1

การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผู้ประกอบการร้ านอาหารในศูนย์ การค้ า เขตกรุงเทพฯ
ที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการของผู้สูงอายุ
Change of management by restaurant operators in Bangkok shopping center will affect
the decision of the elderly clientele in terms of visiting a restaurant.
ชัญญาพัชญ์ พันธุ์ประเสริ ฐ

บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาการบริ หารการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ระกอบการร้านอาหารใน
ศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ูงอายุ โดยขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง คือ
ผูส้ ู งอายุ ที่มีประสบการณ์ใช้บริ การร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ ใช้เครื่ องมือในการวิจยั ด้วย
แบบสอบถามปลายปิ ด ที่ผา่ นการทดสอบความเชื่อมัน่ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งผูว้ ิจยั ใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไม่เฉพาะเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คนและสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบ
สมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ผลการจากศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนยี ของผูป้ ระกอบการร้านอาหารใน
ศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีและเครื่ องมือในการผลิตอาหารให้คงคุณค่าทางโภชนาการ การ
ควบคุมเวลา ความรวดเร็ วในการผลิต การใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล สิ ทธิประโยชน์ของลูกค้าพร้อมข้อเสนอ
พิเศษ และเทคโนโลยีการสั่งอาหารผ่านแท็บแล็ตหรื อหน้าจอสั่งอาหารอัตโนมัติ ซึ่งแสดงภาพอาหารทาให้
ผูส้ ู งอายุใช้บริ การได้ง่ายนั้น ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ รวมถึงปัจจัยการบริ หารการ
เปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ ได้แก่ การออกแบบงาน
ด้วยการจัดสถานที่ภายในร้านอาหาร มีความสะดวกและง่ายต่อการเข้าใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ การออกแบบ
เมนูอาหารเข้าใจง่าย มีภาพอาหารและตัวอักษรขนาดใหญ่ชดั เจน มีป้ายแจ้งเตือนหรื อแจ้งให้ทราบถึงความ
ปลอดภัยในการใช้บริ การ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ูงอายุ
ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า การวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์กบั ผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้าและผูท้ ี่
สนใจ ซึ่งสามารถนาผลการวิจยั นี้ไปใช้พฒั นาการบริ หารการเปลี่ยนแปลงภายในร้านอาหาร วางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคสู งอายุได้มากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้สามารถสร้างความได้เปรี ยบ
ในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
คาสาคัญ : การบริ การการเปลี่ยนแปลง, ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร, ศูนย์การค้า, ผูส้ ู งอายุ
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Abstract
This research has objectives to study the change management of restaurant operators in shopping
centers in Bangkok that affect the decision to use services of the elderly .The scope of the sample are the elderly
clientele who have experience is using restaurants in the shopping center in Bangkok, the research tools with
sets of a closed-ended questionnaire. That has been verified for confidence and precision met. The researcher
used the method of collecting non-specific data from a sample of 400 people and inferential statistics used to
test the hypothesis is the multiple regression analysis.
The results of the study showed that Technological change management factors of restaurant
operators in shopping centers in Bangkok are the use of technology and tools in food production to maintain
nutritional values, time control ,production ordering screen, which display samples of pictures to help the
elderly to easily speed, use of data storage technology customer benefits with special offers and new technology
to order food via devices or automatic food use the service .The management factors of the structural change of
restaurant operators in the shopping centers in Bangkok, including the convenient design layout of the
restaurant convenient and easy for accessing the services for the elderly, easy to understand food menu design,
display clear pictures of food and large letter. Restaurant that have warning signs or safety inform.
The researcher anticipates this research will be useful for restaurant operators in shopping centers and
those interested the results of this research in term of improving the change management within its restaurants,
marketing strategies planning to meet the needs of more elderly consumer, to be able to create business
competitive advantage and to support Thailand to enter to the ultimate aging society.
