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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารริมทาง และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการบริโภคอาหารริมทาง จากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เคยบริโภคอาหารจากร้านอาหารริมทางที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาจ านวน 200 ตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสอบถามสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1.พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่บริโภคอาหารริม
ทางสัปดาห์ละ 3-4 วัน นิยมอาหารประเภทอาหารตามสั่ง มักจะไปรับประทานเองที่ร้านในมื้อกลางวัน ส่วนใหญ่จะไปกับเพ่ือน
และเหตุผลส าคัญเพราะสะดวกหาซื้อได้ง่าย 2.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมทางในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (β = 0.42) ด้านความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ร้านอาหารริมทาง (β = 0.20) และปัจจัยด้านความปลอดภัยของร้านอาหารริมทาง (β = 0.13) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึง
พอใจของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยสามารถอธิบายอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคได้ร้อยละ 33 การวิจัยครั้งนี้
ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจอาหารริมทางได้โดยเฉพาะในด้านการให้ความส าคัญกับ
ความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านอาหารซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมทางมากยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ : ร้านอาหารริมทาง, ความพึงพอใจของผู้บริโภค 
 
Abstract 
 This research aimed to study street food consumption behavior and factors influencing 
customer satisfaction of street food consumption. The sample size of this study was 200 consumers of 
street food in Nakornratchasima City Municipality. The research instrument was a questionnaire by 
probability sampling. This research was used descriptive statistics, frequency, percentage, mean, and 
standard deviation, and inferential statistics to test hypothesis by multiple regression analysis. The study 
finding, most of consumers have consumed street foods at 3-4 days per week, their favorite food are 
cooked to order dish, they usually to go to food store for lunch with their friends and convenience was 
the main reason for consumption. The independent factors were tested in order to be positively 
influencing customer satisfaction of street food in Nakornratchasima city municipality marketing mix (β = 
0.42) Confidence in restaurant regulations (β = 0.20) and eating out food safety opinions (β = 0.13) 
explaining 33.0% of the influence toward customer satisfaction. The street food entrepreneur can use this 
research finding to develop their business. They should focus food safety and hygiene to make more 
consumers satisfied. 
 
Keywords:  Street food , Consumers satisfaction 
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บทน า 
 ร้านอาหารริมทาง หรือร้านอาหารริมบาทวิถี 
เป็นรูปแบบของการขายอาหารและเครื่องดื่มส าเร็จรูป
บริเวณริมบาทวิถี หน้าตึกแถว ร้านค้าในย่านชุมชน ตลาด
โต้รุ่ง ตลาด หรือตลาดนัด อาจอยู่ในรูปแบบของร้านใน
อาคาร หาบเร่ แผงลอย รถเข็น รถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์คี
ออสก์ (kiosk) หรือตู้ขายของขนาดเล็ก และรูปแบบฟู้ดทรัค 
(food truck) (มูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ, 2561) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคม
เมือง ซึ่ งมีความรีบเร่งแข่งขันกับเวลา ท าให้ต้องการ
รับประทานอาหารที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย ในยุคปัจจุบัน
สังคมเมืองมีการขยายตัวส่งผลให้ธุรกิจอาหารริมทางจึงมี
การขยายตัวเป็นอย่างมาก ประกอบกับการขายอาหารริม
ทางในประเทศไทยเป็นอาชีพหนึ่งที่ผู้ประกอบการเข้าถึงได้
โดยง่ายและยังส่งผลเกี่ยวพันกับห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทั้งด้านการเกษตรเช่นการปลูกผัก ผลไม้ การปศุ
สัตว์ ไปจนถึงด้านการท่องเที่ยว จึงท าให้ธุรกิจอาหารริมทาง
เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความส าคัญต่อสังคมไทย (ชัยเลิศ ก่ิงแก้ว
เจริญชัย,2561)  
 สภาพปัจจุบันอาหารริมทางนั้นไม่ปลอดภัย เมื่อ
มีการสุ่มตรวจก็พบว่าอาหารริมทางปนเปื้อนทั้งเช้ือก่อโรค 
สารเคมีอันตราย และยังพบว่าอาหารริมทางมักมีรสชาติ
หวานจัด เค็มจัด และมัน ท าให้เสี่ยงต่อโรคไม่ติดตอ่เรื้อรงัได้ 
(กองสุขาภิบาลอาหาร ,2559) โดยเฉพาะอาหารและ
เครื่องดื่มที่จ าหน่ายอยู่โดยรอบโรงเรียน หรือสถานศึกษา 
จากการส ารวจโรงเรียน 308 แห่งใน4จังหวัดได้แก่นนทบุรี 
เชียงใหม่ สงขลา และอุบลราชธานี พบว่าจากอาหาร 17 
ประเภทที่จ าหน่ายรอบรั้วโรงเรียน มีถึง 15 ประเภทที่ไม่
ผ่านเกณฑ์โภชนาการ(สุลัดดา พงษ์อุทธา และคณะ,2559) 
รจิต คงหาญ  และอนุชิต แสงอ่อน (2018) กล่าวว่าส่วน
ประสมทางการตลาดส่งผลต่อความถี่ในการใช้บริการ
ร้านอาหารริมทางของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
พีระพงษ์  คูหาคติภพ , 2557 ความคิด เห็นด้ านความ
ปลอดภัย การรับรู้ ต่อร้านอาหารริมทาง การจัดการวัตถุดิบ
และการท าความสะอาดอุปกรณ์ครัว มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความภักดีในร้านอาหารริมทาง Lee, Niode, Simonne, 
and Bruhn (2012) ความเช่ือมั่นในสุขาภิบาลอาหารซึ่ง
เกี่ยวข้องกับทั้งความสะอาดของอาหาร การปรุง ความ
สะอาดของห้องน้ า และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
รัฐบาลมีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารของประชาชน ดังนั้น 
 
