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การคน้ควา้อิสระ 
ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารจานด่วน ของบุคคลวยัทาํงาน 

ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
MARKETING FACTORS AFFECTING THE DECISION TO BUY FASTFOOD  

OF WORKING PEOPLE IN CHIANGMAI  PROVINCE 
พชัรีรัตน ์ สิงห์ธนะ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

บทคัดย่อ  
    การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารจานด่วน ของบุคคลวยัทาํงาน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 
400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรดว้ยการวเิคราะห์ถดถอยพหุคุณ (Stepwise Multiple Regression) 
               ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์  มีอิทธิพลต่อตวัแปร

ตามการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงานในจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งมีนยัสาํคญั 

 
ABSTRACT 
         This research aimed to study the marketing factors affecting the decision to buy fastfood  of 
working people in Chiangmai province. Data were collected using a set of questionnaires with   a 
simple 400 individuals. Questionnaires were used to collect data. Statistics used to analyze the 
data included Descriptive Statistics (Percentage, Mean, Standard Deviation) and Inferential 
Statistics to test the relationship between variables by finding the stepwise multiple regression 
 The results revealed the marketing factors, Product, influence the decision to buy 
fastfood of working people in Chiangmai province at a significant level 

 

บทน า 
               ปัจจุบนัวถีิชีวติของคนเรานั้นไดเ้ปล่ียนไป ซ่ึงก็เปล่ียนไปตามยคุสมยัและตามกาลเวลา ซ่ึง
ส่วนหน่ึงก็มาจากการเจริญเติบโตของสังคมเมือง และการได้รับอิทธิพลจากความเปล่ียนแปลง
ทางดา้นสังคมวฒันธรรม และความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี จากชาวตะวนัตก ทาํให้การเลือกซ้ือ
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อาหารของคนไทยนั้นเปล่ียนแปลงไป สังคมเมืองปัจจุบนัตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลา ในชัว่โมงเร่งด่วน 
ทาํให้คนในวยัทาํงานไม่มีเวลาหันมาให้ความสนใจกบัการเลือกซ้ืออาหารมากนกั อาหารจานด่วน 
(Fastfood)  เป็นอาหารอนัดบัแรก ท่ีคนในวยัทาํงานนิยมเลือกซ้ือรับประทาน ในช่วงเวลาเร่งรีบ ไม่
วา่จะเร่ืองงาน หรือการไปสังสรรคก์บักลุ่มเพื่อน หรือการไปเท่ียวกบัครอบครัว การเลือกซ้ืออาหาร
ท่ีสามารถเตรียมและปรุงเสร็จไดอ้ย่างรวดเร็วนั้นมนัทาํให้การใชชี้วิตของคนในวยัทาํงานสะดวก
มากข้ึน เน่ืองจากการเลือกซ้ืออาหารจานด่วนช่วยประหยดัเวลา ไม่ตอ้งรอนาน ง่ายและสะดวกต่อ
การรับประทานและยงัสามารถนาํติดตวัไปรับประทานไดทุ้กท่ี สามารถหาเลือกซ้ือรับประทานได้
ง่าย มีขายตามร้านทัว่ไปในเมือง ไม่วา่จะเซเวน่อีเลฟเวน่  ป้ัมนํ้ ามนั หรือตามห้างสรรพสินคา้ทัว่ไป 
จึงทาํใหธุ้รกิจร้านอาหารจานด่วน เติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็วในสังคมเมือง    
               จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นส่ิงท่ีผู ้วิจ ัยสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปัจจัยทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ อาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารจานด่วนของคนวยัทาํงาน และทราบถึงปัจจยัทางดา้น
ส่วนผสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารของคนในวยัทาํงานในจงัหวดัเชียงใหม่ โดย
ขอ้มูลท่ีไดรั้บน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูผ้ลิตร้านอาหารจานด่วน และผูบ้ริโภคโดยตรง 

 
วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารจานด่วน
ของบุคคลวยัทาํงานในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
สมมุติฐานการวจัิย 