Keywords : change management, restaurant operators, shopping centers, elderly

บทนา
การเปลี่ยนแปลงจานวนประชากรในประเทศไทยทั้งในวัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยสู งอายุ
ในระหว่างปี พ.ศ.2552 – 2561 มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยในปี พ.ศ.2561 จากจานวนประชากรทั้ง
ประเทศไทย มีประชากรวัยเด็กร้อยละ16.79 วัยแรงงานร้อยละ 64.74 และวัยสู งอายุร้อยละ 16.06 ซึ่งประชากรใน
วัยเด็กและวัยแรงงาน มีสัดส่วนลดลงจากจานวนประชากรทั้งประเทศ แต่จานวนประชากรวัยสู งอายุกลับมี
สัดส่วนเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนประชากรสู งอายุที่เพิ่มขึ้นนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ในประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผูส้ ู งอายุในประเทศไทยนั้น เป็ นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรครั้งใหญ่ ซึ่งมีผลกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐหรื อเอกชน ที่จะต้อง เตรี ยมความพร้อมในการ
บริ หารจัดการการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่สังคมผูส้ ู งอายุระดับสู งยอด(Super Aged Society)โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ภาคธุรกิจที่ตอ้ งเตรี ยมวางแผนและกลยุทธ์ในการทาธุรกิจกับผูส้ ู งอายุที่จะมีจานวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อขยายฐาน
ลูกค้าไปสู่ผสู ้ ู งอายุ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ ตลอดจนตอบสนองความต้องการของผูส้ ู งอายุซ่ ึง
จะเป็ นประโยชน์ทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาตร์ของผูส้ ู งอายุที่ใช้บริ การร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ
2. เพื่อศึกษาการบริ หารการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านโครงสร้าง ด้านบุคคล และด้านเทคโนโลยี ของ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้าเขตกรุ งเทพฯ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ
3. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจการใช้บริ การร้านอาหารศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ ของผูส้ ู งอายุ

สมมติฐานการวิจัย
1. การบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ
ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ
2. การบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านบุคคลของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ
ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ
3. การบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ
ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ

แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
1. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่ องที่ทุกสังคมและทุกองค์กรต้องเจอ การเปลี่ยนแปลงนั้นจึงเกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา
เนตร์พณั ณา ยาวิราช (2560,หน้า 1) ได้ให้ความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลง เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นในทุกองค์กรอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ การบริ หารงานภายในองค์การทุกแห่งต้องเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก
การเปลี่ยนแปลงทาให้องค์กรตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้
เทคโนโลยีต่างๆเปลี่ยนแปลงไป กฎข้อบังคับทางกฎหมาย เป็ นต้น
องค์ประกอบการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญมี 3 ด้าน ดังนี้ (เนตร์พณั ณา ยาวิราช ,2560)
1.ด้านโครงสร้าง เป็ นการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการ รู ปแบบหรื อกระบวนการ การมอบอานาจ การ
กระจายอานาจ การแบ่งประเภทงาน การควบคุม การแบ่งสายการบังคับบัญชา เป็ นต้น
2.ด้านคนหรื อบุคคล เป็ นการเปลี่ยนแปลงการรับรู ้ การคาดหวัง ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่งได้แก่ การ
ฝึ กอบรมและพัฒนา การให้คาปรึ กษา การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ การสร้างทีมงานและการพัฒนาระหว่างกลุ่ม
3.ด้านเทคโนโลยี เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่นาเทคโนโลยี เข้ามาเป็ นเครื่ องมือในการทางาน เพื่อให้ได้
ผลงานที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง ตรงต่อเวลา และเป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุนให้ธุรกิจมีความได้เปรี ยบเหนือคู่
แข่งขัน