 

ความปลอดภัยและสุขอานามัยในการรับประทานอาหารริม
ทางเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการอาหารริมทาง
ควรค านึงถึง นอกเหนือจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจใน 
ร้านอาหารริมทางนั้น (Lee, Niode, Simonne, &Bruhn, 
2012) อัมพร จันทร์วิบูล (2560) กล่าวว่าธุรกิจอาหารริม
ทางไม่มีวันหายไปจากสังคมไทย เพราะพฤติกรรมของคนที่
เปลี่ยนแปลงไป การที่ประชาชนออกมาท างานนอกบ้านมาก
ขึ้น มีเวลาในท าอาหารรับประทานเองน้อยลง ท าให้การซื้อ
อาหารส าเร็จหรือการรับประทานอาหารนอกบ้านกลายเป็น
พฤติกรรมปกติของประชาชนในยุคปัจจุบัน ประกอบกับ
ธุรกิจอาหารริมทางที่ผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดได้ ง่ าย
เนื่องจากการลงทุนไม่สูงและข้อก าหนดกฎหมายต่างๆไม่
เข้มงวดมากนักท าให้การเติบโตของธุรกิจประเภทอาหารยัง
มีอยู่อย่างต่อเนื่อง การที่ผู้ประกอบการร้านอาหารริมทางจะ
ประสบความส าเร็จในธุรกิจจึงควรให้ความส าคัญกับปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความพอใจในสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งในการวิจัย
ครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ศึกษาถึงปัจจัยด้านความปลอดภัยของ
ร้านอาหารริมทาง ปัจจัยด้านการรับรู้ในคุณภาพของ
ร้านอาหารริมทาง ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ร้านอาหารริมทาง และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ของร้านอาหารริมทาง  
 โดยการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
เฉพาะพื้นที่บริบทจังหวัดนครราชสีมา  เนื่องจากจังหวัด
นครราชสีมาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีร้านอาหารริมทางอยู่เป็น
จ านวนมากและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดย
ข้อมูลของ Wongnai ซึ่งเป็นเว็บไซต์ค้นหาร้านอาหารที่
ได้รับความนิยมในประเทศไทย ช้ีให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. 2562 
จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนร้านอาหารประเภทต่างๆใน
ฐานข้อมูลของ เว็บไซต์ Wongnai มากเป็นอันดับ 5 ของ
ประเทศและเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Wongnai, 2562 online) และการแข่งขันทางการตลาด
ของธุรกิจอาหารประเภทอาหารริมทางค่อนข้างสูงเมื่อเทียบ
กับจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลการวิจัยครั้ง
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการร้านอาหารริมทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของตนให้สามารถสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น และด้วยข้อจ ากัดใน
ด้านเวลาและทรัพยากรจึงท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคที่ เคยซื้ออาหารจากร้านอาหารริมทางในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมาเท่าน้ัน 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารริมทาง
ของผู้บริโภคอาหารริมทางจากร้านค้าในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการบริโภคอาหารริมทางของผู้บริโภคอาหารริมทางจาก
ร้านค้าในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารจาก
ร้านอาหารริมทางมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการ
บริโภคอาหารริมทาง 