  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารจานด่วน ของบุคคล
วยัทาํงาน ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
                  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคคลวยัทาํงานในจงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งแต่อายุ 21-50 ปี 
จาํนวน 692,511 คน (สสช.สํานกังานสถิติแห่งชาติ จาํนวนประชากรจากการทะเบียน จาํแนกตาม
อาย ุเพศ และจงัหวดั พ.ศ. 2563) 
                  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดให้ขนาดกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวน 400 ตวัอยา่ง ซ่ึง
ไดจ้ากการคาํนวณจากสูตร ทาโร่ นามาเน่ (Taro Yarmane) โดยคาํนวณจากประชากรวยัทาํงานใน
เขต จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีอายุตั้งแต่  21-50 ปี จาํนวน 692,511 คน (สสช.สํานกังานสถิติแห่งชาติ 
จาํนวน ประชากรจากการทะเบียน จาํแนกตามอาย ุเพศ และจงัหวดั พ.ศ. 2563) 
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 2. ขอบเขต ดา้นเน้ือหาศึกษาจาก  
                   ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)  
                   ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารจานด่วนของคนวยัทาํงานในจงัหวดั
เชียงใหม ่ 

  
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  เพื่อทาํให้ทราบถึงปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร 
จานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่  
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

                         ตัวแปรต้น                                                                         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากการวจัิยคร้ังนี ้ผู้วจัิยได้น าแนวคิดของ ส่วนประสมทางการตลาด 7 อยา่ง หรือ 7P's  ของ  
Kotler มาเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังนี้ 
              1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึงอาหารจานด่วน (Fastfood) อาหารท่ีสามารถเตรียม
และปรุงไดอ้ยา่งรวดเร็ว และพร้อมกินไดท้นัที รวมถึงอาหารสาํเร็จรูปท่ีตอ้งนาํมาทาํความร้อน
เสียก่อน แลว้จึงรับประทานได ้ ซ่ึงโดยทัว่ไปคนมกัจะนึกถึงแต่อาหารจานด่วนของฝร่ัง จาํพวก 
พิซซ่า ไก่ทอด แฮมเบอร์เกอร์ ฮอทดอก ฯลฯ หากความจริงแลว้อาหารไทยบางประเภท ก็ถูกจดัอยู่
ในกลุ่มอาหารจานด่วนดว้ยเหมือนกนั เช่น ขา้วราดแกง  อาหารตามสั่งทุกชนิด ก๋วยเต๋ียว ขนมจีน

 

   การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารจานด่วน  

   ของคนวยัทาํงานในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

   1. ผลิตภณัฑ์ 
   2. ราคา 

   3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

   4. การส่งเสริมการตลาด 

   5. บุคคลหรือพนกังาน 

   6. ลกัษณะทางกายภาพ 

   7. กระบวนการบริการ 
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นํ้ายา   เป็นตน้ ซ่ึงอาหารดงักล่าว ลว้นมีกรรมวธีิในการปรุงท่ีรวดเร็วและพร้อมกินไดเ้ลย ในท่ีน้ีได้
รวมถึงอาหารไทยและอาหารต่างประเทศ 
              2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง ราคาของอาหารจานด่วน ซ่ึงมีราคาตั้งแต่ 35-200 บาท  

              3. สถานท่ี (Place) หมายถึง สถานท่ีตั้งในการจดัจาํหน่ายสินคา้หรือบริการ ซ่ึงอาจรวมไป

ถึงช่องทางในการจดัจาํหน่ายสินคา้หรือบริการอีกด้วย เช่นผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือสินคา้หรือ