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2. แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุและโภชนาการอาหารของผู้สูงอายุ
แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ผูส้ ู งอายุ ตามความหมายหรื อคาจากัดความของประเทศไทยนั้น ผูส้ ู งอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกิน
60 ปี บริ บูรณ์ข้ นึ ไปและมีสัญชาติไทย (พระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุพ.ศ.2546 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์)
องค์การสหประชาชาติ (อ้างอิงใน ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556)แบ่งระดับของผูส้ ู งอายุ เป็ น 3 ระดับ คือ
การก้าวเข้าสู่สังคมผูส้ ู งอายุ คือ การมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปรวมทั้งเพศชายและเพศหญิงมากกว่า
10% ของประชากรทั้งประเทศ หรื อมีประชากรอายุต้งั แต่ 65 ปี เกิน 7%ของประชากรทั้งประเทศ
สังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์ คือ เมื่อประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็ น 20%หรื อ ประชากรอายุ 65 ปี
เพิ่มเป็ น 14% ของประชากรโดยรวมทั้งหมดของทั้งประเทศ
สังคมผูส้ ู งอายุข้นั สุ ดยอด คือ สังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปี ขึ้นไปมากกว่า20% ของประชากรทั้งประเทศ
แนวคิดเกี่ยวกับโภชนาการอาหารของผู้สูงอายุ
โสภาพรรณ รัตนัย(2555)ได้อธิบายไว้ว่า ผูส้ ู งอายุมีขอ้ จากัดในการรับประทานอาหารหลายประการ
ด้วยความเสื่ อมถอยของร่ างกาย ดังนั้นผูส้ ู งอายุจึงให้ความสาคัญกับโภชนการอาหาร โดยโภชนาการอาหารของ
ผูส้ ู งอายุจึงสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อาหารเหมาะสมสาหรับการเผาผลาญพลังงาน คือ สารอาหารที่ได้รับเพียงพอต่อความต้องการ
ของร่ างกายในแต่ละวัน
กลุ่มที่ 2 อาหารที่ช่วยให้มีสสุ ขภาพดีและมีชีวิตยืนยาวหรื ออาหารเพื่อเวชศาสตร์ป้องกัน เป็ นการช่วย
สุ ขภาพไม่ใช้เสื่ อมเร็ วและเป็ นการป้องกันโรคต่างๆด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และถูกหลัก
โภชนาการ
กลุ่มที่ 3 อาหารที่เหมาะสมกับโรคที่มกั จะเป็ นโรคประจาตัวของผูส้ ู งอายุ เช่น อาหารสาหรับผูท้ ี่เป็ น
โรคความดัน เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็ นต้น
3.ทฤษฎีการตัดสินใจใช้ บริการ
การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งจาก
ทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่างๆของสิ นค้าและบริ การอยูเ่ สมอ โดยที่เลือก
สิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์ การตัดสิ นใจจึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญและอยูภ่ ายใน
จิตใจของผูบ้ ริ โภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)
การบริ การ (Service) หมายถึง กิจกรรมหรื อผลประโยชน์เชิงนามธรรม ซึ่งผูใ้ ห้บริ การได้เสนอขาย โดย
ผูร้ ับบริ การไม่ได้ครอบครองบริ การนั้นๆอย่างเป็ นรู ปธรรม กระบวนการให้บริ การอาจให้ควบคู่ไปกับการ
จาหน่ายสิ นค้าหรื อไม่ก็ได้ (ชูชยั สมิทธิไกร,2554)
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ระดับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ระดับ ดังนี้ (นภวรรณ คณานุรักษ์, 2557)
1.การตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลรอบด้าน
2.การตัดใจโดยใช้ขอ้ มูลจากัด
3.การตัดสิ นใจซื้อบนพื้นฐานความเคยชิน
ขั้นตอนการซื้อการบริ การมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ (ชูชยั สมิทธิไกร, 2555)
1.ขั้นก่อนการซื้อการบริ การ เป็ นกระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึงปัญหาและความต้องการของ
ตนเอง มีการหาข้อมูล และประเมินทางเลือกต่างๆ
2.ขั้นการรับบริ การ หลังจากประเมินทางเลือกแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจรับบริ การจากผูใ้ ห้บริ การ
3.ขั้นหลังการซื้อบริ การ เมื่อได้รับบริ การแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะประเมินหลังใช้บริ การ และเกิดความตั้งใจใน
อนาคตว่าจะกลับมาใช้บริ การอีกหรื อไม่

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)โดยใช้ขอ้ มูลทางคณิ ตศาสตร์ สถิติ และ
เป็ นวิจยั เชิงพรรณนา บรรยายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อศึกษาการบริ หารการเปลี่ยนแปลงของ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ

ประชากรการวิจัย กลุ่มตัวอย่ าง และการสุ่ มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่มีประสบการณ์เข้าใช้บริ การร้านอาหาร
ภายในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ โดยประชากรผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพฯมีท้งั สิ้นจานวน 1,061,753 คน (กรมกิจการ
ผูส้ ู งอายุ, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ,กุมภาพันธ์ 2562 ) ด้วยจานวนประชากรสู งอายุที่
อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพฯและมีประสบการณ์ในการใช้บริ การร้านในศูนย์การค้าเขตกรุ งเทพฯนั้น มีจานวนประชากรที่
ไม่แน่นอน จึงใช้การคานวนตัวอย่างโดยการประมาณ ด้วยสู ตร Cochran (อ้างถึงใน ยุทธไกรวรรธ์,2559)โดย
คานวณตามสู ตรของ Cochran ซึ่งผูว้ ิจยั ทาเก็บตัวอย่าง เป็ น 400 คน ดังนั้น ผูว้ จิ ยั เลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัยค่า
ความน่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) โดยเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก หรื อแบบบังเอิญ (Convenience /
Accidental Sampling)

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)
สถิติพ้นื ฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย การคานวณหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ยอย่างง่าย
และการคานวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis)
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ผลของการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง การบริ หารการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ ที่
ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ จากแบบสอบถามที่มีคาตอบครบถ้วน จานวน 400 ชุด คิดเป็ นอัตรา
ตอบกลับร้อยละ 100 โดยมีค่าความเชื่อมัน่ รวมของแบบสอบถาม (Reliability) เท่ากับ 0.868 และมีค่าความ
เที่ยงตรงของแต่ละตัวแปรอยูร่ ะหว่าง 0.816-0.867 ซึ่งมีความเที่ยงตรงสู ง จึงสามารถนาผลลัพธ์ของแบบสอบถาม
ไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปได้
1.การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากเป็ นเพศหญิง ส่วนมากมี
อายุ 60-64 ปี ส่วนมากมีสถานภาพสมรส ส่ วนมากมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่วนมากมีอาชีพทาธุรกิจส่วนตัว
ส่วนมากมีรายได้ปัจจุบนั ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ส่วนมากมีความถี่การใช้บริ การร้านอาหารในศูนย์การค้า
ต่อเดือน 1-2 ครั้งและมีราคาค่าอาหารเฉลี่ยที่ใช้บริ การร้านอาหารในศูนย์การค้าต่อครั้ง 501-1,000 บาท
2.การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยการบริหารการเปลี่ยนแปลง ด้ านโครงสร้ าง ด้ านบุคคลและด้ านเทคโนโลยี
ของผู้ประกอบการร้ านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุงเทพฯ ซึ่งส่ งผลต่ อการตัดสินใจใช้ บริการของผู้สูงอายุ และ
การตัดสินใจใช้ บริการร้ านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุงเทพฯ ของผู้สูงอายุ
ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากเห็นด้วยกับการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้าน
โครงสร้างของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การจัดสถานที่ภายในร้านอาหาร มีความสะดวก และง่ายต่อการเข้าใช้บริ การของ
ผูส้ ู งอายุ รวมถึงผูส้ ู งอายุที่ใช้รถเข็น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การให้บริ การภายใน
ร้านอาหาร มีกระบวนการที่เข้าใจง่าย ผูส้ ู งอายุเข้าใจได้ดว้ ยตนเอง ทั้งการสั่งอาหารและการชาระเงิน(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.52)
ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากเห็นด้วยกับการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้าน
บุคคลของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ เมื่อต้องการคาแนะนาหรื อความช่วยเหลือในการรับบริ การ พนักงานร้านอาหารให้
คาแนะนาช่วยเหลือได้ทนั ที (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93)
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ พนักงานร้านอาหารแสดงพฤติกรรมและทัศนคติที่ดี ในการให้บริ การลูกค้า
สู งอายุที่มีความต้องการรับบริ การเป็ นพิเศษ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75) ตามลาดับ
ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากเห็นด้วยกับการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ร้านอาหารใช้เทคโนโลยี และเครื่ องมือในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและการผลิต
อาหาร ให้คงคุณค่าทางโภชนาการ จึงเป็ นอาหารสุ ขภาพ เหมาะสาหรับผูส้ ู งอายุ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76)และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เทคโนโลยีการสั่งอาหารผ่าน แท็บแล็ตหรื อหน้าจอสั่งอาหารอัตโนมัติ ซึ่งแสดงภาพอาหาร
ทาให้ผสู ้ ู งอายุใช้บริ การได้ง่ายและสะดวกขึ้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76) ตามลาดับ
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ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากเห็นด้วยกับการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารใน
ศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ ของผูส้ ูงอายุ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62)เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ
หากท่านตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารแล้วเกิดความพึงพอใจท่านจะกลับมาใช้บริ การอีกครั้ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.87) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านหาข้อมูลร้านอาหารก่อนตัดสิ นใจใช้บริ การ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30)
ตามลาดับ
3.การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั เรื่ องการบริ หารการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ ด้วยผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ปัจจัยการบริ หารการ
เปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง (Sig. = 0.000) และปัจจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี (Sig. = 0.000)
ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ คือ ปั จจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านบุคคล
เมื่อพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารในศูนย์การค้า เขต
กรุ งเทพฯ ของผูส้ ู งอายุ พบว่า การบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ของผูป้ ระกอบการร้านอาหารใน
ศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ (ß = 0.558) ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุมากที่สุด รองลงมา คือ การ
บริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ (ß = 0.208)
ค่าสัมประสิ ทธิ์การตัดสิ นใจพหุคณ
ู (R2= 0.496) แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของปัจจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง ของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกกรุ งเทพฯ ส่งผลต่อตัวแปร
ตามคือการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ คิดเป็ นร้อยละ 49.60 ที่เหลืออีกร้อยละ 50.40 เป็ นผลเนื่องมาจาก
ตัวแปรอื่น
จากผลการทดสอบค่าทางสถิติค่าสัมประสิ ทธิ์ของตัวแปรอิสระ ได้ผลสรุ ปว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง
และด้านเทคโนโลยี ของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ และปัจจัยการบริ หารการ
เปลี่ยนแปลงด้านบุคคลของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การของผูส้ ู งอายุ

สรุปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 60-64 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้
ส่วนตัวปัจจุบนั อยูร่ ะหว่าง 20,001-30,000 บาท โดยมีความถี่ในการใช้บริ การร้านอาหารในศูนย์การค้า เขต
กรุ งเทพฯต่อเดือน อยูร่ ะหว่าง 1-2 ครั้ง มีค่าอาหารโดยเฉลี่ยที่ใช้บริ การร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ
ต่อครั้งอยูร่ ะหว่าง 501-1,000 บาท
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ส่ วนที่ 2 ปัจจัยการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้ านโครงสร้ าง ด้ านบุคคล และด้ านเทคโนโลยี
ของผู้ประกอบการร้ านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุงเทพฯ ที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจใช้ บริการของผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 2.1 ปัจจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูส้ ูงอายุ เรื่ องปัจจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง ของ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ โดยผูส้ ู งอายุมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าผูส้ ู งอายุเห็นด้วยมาก ในเรื่ องการจัดสถานที่ภายในร้านอาหาร ให้มีความสะดวก และง่ายต่อ
การเข้าใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ รวมถึงผูส้ ู งอายุที่ใช้รถเข็น
ส่วนที่ 2.2 ปัจจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านบุคคล ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูส้ ู งอายุ เรื่ อง
ปัจจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านบุคคล ของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ โดย
ผูส้ ู งอายุมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผูส้ ู งอายุเห็นด้วยมาก ในเรื่ อง เมื่อต้องการ
คาแนะนาหรื อความช่วยเหลือในการรับบริ การ พนักงานร้านอาหารให้คาแนะนาช่วยเหลือได้ทนั ที
ส่วนที่ 2.3 ปัจจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีผลการศึกษาความคิดเห็นของผูส้ ู งอายุ เรื่ อง
ปัจจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ โดย
ผูส้ ู งอายุมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผูส้ ู งอายุเห็นด้วยมาก ในเรื่ อง
ร้านอาหารใช้เทคโนโลยี และเครื่ องมือในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและการผลิตอาหาร ให้คงคุณค่าทาง
โภชนาการ จึงเป็ นอาหารสุ ขภาพ เหมาะสาหรับผูส้ ู งอายุ
ส่ วนที่ 3 การตัดสินใจใช้ บริการร้ านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุงเทพฯ ของผู้สูงอายุ
ผลการศึกษาความคิดเห็นการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ ของผูส้ ู งอายุ
โดยผูส้ ู งอายุมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผูส้ ู งอายุเห็นด้วยมาก ในเรื่ องหากท่าน
ตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารแล้วเกิดความพึงพอใจท่านจะกลับมาใช้บริ การอีกครั้ง
การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน การบริ หารการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขต
กรุ งเทพฯ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ จากผลการศึกษาการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุพบว่า
ปัจจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ูงอายุ มากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง
ของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ
โดยค่าความแปรผันของตัวแปรที่ตอบสนอง แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี ของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ และปัจจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้าน
โครงสร้าง ของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของ
ผูส้ ู งอายุ คิดเป็ นร้อยละ 49.60 ในขณะที่ปัจจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านบุคคลของผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ
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การอภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 : การบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง ของผูป้ ระกอบการร้านอาหารใน
ศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ ส่งผลต่อการต่อสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์
ถอดถอยพหุพบว่า การบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง ของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขต
กรุ งเทพฯ ส่งผลกับการต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้งั ไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดการบริ การของ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล (2556) ที่ได้สรุ ปไว้ว่า
การออกแบบแนวคิดการบริ การจะต้องมีการกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชดั เจน ลูกค้าแต่ละกลุ่มจะมีความ
ต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งประสบการณ์ที่ลูกค้าต้องการนั้น ขึ้นอยูก่ บั ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายด้วย และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สาวิตตรี โนรี และ สิ ริชยั ดีเลิศ (2560) ได้ศึกษาพฤติกรรมส่วนประสมทางการตลาดใน
ห้างสรรพสิ นค้าของกลุ่มผูส้ ู งอายุในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านกายภาพของร้านค้าผูส้ ู งอายุจะชอบการจัดร้านที่
ไม่แออัด เพราะจะทาให้เดินไม่สะดวก
สมมติฐานที่ 2 : การบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านบุคคลของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขต
กรุ งเทพฯ ส่งผลต่อการต่อสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ถอดถอยพหุ
พบว่า การบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านบุคคล ของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯไม่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ูงอายุ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
