุดท้ายเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมด้านอาหารในภูมิภาค กลุ่มตัวอย่างคือ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่พักอยู่ในจังหวัดสงขลา ที่มาจากทุกทวีป และชอบอาหารไทยหลากหลายรูปแบบทั้ง
อาหารไทยต าหรับภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน และอาหารจากภูมิภาคต่างๆ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างขอให้จัดรายการอาหารมื้อต่างๆ  รวมทั้งผักท่ีใช้ทดแทนได้ในต่างประเทศ 

ธนาวัฒน์  สหัสโอฬาร  (2552)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประกอบการตลาด
บริการของร้านอาหารล้านตอง ในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของร้านอาหารล้านตองทุกปัจจัยส่วนประสมทางการบริการอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับได้แก่ 
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านการตั้งราคา ปัจจัยด้านสถานที่ตั้ง ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการการให้บริการและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนปัจจัยย่อยของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ พบว่ามีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยสูง ในปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ คือ รสชาติที่ถูกปากของ
อาหาร ปัจจัยย่อยด้านการตั้งราคา คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ ปัจจัยย่อยด้านสถานที่ตั้ง คือ ที่ตั้งร้านหา
ง่าย ปัจจัยย่อยด้านส่งเสริมการตลาด คือ การสมัครสมาชิกเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษ ปัจจัยย่อยด้านบุคลากร คือ มีการ
คดิเงินและรับช าระเงินได้ถูกต้อง ปัจจัยต่อการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพคือ การมีสัญลักษณ์ที่จดจ า
ง่ายของร้านและปัจจัยย่อยด้านกระบวนการการให้บริการ คือ ข้ันตอนในการสั่งของยุ่งยากซับซ้อน 
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3. ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษา โรงแรมขนาด

ใหญ่ใน จังหวัดสงขลา โดยมีวิธีการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้  
ประชากร ประชากรที่ท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้การศึกษาลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้

บริการห้องอาหารไทยในโรงแรมขนาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการห้องอาหารไทยในโรงแรมขนาด

ใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 200 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นโดยมีข้อ

ค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประเดน็ในกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ ตอนท่ี 1 ค าถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปทางด้านสถานภาพของผู้ตอบเป็นลักษณะของแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ Cheek List  
ตอนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการบริโภคอาหารไทยลักษณะของแบบสอบถามมี
ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ตามวิธีการลิเคอร์ท (Likert) โดยก าหนดมาตราส่วนไว้ 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบแต่ละข้อและน าข้อมูลที่ได้มาลงรหัส แล้ว
น าไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ส าหรับสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปนี้ วิเคราะห์ปัจจัย
ส่วนบุคคล ใช้ ค่าร้อยละ วิเคราะห์ระดับปัจจัยด้านต่างๆ โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
4.ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

1) เพศ พบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.0 และเพศชาย ร้อยละ 44.0 ตามล าดับ 2) อายุ 
ลูกค้าส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาอายุ  31 – 40  ปี คิดเป็นร้อยละ 27.5  อายุ 41 – 50 
ปี คิดเป็นร้อยละ 14.50 และอายุ 51  ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดับ 3) ระดับการศึกษา พบว่า ลูกค้าที่มาใช้
บริการส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
/ เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 37.5 ระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า ร้อยละ 13  ตามล าดับ 4) อาชีพ พบว่า ลูกค้าที่มาใช้
บริการส่วนใหญ่มีอาชีพอ่ืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 27.5 พนักงานบริษัท คิด
เป็นร้อยละ 21.0  และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 17.5 ตามล าดับ 5) รายได้ต่อเดือน พบว่า 
ลูกค้าที่มาใช้บริการ ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,000 – 20,000 คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือรายได้ต่อเดือน 
5,000 – 8,000 คิดเป็นร้อยละ 22.5 รายได้ต่อเดือน มากกว่า 20,000 คิดเป็นร้อยละ 20.0 และรายได้ต่อเดือน 
8,001-10,000 คิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามล าดับ 6) สัญชาติ ลูกค้าที่มาใช้บริการ ส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย 74.0 รองลงมา
คือ มาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 14.0  สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 7.0 และอื่น ๆ  (จีน)  คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดับ 7)
อาหารไทยที่ลูกค้านิยมรับประทานจ านวน 200 คน พบว่านิยมรับประทานต้มย ากุ้ง มากที่ สุด คิดเป็นร้อยละ 69.0 
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รองลงมา คือผัดไทย คิดเป็นร้อยละ 42.0 แกงเขียวหวานไก่ คิดเป็นร้อย 30.0 แกงเผ็ดเป็ดย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.5 
และต้มข่าไก่  คิดเป็นร้อยละ 23.5 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการบรโิภคอาหารไทยของลกูค้าชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ระดับความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมตี่อปัจจัยส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ เรยีงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ไดด้ังนี้ พบว่า ระดับความคดิเห็นของลูกคา้ ที่มีตอ่ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (= 4.04)  และเมื่อพิจารณารายข้อ เรียงตามล าดับความคิดเหน็จากสูงสุดไป
หาต่ าสดุ ไดด้ังนี้ ด้านผลิตภัณฑ ์(= 4.22)  รองลงมาคือ ด้านราคา (= 4.00)  ด้านสถานท่ี ( = 3.83)  และด้าน
การส่งเสริมการตลาด  (= 3.75)  ตามล าดับ 

ระดับความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.22)  และ
เมื่อพิจารณารายข้อ เรียงตามล าดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  อาหารไทยมีคุณภาพ  (= 4.35)  
รองลงมาคืออาหารไทยมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จัก  ( = 4.15)  อาหารไทยรสชาติอร่อย  ( = 4.14)  และอาหารไทยมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ  (= 4.10)  ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  (= 4.00)  และเมือ่พิจารณารายข้อ เรียงตามล าดับความ
คิดเห็นจากมากไปหาน้อย ไดด้ังนี ้ราคาเหมาะสม  (= 4.03)  รองลงมาคือ ราคาถูกเมื่อเทยีบกับอาหารชาติอื่น  (
= 4.00)  มีความคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไป  (= 3.98)  และแสดงราคาอาหารชัดเจน  (= 3.83)  ตามล าดบั 

ระดับความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยด้านสถานที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  ( = 3.83)  และเมื่อ
พิจารณารายข้อ เรียงตามล าดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ การเดินทางสะดวก  ( = 4.08) รองลงมาคือ 
การจัดแสดงอาหารมีความน่าสนใจ               (= 3.92)  บรรยากาศของห้องอาหารและการตกแต่งสวยงาม  ( = 
3.88)  และสถานท่ีจอดรถสะดวก  (= 3.60)  ตามล าดับ 

ระดับความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (=3.75) 
และเมื่อพิจารณารายข้อ เรียงตามล าดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใน
โอกาสพิเศษ (= 3.81)  รองลงมาคือ มีพนักงานคอยแนะน าเมนูอาหารให้แก่ลูกค้า  (= 3.77)  มีส่วนลดส าหรับ
ลูกค้า  (= 3.76) และการโฆษณาอาหารไทยผ่านสื่อต่างๆ  (= 3.73)  ตามล าดับ 

 
5. อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ  กรณีศึกษาโรงแรม
ขนาดใหญ่ ในจังหวัดสงขลา  ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 30 ปี  ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า  อาชีพส่วนใหญ่นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน 15,001  – 20,000 บาท  ส่วนใหญ่มี
สัญชาติไทย ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมบริโภคอาหารไทยคือต้มย ากุ้ง การเพิ่มขึ้นของรายได้และการกระจายรายได้ เพิ่มมาก
ขึ้นส่งผลต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท าให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงขึ้น  รายได้
จ านวนนี้ส่วนใหญ่เป็นรายได้หมวดค่าที่พักและอาหาร ตามล าดับ เงินจ านวนนี้จะหมุนเวียนก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นอีก
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ประมาณสองเท่าตัว และกระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศตามแหล่งที่ตั้งของที่พักแรมท าให้มีการกระจาย
รายได้ไปตามภูมิภาค  ขบวนการตัดสินใจของลูกค้า เป้าหมายของผู้บริการ คือ การพัฒนาและน าเสนอบริการที่ตรง
ตามความหวัง และสนองตอบความต้องการจนเกิดเป็นความพึงพอใจของลูกค้าได้  และสิ่งที่ได้รับกลับมาคือ 
ผลประโยชน์ที่ท าให้ธุรกิจบริการสามารถอยู่รอดได้ หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ การที่ผู้ให้บริการสามารถเติมเต็ม
ช่องว่างระหว่างบริการที่ลูกค้าคาดหวัง กับบริการที่ลูกค้าได้รับจริงสิ่งที่ควรจดจ าไว้เสมอส าหรับธุรกิจบริการ คือ การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ ยุ่งยากมากกว่าตัดสินใจเลือกสินค้าท่ัวไปเพราะสินค้าบริการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจจับต้องได้ และ
ไม่มีมาตรฐานตายตัว รวมถึงการบริโภคและการผลิตบริการเกิดขึ้นพร้อมๆกัน ในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน 
คุณสมบัติต่างๆ  ของสินค้าบริการ จะมีคุณภาพหรือไม่นั้น ลูกค้าไม่สามารถล่วงรู้ได้ก่อนจนกว่าจะได้รับบริการจริงๆ 
ดังนั้น คุณภาพของการบริการเกิดจากการประเมินหลังใช้บริการหรือ ระหว่างการใช้บริการ เช่น การเดินทางท่องเที่ยว 
การพักในโรงแรม หรือการใช้บริการร้านอาหาร สิ่งที่ลูกค้าได้เห็น ได้ยินเป็นเพียง ค ามั่นสัญญาของผู้ ให้บริการจนเกิด
เป็นความคาดหวังของลูกค้า จนกระทั่งลูกค้าได้รับประสบการณ์จริง จากการท่องเที่ยว ได้เข้าพักในโรงแรมที่จองเอาไว้ 
และได้บริโภคอาหารในภัตตาคาร ลูกค้าจึงจะสามารถประเมินความคาดหวังของตัวเองกับประสบการณ์ที่ได้รับ ว่าตรง
กับท่ีต้องการหรือไม่ ความจ าเป็นของผู้ให้บริการ คือ การได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า ซึ่ง
ประกอบด้วย การจดจ าความต้องการ  การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ทางเลือก  

ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารไทย
ของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียด เรียงตามล าดับความ
คิดเห็นจากมากไปหาน้อย สรุปได้ดังนี้  

ระดับความคิดเห็นของลูกค้า ที่มีต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณา
รายข้อ เรียงตามล าดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ อาหารไทยมีคุณภาพ รองลงมาคืออาหารไทยมีช่ือเสียง
เป็นที่รู้จัก  อาหารไทยรสชาติอร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ อาหารไทยเป็นอาหารที่มีรสชาติเข้มข้น  ประกอบด้วย
เครื่องปรุงท่ีเป็นเครื่องเทศหลายอย่าง  รสชาติอาหารแต่ละอย่างมีรสชาติเฉพาะตัว อาหารไทยกลายเป็นอาหารที่นิยม
ทั่วโลกเนื่องจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเกิดจากการผสมผสานอย่างกลมกล่อมของรสหวาน รสเปรี้ยว และรสเค็ม 
นอกจากนั้นยังมีรสเผ็ดร้อนของพริกที่เพิ่มรสชาติอาหารไทยให้เป็นที่นิยมของชนทุกช้ัน ทั้งคนไทยและผู้บริโภค
ชาวต่างชาติทั่วโลก ศิลปะการปรุงอาหารไทยที่มีต้นก าเนิดจากการผสมผสานของศิลปะการปรุงอาหารที่หลากหลาย
เหล่านี้ได้รับการประยุกต์โดยใช้ สมุนไพรที่มีไม่ว่าจะเป็น ผักชี พริก พริกไทย เครื่องเทศอื่นๆ  ผลที่ได้คือรูปลักษณ์
อาหารที่น่ารับประทาน ขณะที่ใช้เนื้อสัตว์ปรุงอาหารในปริมาณจ ากัด และเน้นคุณค่าของสมุนไพรและผักสดต่างๆ ท า
ให้อาหารไทยมีรสชาติอร่อย มีสารอาหารครบถ้วนและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประหยัด  สายวิเชียร. (2538)  ได้ท าการศึกษารวบรวมต าราอาหารไทยซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ ซึ่งมี
การศึกษาเพื่อรวบรวมต าราอาหารไทยซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศและเพื่อความสะดวกส าหรับผู้ที่สนใจศึกษา
และประกอบอาหารไทย เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมด้านอาหารในภูมิภาค  

ระดับความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีต่อปัจจัยด้านราคาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายข้อเรียง
ตามล าดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ราคาเหมาะสม รองลงมาคือ ราคาถูกเมื่อเทียบกับอาหารชาติอื่นมี
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ความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปและแสดงราคาอาหารชัดเจน สอดคล้องกับ ธนาวัฒน์  สหัสโอฬาร  (2552)  ส าหรับการ
วางแผนด้านราคา นอกเหนือจากต้นทุนในการผลิต การให้บริการ และการบริหารแล้ว ก็ต้องพิจารณาถึงต้นทุน ของ
ลูกค้าเป็นหลักด้วย ธุรกิจต้องพยายามลดต้นทุน และภาระที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบ ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายส าหรับผลิตภัณฑ์
บริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วยทั้งด้านเวลา จิตใจ ความพยายามทางร่างกาย และความรู้สึกทางลบต่างๆ 
ที่ลูกค้าอาจได้รับด้วย ในการพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆของลูกค้าจะกลายมาเป็นต้นทุนของธุรกิจเอง โดยเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับกลุ่มลูกค้าท่ีชอบซื้อของราคาต่ า 

ระดับความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยด้านสถานที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากและเมื่อพิจารณารายข้อ 
เรียงตามล าดับความคิดเห็นจากมากสุดไปหาต่ าสุด ได้ดังนี้ การเดินทางสะดวก รองลงมาคือ การจัดแสดงอาหารมี
ความน่าสนใจ บรรยากาศของห้องอาหารและการตกแต่งสวยงาม  และสถานที่จอดรถสะดวก ตามล าดับ การจัด
จ าหน่ายต้องพิจารณาถึงความสะดวกสบายในการบริการ การส่งมอบสู่ลูกค้า สถานท่ี และเวลาในการส่งมอบ กล่าวคือ
ลูกค้าควรจะเข้าถึงได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในเวลาและสถานที่ที่ลูกค้าเกิดความสะดวกที่สุด การเลือกเส้นทางใน
การน าส่ง บริการที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะของบริการแต่ละประเภท ถ้าเป็นบริการด้านข้อมูลข่าวสารสามารถอาศัย
เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ได้โดยการเปิดเว็บไซต์ติดต่อกับลูกค้าและคู่ค้าอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
การจัดจ าหน่ายการบริการมีรายละเอียดมากกว่าการหาช่องทางในการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสม  แต่ต้องพิจารณาถึง 
สถานท่ีตั้ง เนื่องจากบริการบางประเภทลูกค้าต้องเดินทางไปถึงสถานท่ีบริการด้วยตนเอง จึงต้องการอาคารและสถานท่ี
ที่เหมาสม  และการส่งมอบบริการแก่ลูกค้า การบริการเป็นกระบวนการที่มีลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการ
ด้วยมากกว่าโดยเปรียบเทียบกับสินค้า และบริการบางประเภทลูกค้าต้องเกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการแทบจะ
ตลอดเวลา  กระบวนการในการส่งมอบบริการจึงควรได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน  เพราะจะเป็นส่วนส าคัญที่ลูกค้า
จะตัดสินใจได้ว่าบริการที่ได้รับคุ้มค่ากับมูลค่าของเงินท่ีไปหรือไม่ 

ระดับความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อ
พิจารณารายข้อ เรียงตามล าดับความคิดเห็นจากสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้ดังนี้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในโอกาส
พิเศษ รองลงมาคือ มีพนักงานคอยแนะน าเมนูอาหารให้แก่ลูกค้า  ส่วนลดส าหรับลูกค้าและการโฆษณาอาหารไทยผ่าน
สื่อต่างๆ  ตามล าดับ การส่งเสริมการตลาดจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าท าตามในสิ่งที่เราคาดหวัง  ได้แก่ การ รู้จักและ
ตระหนักถึงตัวผลิตภัณฑ์  เกิดความต้องการใช้  และตัดสินใจซื้อและซื้อมากขึ้น  โดยอาศัยเครื่องมือที่แตกต่างกันใน
การส่งเสริมพฤติกรรมของลูกค้า  ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์  การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงาน 
และการตลาดทางตรง  ที่มีคุณสมบัติ ข้อดี และข้อเสียที่แตกต่างกัน  ดังนั้นจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับความ
ต้องการใช้งาน  รวมถึงความแตกต่างของผู้บริโภคที่ไม่เพียงแต่มคีวามตอ้งการในการบรโิภคผลติภัณฑ์ที่มีความแตกตา่ง
กันแล้ว  การบริโภคสื่อและแนวทางในการตดัสนิใจของแต่ละบุคคลก็มีความแตกตา่งกันไปดว้ย ดังนั้นสิ่งท่ีส าคัญในการ
วางแผนการส่งเสริมการตลาดธุรกิจต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า เพื่อที่จะเลือก  วิธีที่
ติดต่อสื่อสารที่จะสามารถเข้าถึงและจูงใจลูกค้าได้เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
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1.  ควรส่งเสริมในปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์อาหาร
ไทยผ่านสื่อต่าง ๆ  เพื่อท่ีจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าท่ีจะเข้ามาใช้บริการในครั้งต่อไป 

2.  ควรบริการด้านข้อมูลข่าวสารซึ่งสามารถอาศัยเทคโนโลยีติดต่อสื่อสารผา่นการเปิดเว็บไซตต์ิดต่อกับลูกค้า
และคู่ค้าอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 

3.  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรมีรายละเอียดมากกว่าการหาช่องทางในการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสม  
ต้องพิจารณาถึงสถานท่ีตั้ง  และการอ านวยความสะดวกในการเดินทางแก่ลูกค้าเนื่องจากบริการบางประเภทลูกค้าต้อง
เดินทางไปถึงสถานท่ีบริการด้วยตนเอง 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาเกี่ยวกับต ารับอาหารไทยในโรงแรมเพื่อพัฒนาต ารับอาหารสู่สากล  
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	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