บริการไดส้ะดวกก็จะส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  

               4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือในการส่ือสารสินคา้หรือบริการ
เพื่อส่ือสารกับผูบ้ริโภค โดยปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดประกอบไปด้วย การโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ 
               5. กระบวนการ (Process) หมายถึงวิธีการปฏิบติังานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด โดยอาศยัการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง 
               6. บุคคล (People) หมายถึง ผูค้นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทางตรง และทางออ้มกบับริการโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้มากท่ีสุด  
               7. การนาํเสนอและลกัษณะกายภาพ (Physical and Presentation) หมายถึง เป็นการ
นาํเสนอและสร้างลกัษณะกายภาพให้กบัผูบ้ริโภค โดยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริการเพื่อให้
ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีต่อบริการ เช่น การตกแต่งร้าน บรรยากาศภายในร้าน 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

              ในการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารจานด่วน 
ของคนวยัทาํงาน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการเป็นขั้นตอน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด 
ดงัน้ี 

แหล่งข้อมูลทีจ่ะศึกษา 
ประเภทของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data ) เป็นขอ้มูลซ่ึงไดจ้ากการสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งของบุคคล 
วยัทาํงาน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีอายตุั้งแต่ 21 - 50  ปี ดว้ยการแจกแบบสอบถามผา่น Google 

doc 
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจ้ากการเก็บรวบรวมจากเอกสารต่าง ๆไดแ้ก่ 

นิตยสาร บทความ เวบ๊ไซต ์หน่วยงานราชการ ตลอดจนงานวจิยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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              ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ 
รวบรวมขอ้มูลโดยกาํหนดรูปแบบของคาํถามเป็นแบบคาํถามปลายปิด (Close – ended question) 
โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3  ส่วนดงัน้ี 
               ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการเลือกซ้ืออาหารจานด่วนของคนวยัทาํงานในจงัหวดัเชียงใหม่ มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด 
ประกอบดว้ย 7 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการขาย 
ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ โดยใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบ
เดียว ซ่ึงมีหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 

    สาํคญัมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน 
    สาํคญัมาก มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 
    สาํคญัปานกลาง มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 
    สาํคญันอ้ย มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 
    สาํคญันอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 

   ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารจานด่วนของคนวยัทาํงาน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีลกัษณะคาํถามปลายปิด ประกอบดว้ย  1 ขอ้ ไดแ้ก่  ประเภทของอาหารจาน
ด่วนท่ีเลือกบริโภคบ่อยท่ีสุด  

การก าหนดประชากรและวธีิการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (Population) 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรท่ีอยูใ่นวยัทาํงานในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 21 - 50 ปี จาํนวน 692,511 คน (สสช.สํานกังานสถิติแห่งชาติ จาํนวนประชากรจากการ
ทะเบียน จาํแนกตามอาย ุเพศ และจงัหวดั พ.ศ. 2563) 
ขนาดตัวอย่าง (Sample Size) 

 การศึกษาคร้ังน้ี กาํหนดให้ขนาดตวัอย่างมีจาํนวน 400 ตวัอยา่ง  ซ่ึงใช้การคาํนวณจาก
ตารางสาํเร็จรูปของ Taro Yamane โดยคาํนวณจากประชากรในวยัทาํงานในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ี
มีอายตุั้งแต่ 21 - 50 ปี จาํนวน 692,511 คน (สสช.สํานกังานสถิติแห่งชาติ จาํนวนประชากรจากการ
ทะเบียน จาํแนกตามอาย ุเพศ และจงัหวดั พ.ศ. 2563) 

           n  =        N 
                       1 + Ne 

                   เม่ือกาํหนดให้ 
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                   n = จาํนวนตวัอยา่ง 
                   N = จาํนวนประชากร 
                   e = ค่าความคลาดเคล่ือนจากจาํนวนตวัอยา่ง 
                   เม่ือนาํมาแทนค่าในสูตร จะไดจ้าํนวนตวัอยา่งดงัน้ี 
                        n  =            (692,511) 
                                 1 + (692,511) (0.05) 2 
                             =    399.99 