และขัดแย้งกับแนวคิดของณัฐวุฒิ รุ่ งเสถียรภูธร(2558)ที่ได้ศึกษาประเภทของร้านอาหาร คุณภาพของอาหาร
คุณภาพการบริ การ และสื่ อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การร้านอาหารสาหรับมื้อค่าของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร และพบว่า คุณภาพการบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านการตอบสนองต่อ
ลูกค้า ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การร้านอาหารสาหรับมื้อค่าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และขัดแย้งกับ
สาวิตตรี โนรี และ สิ ริชยั ดีเลิศ (2560) ได้ศึกษาพฤติกรรมส่วนประสมทางการตลาดในห้างสรรพสินค้าของกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุในจังหวัดนนทบุรี พบว่าผูส้ ู งอายุจะพึงพอใจพนักงานจะชอบพนักงานที่ยมิ้ แย้มแจ่มใสและคอยแนะนา
สิ นค้า
สมมติฐานที่ 3 : การบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า
เขตกรุ งเทพฯ ส่งผลต่อการต่อสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ถอดถอย
พหุพบว่า การบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุ งเทพฯ
ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
และสอดคล้องกับ แนวคิดของ ขวัญพงศ์ พันธ์เจริ ญวรกุล (2558) ที่ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสัง่ อาหารอัตโนมัติในกรุ งเทพมหานคร และพบว่า
ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจในการใช้บริ การโปรแกรมสั่งอาหาร อันดับแรก คือ การใช้เวลาไม่นานในการให้บริ การ และ
ใช้งานง่าย การยอมรับเทคโนโลยีคือการที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีน้ นั แล้วเห็นว่าเทคโนโลยี
นั้นมีประโยชน์ในการใช้งานมากกว่าเดิม
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ข้ อเสนอแนะเพื่อผู้ประกอบการร้ านอาหารและผู้ที่เกี่ยวข้ องนาไปใช้ ในเชิงธุรกิจ
จากผลการศึกษาการบริ หารการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้าเขตกรุ งเทพฯ
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ พบว่าการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และด้าน
โครงสร้าง ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ ซึ่งปัจจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านบุคคลไม่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ูงอายุ ผูป้ ระกอบการร้านอาหารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการศึกษาวิจยั ไป
ใช้ในเชิงธุรกิจได้ดงั นี้
1.ปัจจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้าเขต
กรุ งเทพฯ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุมากที่สุด ผูป้ ระกอบการร้านอาหารควรให้ความสาคัญใน
การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตอาหารและการให้บริ การ จากผลการวิจยั ด้านการใช้เทคโนโลยีในการผลิต
อาหารนั้น ผูส้ ู งอายุให้ความสาคัญ ด้วยใส่ใจในด้านโภชนาการและคุณค่าทางอาหารมากที่สุด ด้วยผูส้ ู งอายุตอ้ งมี
ความใส่ใจด้านสุขภาพเป็ นพิเศษ เพื่อเสริ มสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ดังนั้น การผลิตอาหารด้วยเทคโนโลยีที่คง
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารไว้ การนาเสนอเมนูเพื่อสุ ขภาพ หรื อเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการส่งเสริ มสุ ขภาพ
เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ รวมทั้งเมนูอาหารที่เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย จึงเป็ นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ของผูส้ ู งอายุ และผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญในการใช้เทคโนโลยี เครื่ องมือ หรื อเครื่ องจักร เข้ามาช่วยใน
กระบวนการผลิตอาหารให้สามารถผลิตได้รวดเร็ ว มีคุณภาพ ควบคุมความเร็ วได้ เพื่อส่งมอบอาหารและบริ การ
ได้ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า อีกทั้งการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเก็บข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลการใช้บริ การ
ความถี่ในการใช้บริ การ เมนูอาหารที่ลูกค้าสั่งบ่อย เพื่อทราบพฤติกรรมของลูกค้าและสามารถนาเสนอสิ ทธิ
ประโยชน์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงกับความต้องการ และฐานข้อมูลของลูกค้านั้นจะเป็ นประโยชน์อย่างมากในการ
วิเคราะห์ลูกค้า วิเคราะห์เมนูที่ขายดีหรื อขายไม่ดี วิเคราะห์ช่วงเวลาในการเข้าใช้บริ การของลูกค้า และพฤติกรรม