2. การรับรู้ต่อร้านอาหารมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมทาง 

3. ความเช่ือมั่นในกฎระเบียบของร้านอาหารมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมทาง 

4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมทาง 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
ริมทาง 

2. เพื่อทราบถึงอิทธิพลของความปลอดภัยใน
การบริ โภคอาหาร การรับรู้คุณภาพ การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และ ส่วนประสมทางการตลาด ที่มีต่อความพึง
พอใจในการบริโภคอาหารริมทาง 

3. เพื่ อ ใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงธุรกิจให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารริมทาง 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับร้านอาหารริมทาง หมายถึง 
การขายอาหารและเครื่องดื่มส าเร็จรูปบริเวณริมบาทวิถี 
หน้าตึกแถว ร้านค้าในย่านชุมชน ตลาดโต้รุ่ง ตลาด หรือ
ตลาดนัด อาจอยู่ในรูปแบบของร้านในอาคาร หาบเร่ แผง
ลอย รถเข็น รถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์คีออสก์ (kiosk) หรือตู้
ขายของขนาดเล็ก และรูปแบบฟู้ดทรัค (food truck) 
(มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , 
2561) อาหารริมทางในประเทศไทย มีช่ือเสียงระดับโลก 
และประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ งในแถบเอเชีย ที่ มี
เอกลักษณ์ทางด้านอาหาร อีกทั้ง ช่ือเสียงของอาหารไทย 
ท าให้อาหารริมทางเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยอาหารริมทางใน

แต่ละพื้นที่จะสะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่
นั้นๆ (ณฤดี ศิรฐานนท์, 2013) 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภค
อาหารจากร้านอาหารริมทาง Lee, et al., (2012) กล่าวว่า 
คือการที่ ผู้ บริ โภคให้ความส าคัญกับสุขลักษณะของ
ร้านอาหาร ทั้งในส่วนของพื้นที่ที่ใช้ปรุง การรักษาความ
สะอาด ในก ารป รุ งอ าห าร  คุ ณ ภ าพ ขอ งวั ต ถุ ดิ บ ที่
ผู้ประกอบการน ามาใช้ สุขอนามัยในการเก็บรักษา ความ
สะอาดของพื้นที่ และสุขอนามัยในการให้การบริการอาหาร
ด้วย เจริญชัย เอกมลไพศาล และ ณัฐสการณ์ ดีกาสโตร 
(2561) ได้กล่าวถึงความปลอดภัยในการบริโภคอาหารริม
ทางของผู้บริโภคชาวไทยว่าเกี่ยวข้องกับการ ใส่ใจในด้าน
ความสะอาดของอาหาร การไม่มีวัตถุหรือสารพิษปลอมปน 
รวมถึงความสะอาดของภาชนะบรรจุ ซึ่ งปัจจัยด้านความ
ปลอดภัยในการบริโภคอาหารริมทาง เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส าคัญที่ผู้บริโภคต้องพิจารณาในการเลือกรับประทาน
อาหารริมทาง 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ต่อคุณภาพของ
ร้านอาหารริมทาง คือการที่ผู้บริโภคตัดสินเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการว่าดีและมีคุณค่าหรือไม่ การรับรู้ด้านคุณภาพ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ (Snoj, 
2004) การวิจัยครั้งนี้ได้น าแนวคิดของ Lee, et al., (2012) 
ซึ่งกล่าวว่าผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพของร้านอาหารริมทาง
จากความมั่นใจในช่ือเสียงของร้านค้า ความมั่นใจในความ
ปลอดภัยในการบริโภค เช่ือมั่นในคุณภาพของอาหารและ
วัตถุดิบ ซึ่งผู้บริโภคที่มีความมั่นใจดังกล่าวจากการที่เคย
รับประทาน หรือได้รับการบอกกล่าวกันมา 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับความเช่ือในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของร้านอาหารริมทาง คือ การที่ผู้บริโภคเชื่อมั่น
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และเช่ือมั่นในการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้ เกิดความปลอดภัยในการบริโภค 
พีระพงษ์ คูหาคติภพ (2557) ได้เสนอแนวคิดว่า ความเช่ือ
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของร้านอาหารริมทาง คือการ
ที่ผู้บริโภคเช่ือมั่นว่า พนักงานประจ าร้านได้รับการอบรมให้
การบริการมีมาตรฐาน การรักษาจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบการ ร้านค้าได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่าง
สม่ าเสมอ และหน่วยงานของภาครัฐปฏิบัติมาตรการควบคุม
ร้านอาหารที่ก าหนดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
บริโภคอาหารในร้านอาหารริมมทาง 
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 5. แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ของร้านอาหารริมทาง การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
ผู้ประกอบการต้องค านึงถึงความต้องการของลูกค้าและ
ตอบสนองโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด อธิบายความหมายดังนี้ ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งที่เสนอ
ขายให้กับลูกค้าเพื่อสนองตอบความจ าเป็นหรือความ
ต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Etzel, 
Walker, & Stanton, 2007) เช่น  การมี สินค้ า ให้ เลื อก
หลากหลาย การมีรสชาติที่ดี มีคุณภาพที่ดี หรือมีความ
แปลกใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นต้น ราคา คือ จ านวนเงิน
หรือสิ่งอื่นที่ต้องจ่ายเพื่อให้ ได้สินค้าหรือบริการนั้นมา 
(Etzel, Walker, & Stanton, 2007) ซึ่งการที่ลูกค้าจะเกิด
ความพึงพอใจก็ต่อเมื่อสินค้าที่ได้รับท าให้รู้สึกคุ้มค่ากับ
จ านวนเงินที่ต้องจ่ายไป โดยความคุ้มค่าอาจเปรียบเทียบกับ
คุณภาพของสินค้า หรือปริมาณของสินค้าที่ได้ รับ ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า  หมายถึง
โครงสร้างของช่องทางในการกระจายสินค้าหรือบริการ 
(Etzel, Walker, & Stanton, 2007) ซึ่งปัจจุบันช่องทาง
การกระจายสินค้าส าหรับธุรกิจอาหารริมทางมีความ
หลากหลายมากขึ้น นอกจากที่ผู้บริโภคต้องเดินทางมาซื้อ
อาหารเอง ยังมีบริการสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคช่ันบน
โทรศัพท์มือถือซึ่งได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย การ
ส่งเสริมการตลาด เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อท าให้เกิด
ความพึงพอใจต่อสินค้า ตรา หรือองค์กรโดยใช้เครื่องมือการ
สื่อสารเพื่อแจ้งข่าวสาร เตือนความทรงจ า จูงใจให้เกิดความ
ต้องการและพฤติกรรมซื้อของผู้บริโภค (Etzel, Walker, & 
Stanton, 2007) 
 6. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริโภค
อาหารริมทาง Oliver, (1997) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจใน
การบริโภคคือการตอบสนองในเชิงบวกต่อสินค้าหรือบริการ
ที่ผู้บริโภคได้รับซึ่งเป็นลักษณะของความรู้สึกนึกคิดในใจ ซึ่ง
ความพึงพอใจนี้จะเกิดขึ้นจากสินค้าหรือบริการที่ได้รับนั้น
เป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือมากเกินกว่าที่คาดหวังไว้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่เคย
บริโภคอาหารริมทางจากร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมาซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา โดยผู้วิจั ยได้ก าหนดขนาด
ตัวอย่างจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป   G* Power ซึ่งเป็น

โปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ Cohen และได้รับการรับรอง
จากนักวิจัยหลายท่าน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) ก าหนด
ค่าพารามิ เตอร์ประกอบด้วย Effect size f ระดับกลาง 
0.15, α = 0.05, power= 0.95 จ านวนตัวแปรท านาย 4 
ตัวแปร ค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างได้  129 ตัวอย่าง ซึ่ง
คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง 
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 3 ตอนประกอบด้วย  
 ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง ประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารจากร้านอาหารริมทาง ประกอบด้วย ความถี่ในการ
บริโภคอาหารริมทาง ประเภทของอาหารริมทางที่บริโภค
เป็นประจ า วิธีการหรือช่องทางในการซื้ออาหารริมทาง  
ช่วงเวลาที่บริโภคอาหารริมทางเป็นประจ า เหตุผลส าคัญที่
เลือกบริโภคอาหารริมทาง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
เลือกบริโภคอาหารริมทาง   
 ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยใน
การเลือกบริโภคอาหารจากร้านอาหารริมทาง ประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านความปลอดภัยของร้านอาหาร ปัจจัยด้านการรับรู้
คุณภาพของร้านอาหาร ปัจจัยด้านความเช่ือมั่นในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของร้านอาหาร ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด และปัจจัยด้านความพึงพอใจในการบริโภค
อาหารริมทาง 
 
การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
ของแบบสอบถามดังนี้ การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) ได้น าแบบสอบถามที่ สร้างขึ้ น  ให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบเนื้อหา และโครงสร้าง
แบบสอบถาม จากนั้นได้ปรับปรุงเครื่องมือตามค าแนะน า
ของผู้เช่ียวชาญ และท าการทดสอบเชื่อถือได้ของเครื่องมือ 
(Reliability Analysis) โดยท าการน าแบบทดสอบไปทดลองใช้ 
(Try Out) จ านวน 30 ชุด และทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) หรือความสอดคล้องภายใน ด้วยสัมประสิทธิ์
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แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
โดยดูค่า Cronbach’s Alpha Coefficient มีค่าตั้งแต่ 0.70 
ขึ้นไป ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือพบว่าทุก
หมวดตั วแปรมี ค่ า  Cronbach’s Alpha Coefficient อยู่
ระหว่าง 0.72 – 0.83 โดยปัจจัยด้านความปลอดภัยของ
ร้านอาหารมีค่า Cronbach’s Alpha Coefficient 0.72 ปัจจัย
ด้านการรับรู้คุณภาพของร้านอาหารมีค่า Cronbach’s Alpha 
Coefficient 0.74 ปัจจัยด้านความเช่ือมั่นในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของร้านอาหารมีค่า Cronbach’s Alpha Coefficient 
0.72 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีค่า Cronbach’s 
Alpha Coefficient 0.83 และปัจจัยด้านความพึงพอใจในการ
บริโภคอาหารริมทาง มีค่า Cronbach’s Alpha Coefficient 
0.76 จึงน าเครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง 
 
วิธดี าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยท า
การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากตัวอย่าง
ผู้บริโภคอาหารริมทางจากร้านที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ซึ่งผู้วิจัยท าการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
ได้รับแบบสอบถามตอบกลับจ านวน 212 ตัวอย่าง  ผู้วิจัยใช้
วิธีการคัดเลือกกลุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling)  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลคือ ระหว่างเดือน  
สิงหาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2562 
 
สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ในการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลด้านปัจจัย
ส่วนบุคคล และระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมานในการหาอิทธิพลของ

ปัจจัย ด้านความปลอดภัยของร้านอาหาร ด้านการรับรู้
คุณภาพของร้านอาหาร ด้านความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของร้านอาหาร ด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ี
มีต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมทาง โดยการ
ทดสอบการถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression) ที่
ระดับนัยสำคัญ 0.05 
 
ผลการวิจัย  
 ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.70 อายุ 21-39 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 75.80 สถานภาพโสด ร้อยละ 65.20 การศึกษา
ระดับปริญญาตรีร้อยละ 50 โดยมากประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 60.40 และมีรายได้
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท 
 ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พฤติกรรม
การบริโภคอาหารริมทาง กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคส่วนใหญ่
บริโภคอาหารริมทางสัปดาห์ละ 3-4 วัน คิดเป็นร้อยละ 
34.00 โดยนิยมบริโภคอาหารประเภทอาหารตามสั่งมาก
ที่สุดถึงร้อยละ 40.10 และนิยมไปรับประทานเองที่ร้านร้อย
ละ 82.10 โดยมักจะไปรับประทานในมื้อกลางวัน คิดเป็น
ร้อยละ 57.10 สาเหตุส าคัญที่บริโภคอาหารริมทางเพราะ 
หาซื้อได้ง่ายและรสชาติอร่อย คิดเป็นร้อยละ 21.70 ส่วนใหญ่
จะไปรับประทานอาหารริมทางกับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 
60.10 และมักจะเลือกบริโภคอาหารริมทางด้วยตนเอง  
ร้อยละ 48.70 
 ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมทาง จาก
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมทางดัง
แสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที1่ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญของปัจจัย 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