                   จะไดข้นาดตวัอยา่ง 399.99 ตวัอยา่ง ดงันั้น การศึกษาคร้ังน้ีจะใชต้วัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
              ผูศึ้กษาทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง ท่ีกาํหนดไวใ้นการสุ่มตวัอยา่ง  มี
การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยรวบรวมข้อมูลจากการทาํ
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งคนวยัทาํงาน ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีตอบแบบสอบถามผา่น  
Google doc ซ่ึงผูว้ิจยัไดมี้การกระจายแบบสอบถามผา่นทาง Social Network ไดแ้ก่ Line  , 
Facebook  และ e -mail นอกจากน้ีผูว้จิยัไดท้าํการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํโดยตรง 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
               เม่ือไดแ้บบสอบถามคืนแลว้ผูว้จิยันาํแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าดาํเนินการดงัน้ี 
               1. การตรวจสอบขอ้มูล (editing) โดยตรวจดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และแยก
แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
               2. การลงรหสั (coding) นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งแลว้มาลงรหสั ตามท่ีไดก้าํหนดรหสัไว ้
ล่วงหนา้ 
               3. การประมวลผลขอ้มูล นาํขอ้มูลท่ีลงรหสั แลว้มาบนัทึกโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อ
ทาํการประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ประมวลผลข้อมูล 
               การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการ   
ประมวลผลขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 
               1. การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ศึกษาลกัษณะทางประชากร ทศันคติท่ีมี 
ต่ออาหารจานด่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน และปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดของ 
อาหารจานด่วนโดยการวเิคราะห์ 
                    1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน 
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                    1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้แปล
ความหมายทศันคติท่ีมีต่ออาหารจานด่วน และระดับความสําคญัของปัจจยัด้านส่วนผสมทาง
การตลาดท่ีมีต่อการเลือกซ้ืออาหารจานด่วน 
               2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชเ้ป็นสถิติในการหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน
ในจงัหวดัเชียงใหม่โดยการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression) 

 
สรุปผลการวจัิย  

              การวจิยัเร่ือง การศึกษาปัจจยัทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารจานด่วน
ของคนวยัทํางานในจังหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารจานด่วน ของคนวยัทาํงานในจงัหวดัเชียงใหม่ โดย
ใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากประชากรท่ีอยูใ่นวยัทาํงานในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ี
มีอายตุั้งแต่ 21  ปีถึง 50  ปี  เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
              1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 
254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 ด้านระดับ
การศึกษากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 
 2. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอยา่ง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 

4.25, S.D. = 0.45) โดยแยกเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี ความคิดเห็นดา้นกระบวนการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด (�̅� = 4.46, S.D. = 0.43) ความคิดเห็นดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.30, S.D. = 

0.43) ความคิดเห็นดา้นลกัษณะทางกายภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.29, S.D. = 0.48) ความ

คิดเห็นดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.25, S.D. = 0.41) ความคิดเห็นดา้นสถานท่ี

ใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.25, S.D. = 0.48) ความคิดเห็นดา้นการส่งเสริมการขายอยูใ่น

ระดบัมาก (�̅� = 4.12, S.D. = 0.49) และความคิดเห็นดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.10, S.D. = 

0.45) ตามลาํดบั 

 3. กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนประเภทอาหารไทย เช่น อาหารตาม

สั่ง, ก๋วยเต๋ียว, สุก้ี,ผดัไท ฯลฯ จาํนวน 373 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 และมีพฤติกรรมการบริโภค
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อาหารจานด่วนประเภทอาหารนานาชาติ เช่น พิซซ่า, แฮมเบอร์เกอร์, ไก่ทอด ฯลฯ จาํนวน 27 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.8 

 4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์

มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารจานด่วน ของบุคคลวยัทาํงานในจงัหวดั

เชียงใหม่ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 อภิปรายผลการวจัิย 

 จากผลการวิจยัเร่ืองการศึกษาปัจจยัทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร

จานด่วนของคนวยัทาํงานในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลตามผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอยา่ง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยแยก
เป็นหัวขอ้ ดงัน้ี ความคิดเห็นด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ความคิดเห็นด้าน
บุคลากรอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ความคิดเห็นด้านลกัษณะทางกายภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ความ
คิดเห็นดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ความคิดเห็นดา้นสถานท่ีให้บริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ความคิดเห็นดา้นการส่งเสริมการขายอยูใ่นระดบัมาก และความคิดเห็นดา้นราคาอยู่ในระดบัมาก 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่ิงสําคัญท่ี
ผูป้ระกอบการตอ้งส่งเสริมเพื่อให้เกิดการซ้ือสินคา้หรือการบริการ ผลการวิจยัสอดคล้องกบัแนวคิด
ส่วนประสมทางการตลาดของ ศาสตราจารย์ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) (1931) ท่ีได้ให้
แนวคิดส่วน ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไวว้า่เป็นแนวคิด
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ี ให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จาํเป็น
จะตอ้งใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อยา่ง หรือ 7P's ในการกาํหนดกลยุทธ์การตลาด
ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 2) ดา้นราคา (Price) 3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
(Place) 4) ดา้นการส่งเสริม (Promotions) 5) ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) 6) ดา้น
กายภาพและการนาํเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) และ 7) ดา้น
กระบวนการ (Process) ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ดา้นน้ีถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีสําคญัต่อการกาํหนด
กลุยทธ์ต่างๆ ของผูป้ระกอบการ ท่ีจะตอ้งมีการจดัส่วนประสมแต่ละอยา่งให้มีความเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มของธุรกิจและของอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัไปไม่มีสูตรท่ีตายตวั และผลการวิจยัยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุมิตา เปรมปราศภยั (บทคดัยอ่) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงานใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และไดผ้ล
การศึกษาพบว่า การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารจานด่วนของบุคคลวยั
ทาํงานในเขต อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มีผู ้บริโภคตอบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 400 คน 
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พบว่าผูบ้ริโภค อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39ปี มี
สถานะภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั รายไดต่้อเดือน 20,001-
30,000 บาท และระดบัความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
คิดเห็นดา้น ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 733,S.D.=0.779) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากอนัดบัแรกคือ ดา้นส่งเสริมการจดัจาํหน่าย (X  = 
3.771) รองลงมา คือดา้นลกัษณะทางกายภาพ (X  = 3.745) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (X  = 3.723) 
ดา้นกระบวนการบริการ (X  = 3.721) ดา้นผลิตภณัฑ ์(X  = 3.709) ดา้นบุคคลหรือดา้นพนกังาน (X  = 
3.703) และดา้นราคา (X  = 3.690) ตามลาํดบั ส่วนระดบัความคิดเห็นดา้นการตดัสินใจซ้ืออาหาร
จานด่วน ของบุคคลวยัทาํงานใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัซ้ือแน่นอน 
 2. กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนประเภทอาหารไทย เช่น อาหารตาม

สั่่ ง, ก๋วยเต๋ียว, สุก้ี, ผดัไท ฯลฯ จาํนวน 373 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 และมีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารจานด่วนประเภทอาหารนานาชาติ เช่น พิซซ่า, แฮมเบอร์เกอร์, ไก่ทอด ฯลฯ จาํนวน 27 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.8 ซ่ึงผลการวิจยัมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของเจณิภา คงอ่ิม (2560) ท่ีได้

ทาํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทฟาสตฟ์ู้ ดของประชาชนในจงัหวดั  นนทบุรี 

และผลการวจิยัพบวา่ พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทฟาสตฟ์ู้ ดของประชาชนจงัหวดันนทบุรี 

ส่วนใหญ่ใช ้ บริการท่ีร้าน เค เอฟ ซี(KFC) จาํนวน 1 - 3 คร้ังต่อเดือน เพราะมีความชอบส่วนตวั 

นอกจากน้ีพบว่าอาหารประเภท พิซซ่าเป็นท่ีนิยมจดัเล้ียง สังสรรค์ในกลุ่มเพื่อน ค่าใช้จ่ายในการ