ต่างๆของลูกค้าสู งอายุ โดยผูป้ ระกอบการสามารถนาข้อมูลจากการวิเคราะห์น้ ีมาวางแผนการผลิต การให้บริ การ
การบริ หารกระบวนการทางานภายใน และใช้กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดกับผูส้ ู งอายุต่อไปได้
2.ปัจจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้าเขตกกรุ ง
เทพฯ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุรองลงมา ผูป้ ระกอบการร้านอาหารควรศึกษาและพัฒนา
ปรับปรุ ง โครงสร้าง การออกแบบงาน กระบวนการทางานของพนักงานภายในร้าน การจัดหน้าที่ในการทางาน
ของพนักงานให้สอดคล้องกับการให้บริ การ และควรจัดกระบวนการในการเข้าใช้บริ การของลูกค้าให้เกิดความ
สะดวก เข้าใจง่าย ทุกกระบวนการไหลลื่นไม่ติดขัด และให้ความสาคัญกับการบริ การผูส้ ู งอายุที่มีความต้องการ
พิเศษด้วยมีขอ้ จากัดทางร่ างกายมากกว่าลูกค้าวัยอื่น เมนูอาหารนั้นเป็ นสื่ อสาคัญที่จะสื่ อสารกับผูส้ ู งอายุ ควร
จัดทาให้มีภาพอาหาร และตัวอักษรขนาดใหญ่ผสู ้ ู งอายุสามารถมองเห็นได้ชดั เจน และสามารถพิจารณาสั่งอาหาร
ได้ดว้ ยตนเอง ควรจัดสถานที่ภายในร้านให้สามารถอานวยความสะดวกแก่ผสู ้ ู งอายุ และอานวยความสะดวก
ให้แก่พนักงานบริ การผูส้ ู งอายุดว้ ย อีกทั้ง เรื่ องความปลอดภัยในการใช้บริ การภายในร้านยังเป็ นสิ่ งที่สาคัญ ควร
จัดให้มีทางลาดสาหรับผูส้ ู งอายุหรื อลูกค้าที่ใช้รถเข็น ไฟทางเดินที่มีความสว่างเพียงพอ โต๊ะอาหารควรจัดให้ไม่
แออัด เพราะทาให้ผสู ้ ู งอายุเดินไม่สะดวก และควรเป็ นโต๊ะอาหารที่สามารถนารถเข็นของผูส้ ู งอายุสอดเข้าเพื่อใช้
บริ การได้ การติดป้ายแจ้งแสดงความปลอดภัยต่างๆเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น เช่น ป้ายบอกทางต่างระดับ ป้ายแจ้งทางลาด
สาหรับรถเข็น เป็ นต้น
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3.ปัจจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านบุคคลของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้าเขตกกรุ งเทพ
ฯ ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ เพราะโดยทัว่ ไปการให้บริ การในร้านอาหารจะเป็ นปัจจัยหนึ่ง
ในการตัดสิ นใจใช้บริ การของลูกค้า แต่สาหรับผูส้ ู งอายุน้ นั ได้การรับบริ การเป็ นมาตรฐานเช่นเดียวกับลูกค้าวัยรุ่ น
หรื อวัยทางาน ซึ่งเป็ นการให้บริ การมาตรฐานไม่ได้รับบริ การพิเศษแตกต่างจากลูกค้าวัยอื่น จึงไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ ดังนั้น ผูป้ ระกอบการร้านอาหารควรอบรมให้พนักงานในร้านอาหารมีทกั ษะและ
ความเชี่ยวชาญพิเศษในการให้บริ การผูส้ ู งอายุ เพื่อสร้างการบริ การที่แตกต่างทาให้ผสู ้ ู งอายุเกิดความประทับใจ
และตัดสิ นใจใช้บริ การในครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
1.การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั การบริ หารการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ระกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้าเขต
กรุ งเทพฯ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูส้ ู งอายุ ซึ่งไม่ได้ทาการวิจยั ที่ระบุประเภทของร้านอาหารอย่าง
เจาะจง เช่น ภัตตาคารสาหรับครอบครัว (Family Restaurant) ร้านอาหารคาเฟ่ ทีเรี ย (Cafeteria) ภัตตาคารพิเศษ
(Fine Dining Restaurant) ร้านอาหารฟาสต์ฟูด (Fast Food) เป็ นต้น ดังนั้น ในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปควรเจาะจง
ประเภทร้านอาหาร เพื่อเป็ นประโยชน์ในการปรับใช้ในการปรับปรุ งการให้บริ การได้อย่างเหมาะสม และเป็ นการ
พัฒนามาตรฐานการให้บริ การที่เสมอภาค รองรับลูกค้าที่มีขอ้ จากัดทางร่ างกาย เช่น ผูพ้ ิการ และผูส้ ู งอายุซ่ ึงจะ
เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีจานวนมากขึ้นและมีกาลังซื้อ
2.ควรศึกษาตัวแปรในด้านอื่นที่อาจส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารในศูนย์การค้า เขต
กรุ งเทพฯของผูส้ ู งอายุเพิ่มเติม เช่น คุณภาพอาหารด้านคุณค่าทางโภชนาการ
(Food nutrition) ความภักดีใน
ตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ด้านภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ หรื อผูท้ ี่มีอทิ ธิพลในการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ เพื่อนาผลวิจยั มาวิเคราะห์ วางแผนธุรกิจ และวางกลยุทธ์ในการทาการขาย การตลาดและการ
ให้บริ การ ที่สร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ผบู ้ ริ โภคสู งอายุ อีกทั้งยังยกระดับมาตรฐานการดารงชีพให้แก่
ผูส้ ู งอายุที่เป็ นประชากรกลุ่มสาคัญที่จะมีอทิ ธิพลอย่างมากในอนาคต
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