ด้านความปลอดภัยของร้านอาหารริมทาง 4.23 0.55 มากที่สุด 
ด้านการรับรู้คุณภาพของร้านอาหารริมทาง 4.16 0..45 มาก 
ด้านความเช่ือมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของร้านอาหารริมทาง 4.18 0.43 มาก 
ด้านส่วนประสมทางการตลาด 4.08 0.48 มาก 
ความพึงพอใจในการบริโภคร้านอาหารริมทาง 4.07 0.44 มาก 
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 จากตารางที่  1 กลุ่ มตั วอย่ างผู้ บ ริ โภคให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านความปลอดภัยของร้านอาหารริม
ทางอยู่ ในระดับมากที่ สุด  ด้ านการรับรู้คุณภาพของ
ร้านอาหารริมทางอยู่ในระดับมาก ด้านความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของร้านอาหารรมิทางอยู่ในระดับมาก 
และด้านส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก เมื่อ
สอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอในในการบริโภคอาหาร

จากร้านอาหารริมทางพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก 
 อิทธิพลของปัจจัยด้านความปลอดภัยของ
ร้านอาหารริมทาง  ด้านการรับรู้คุณภาพของร้านอาหารริม
ทาง ด้านความเช่ือมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ร้านอาหารริมทาง และด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อ
ความพึงพอในในการบริโภคอาหารจากร้านอาหารริมทาง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผลการศึกษาเป็นดังตารางที่ 2 

 

ตารางที2่ แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในร้านอาหารริมทาง 
ตัวแปรอิสระ standard error beta Sig. VIF 

ค่าคงท่ี 0.34  0.01  
ด้านความปลอดภยัของร้านอาหารริมทาง 0.05 0.13 0.04 1.14 
ด้านการรบัรู้คณุภาพของร้านอาหารริมทาง 0.07 0.04 0.35 1.25 
ด้านความเช่ือมั่นในการปฏิบัตติามกฎระเบียบของร้านอาหารรมิทาง 0.06 0.20 0.01 1.20 
ด้านส่วนประสมทางการตลาด 0.07 0.42 0.00 1.30 
dependent variable: satisfaction, R = 0.59, R2 = 0.34 , Adjusted R2 = 0.33 
 
 จากตารางที2่ พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการบริโภค
อาหารริมทาง มากเป็นอันดับ 1 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพล 0.42 ที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.01 ด้านความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของร้านอาหารริมทาง 
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริม
ทาง มากเป็นอันดับ 2 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล 0.20 ที่
ระดับนัยส าคัญ  0.01 และ ด้ านความปลอดภัยของ
ร้านอาหารริมทาง มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการ
บริโภคอาหารริมทาง มากเป็นอันดับ 3 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพล 0.13 ที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 โดยปัจจัย
ดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับความพึง
พอใจในการบริโภคอาหารริมทางได้ร้อยละ 33 การศึกษา
ครั้งนี้ไม่พบอิทธิพลของปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพของ
ร้านอาหารริมทาง ต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมทาง 
 
อภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการบริโภค
อาหารริมทางของผู้บริโภคส่วนใหญ่บริโภคอาหารริมทาง
สัปดาห์ละ 3-4 วัน โดยนิยมบริโภคอาหารประเภทอาหาร
ตามสั่งมากที่สุดและนิยมไปรับประทานเองที่ร้านในมื้อ
กลางวัน สาเหตุส าคัญที่บริโภคอาหารริมทางเพราะ หาซื้อ
ได้ง่ายและรสชาติอร่อย มักจะไปกับเพ่ือน และเลือกบริโภค 