บริโภค 201 – 300 บาทต่อคร้ัง ส่วนใหญ่รับประทาน ท่ีร้านในเวลาช่วงเยน็ท่ีห้างสรรพสินคา้

เซ็นทรัล ผลวิจยัพบวา่สถานภาพบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน สถานภาพ สมรส มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ ด อย่างมี 

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์  มี

อิทธิพลต่อตวัแปรตามการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงานในจงัหวดัเชียงใหม่ 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยผลการวิจยั

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุมิตา เปรมปราศภยั (บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงานใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงานในเขต อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ มีผูบ้ริโภคตอบแบบสอบถามทั้ งหมดจาํนวน 400 คน พบว่าผูบ้ริโภค อ.บางพลี              
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จ.สมุทรปราการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีสถานะภาพสมรส ระดบัการศึกษา

สูงสุดปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั รายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท และระดบัความคิดเห็นดา้น

ส่วนประสมทางการตลาดพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นดา้น ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 733,S.D.=0.779) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก

อนัดบัแรกคือ ดา้นส่งเสริมการจดัจาํหน่าย (X  = 3.771) รองลงมา คือดา้นลกัษณะทางกายภาพ (X  = 

3.745) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (X  = 3.723) ดา้นกระบวนการบริการ (X  = 3.721) ดา้นผลิตภณัฑ์ (X  

= 3.709) ดา้นบุคคลหรือดา้นพนกังาน (X  = 3.703) และดา้นราคา (X  = 3.690) ตามลาํดบั ส่วนระดบั

ความคิดเห็นดา้นการตดัสินใจซ้ืออาหารจานด่วน ของบุคคลวยัทาํงานใน อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัซ้ือแน่นอน  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ

พบว่า ตวัแปรอิสระคือส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร

จานด่วนของบุคคลากรวยัทาํงานในเขต อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ร้อยละ 41.2 (R² = 0.412) 

อยา่งมีนยัความสําคญัทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาค่า Sig ท่ีระดบั 0.000 พบวา่ นํ้ าหนกัของปัจจยั ส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารจานด่วน มี 3 ด้าน เรียงลาํดบั ดงัน้ี คือ ด้าน

ลกัษณะ ทางกายภาพ (Beta = 0.260) ดา้นกระบวนการบริกา ร (Beta = 0.146)และ ดา้นบุคคลหรือ

พนกังาน (Beta = 0.137) 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

  1. ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับกระบวนการให้บริการของ

ผูป้ระกอบการร้านอาหารว่ามีผลต่อ การเลือกซ้ืออาหารจานด่วนสูงที่สุด ดงันั้นจึงควรนาํเสนอ

ขอ้มูลใหก้บัผูป้ระกอบการส่งเสริมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

  2. ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัดา้นราคาน้อยท่ีสุด ดงันั้นจึงควรนาํเสนอ

ขอ้มูลให้กบัผูป้ระกอบการร้านอาหารลดตน้ทุนส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาลงไปเพราะ

ไม่ไดช่้วยจูงใจใหลู้กคา้เกิดการซ้ืออาหารมากข้ึน 

 ข้อเสนอแนะในการท าการวจัิยคร้ังต่อไป 

                  1. ปรับเปล่ียนตวัแปรตามท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน เช่น 

ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ เป็นตน้ 
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       2. การศึกษาแนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผู ้ประกอบการ

ร้านอาหาร เพื่อจะทาํให้เกิดประสิทธิผลของการดาํเนินกิจการของผูป้ระกอบการร้านอาหารให้มี

ลูกคา้มากยิง่ข้ึน 

   3. การเปล่ียนพื้นท่ีในการศึกษา หรือการเจาะลึกกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาเป็นในระดบั

อาํเภอหรือระดบัพื้นท่ี เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการวิจยัให้มีความละเอียด ตอบโจทย์

ในเชิงพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัของจงัหวดัต่าง ๆ มากยิง่ข้ึน 
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