อาหารริมทางด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกลับ พีระพงษ์ คูหา
พิภพ (2557) ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคในจังหวัด
นครปฐมเลือกรับประทานอาหารริมทางเพราะรสชาติอร่อย 
และศรีศักดิ์ จามรมาน (2560) พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค
ในกรุงเทพและปริมณฑลนิยมรับประทานอาหารริมทางที่
ร้าน รวมถึง โอปอล์ สุวรรณเมฆ และอภิวรรตน์ กรมเมือง 
(2562) พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในกรุงเทพส่วนใหญ่นิยม
รับประทานอาหารริมทางมื้อเที่ยง และรับประทานเป็น
อาหารจานหลัก ซึ่งผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในวัยท างานจึงมีความเป็นไป
ได้สูงว่าการเลือกรับประทานอาหารริมทางมื้อกลางวัน
เพราะมีเวลาในการรับประทานอาหารไม่มากนักจึงต้อง
เลือกรับประทานอาหารที่สะดวกและรวดเร็ว 
 จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารริมทางอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ  โอปอล์ สุวรรณเมฆ และ
อภิวรรตน์ กรมเมือง (2562) ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญกับสุขลักษณะของอาหารริมทางในระดับมาก
ที่สุด ส่วนด้านการรับรู้คุณภาพของร้านอาหารริมทางอยู่ใน
ระดับมาก ด้านความเช่ือมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของร้านอาหารริมทางอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ 
พีระพงษ์ คูหาคติภพ (2557) ซึ่ งพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญกับความเช่ือในกฎระเบียบอยู่ในระดับมาก และ
ด้านส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
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กับพิชัย สารภักดี อภิมุข วันเฟื่องฟู และพีรพงษ์ ตั้งก้อง
เกียรติ (2562) พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภค
ในเขตเทศบาลตาบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และ
สอดคล้องกับ    รจิต คงหาญ และอนุชิต แสงอ่อน (2561) 
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอในในการบริโภค
อาหารจากร้านอาหารริมทางพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก จากข้อมูลของกองสุขาภิบาลอาหาร 
กรุงเทพ ช้ีให้เห็นว่าในปี 2559 ตรวจพบสารปนเปื้อนใน
อาหารริมทางหลายประเภทซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต และ
อาหารริมทางหลายประเภทยังส่งผลต่อสุขภาพของ 
ผู้รับประทาน (กองสุขาภิบาลอาหาร, 2559) ประกอบกับ
การแพร่ระบาดของโรคภัยต่างๆและการประชาสัมพันธ์ของ
ภาครัฐ ท าให้ประชาชนให้ความส าคัญกับการความ
ปลอดภัยในอาหารมากขึ้น ท าให้นอกจากปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดคือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาดแล้ว ความปลอดภัยในการบริโภค
อาหาร และความเช่ือมั่นในร้านค้าเป็นปัจจัยผู้บริโภคในยุค
ปัจจุบันให้ความส าคัญในการรับประทานอาหารริมทางอีกด้วย 
 2. จากการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในการบริโภคอาหารริมทาง พบว่า ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ความเช่ือมั่นในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของร้านอาหารริมทาง และความปลอดภัยของ
ร้านอาหารริมทาง มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการ
บริโภคอาหารริมทาง โดยปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริม
ทางมากเป็นอันดับ 1 ซึ่งสอดคล้องกับ อัญธิกา แก้วศิริ , 
(2560) ซึ่ งพบว่ าปั จจั ยส่ วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้บริการร้านอาหาร และ 
Cheserem, (2016) พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและ การ
ส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคที่บริโภคอาหารจาน
ด่วนในประเทศเคนย่า  ส่วนพีระพงษ์ คูหาคติภพ (2557) 
พบว่าความปลอดภัยของร้านอาหาร การเลือกวัตถุดิบ และ
ความสะอาดของอุปกรณ์ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและ
ความภักดีของลูกค้าอาหารริมทางในจังหวัดนครปฐม  ซึ่ง
โดยทั่วไปการที่บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการบริโภค
อาหารมักจะเกิดจากความพึงใจในรสชาติและคุณภาพของ
อาหารเป็นอันดับต้นๆ แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญ
กับสุขภาพและอนามัยในการรับประทานอาหารมากขึ้นจึง

ท าให้ความปลอดภัยในการบริโภคเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้
ความส าคัญมากข้ึนด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลวิจัยเพ่ือน าไปใช้ 
      1.1 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ช้ีให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน และนิยมรับประทาน
อาหารริมทางในช่วงมื้อกลางวัน นิยมมารับประทานอาหาร
ที่ร้าน และมารับประทานอาหารกับกลุ่มเพื่อน เป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่จะใช้เวลารับประทาน
อาหารในช่วงพักรับประทานอาหารมื้อกลางวัน ดังนั้นย่อม
ต้องเลือกรับประทานอาหารในบริ เวณที่ ไม่ ไกลจาก
ส านักงาน ใช้เวลาในการรับประทานอาหารไม่นาน และมี
พื้นที่รองรับอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้เช่น การเลือกท าเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชน 
หรือส านักงานซึ่งควรเปิดขายในมื้อกลางวัน และอาจเพิ่ม
การขายอาหารที่สามารถให้บริการได้สะดวกรวดเร็ว การจัด
ที่น่ังส าหรับลูกค้าให้เพียงพอ เป็นต้น  
   1.2 จากการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมทาง พบว่าปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดมีค่าอิทธิพลสูงที่สุด แสดงให้เห็น
ว่า สินค้าและบริการ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลมากกว่าปัจจัยอื่น ดังนั้น
ผู้ประกอบการจึงต้องใส่ใจในด้าน รสชาติ คุณภาพอาหาร 
การก าหนดราคาที่เหมาะสม ความสะดวกในการเข้าถึง
สินค้า และการส่งเสริมการตลาดด้วยวิธีต่างๆ แต่อย่างไรก็
ตามปัจจัยด้านความปลอดภัยในการบริโภค และการเชื่อมั่น
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของร้าน ต่างมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในการบริโภคอาหารจากร้านริมทางเช่นกัน ดังนั้น
ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความส าคัญกับการรักษาสุขอนามัย
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น การท าความสะอาด
ร้านค้าและบริเวณโดยรอบด้วยวิธีท่ีถูกสุขลกัษณะ การรักษา
สุขอนามัยของผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ เช่นการไม่สัมผัส
อาหารด้วยมือเปล่า การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือทุก
ครั้งเมื่อมีการสัมผัสอาหาร การใช้ภาชนะที่สะอาดและ
ปลอดภัย  
  1.3 ผู้ประกอบการต้องมีจรรยาบรรณไม่
บิดเบือนข้อมูล ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่นและพึงพอใจใน
การบริโภคอาหารริมทาง ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
เช่นกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ควรมีการสุ่มตรวจร้านค้าอาหารริมทางอย่างสม่ าเสมอ 
เพราะในปัจจุบันการบริโภคอาหารในร้านอาหารริมทางเป็น
ที่นิยมของผู้บริโภคซึ่งเป็นประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 
และรวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วย ดังนั้นการป้องกันโรคภัยที่
จะเกิดจากการบริโภคอาหารนอกจากผู้บริโภคจะใช้ความ
ระมัดระวังแล้ว องค์กรของภาครัฐจะมีบทบาทส าคัญอย่าง
ยิ่งในการป้องกันและสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้ระมัดระวัง
เกี่ยวกับสุขอนามัยในการรับประทานอาหาร 
 2. ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 การวิจัยครั้งนี้มุ่ งศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจัยด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสุขอนามัย และปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
บริโภคอาหารในร้านอาหารริมทาง ซึ่งอาจมีปัจจัยอื่นที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคเช่น ด้านวัฒนธรรม 
ด้านสังคม เป็นต้น 
  2.2 การวิจัยครั้ งนี้ เก็บข้อมูลจากกลุ่ ม
ผู้บริโภคที่อาศัยหรือมีสถานที่ท างานในเขตพื้นที่เทศบาล
นครนครราชสีมาเท่านั้น จึงควรศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่น
เช่นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมาเป็นต้น  
  2.3 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะ
ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมทาง ซึ่งในการวิจัยครั้ง
ต่อไปอาจท าการศึกษาถึงความพึงพอใจในธุรกิจอาหาร
ประเภทอ่ืนเช่น อาหารประเภทของฝาก เป็นต้น 
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