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การค้นคว้าอิสระ
ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ออาหารจานด่วน ของบุคคลวัยทํางาน
ในจังหวัดเชียงใหม่
MARKETING FACTORS AFFECTING THE DECISION TO BUY FASTFOOD
OF WORKING PEOPLE IN CHIANGMAI PROVINCE
พัชรี รัตน์ สิ งห์ธนะ
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
อาหารจานด่วน ของบุคคลวัยทํางาน ในจังหวัดเชี ยงใหม่ ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน
400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ สถิติเชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยการหาค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ (Stepwise Multiple Regression)
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิ พลต่อตัวแปร
ตามการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารจานด่วนของบุคคลวัยทํางานในจังหวัดเชี ยงใหม่ อย่างมีนยั สําคัญ
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
บทนา
ปัจจุบนั วิถีชีวติ ของคนเรานั้นได้เปลี่ยนไป ซึ่ งก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยและตามกาลเวลา ซึ่ ง
ส่ วนหนึ่ งก็มาจากการเจริ ญเติบโตของสังคมเมือง และการได้รับอิทธิ พลจากความเปลี่ ยนแปลง
ทางด้านสังคมวัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จากชาวตะวันตก ทําให้การเลื อกซื้ อ
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อาหารของคนไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไป สังคมเมืองปั จจุบนั ต้องทํางานแข่งกับเวลา ในชัว่ โมงเร่ งด่วน
ทําให้คนในวัยทํางานไม่มีเวลาหันมาให้ความสนใจกับการเลือกซื้ ออาหารมากนัก อาหารจานด่วน
(Fastfood) เป็ นอาหารอันดับแรก ที่คนในวัยทํางานนิยมเลื อกซื้ อรับประทาน ในช่วงเวลาเร่ งรี บ ไม่
ว่าจะเรื่ องงาน หรื อการไปสังสรรค์กบั กลุ่มเพื่อน หรื อการไปเที่ยวกับครอบครัว การเลือกซื้ ออาหาร
ที่สามารถเตรี ยมและปรุ งเสร็ จได้อย่างรวดเร็ วนั้นมันทําให้การใช้ชีวิตของคนในวัยทํางานสะดวก
มากขึ้น เนื่องจากการเลือกซื้ ออาหารจานด่วนช่วยประหยัดเวลา ไม่ตอ้ งรอนาน ง่ายและสะดวกต่อ
การรับประทานและยังสามารถนําติดตัวไปรับประทานได้ทุกที่ สามารถหาเลือกซื้ อรับประทานได้
ง่าย มีขายตามร้านทัว่ ไปในเมือง ไม่วา่ จะเซเว่นอีเลฟเว่น ปั้ มนํ้ามัน หรื อตามห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป
จึงทําให้ธุรกิจร้านอาหารจานด่วน เติบโตได้อย่างรวดเร็ วในสังคมเมือง
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า ว จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ผู ้วิ จ ัย สนใจที่ จ ะทํา การศึ ก ษาวิ จ ัย เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ อาหารจานด่วนของบุคคลวัยทํางาน ในจังหวัดเชี ยงใหม่
เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้ ออาหารจานด่วนของคนวัยทํางาน และทราบถึงปั จจัยทางด้าน
ส่ วนผสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกซื้ ออาหารของคนในวัยทํางานในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดย
ข้อมูลที่ได้รับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูผ้ ลิตร้านอาหารจานด่วน และผูบ้ ริ โภคโดยตรง
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารจานด่วน
ของบุคคลวัยทํางานในจังหวัดเชียงใหม่
สมมุติฐานการวิจัย
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารจานด่วน ของบุคคล
วัยทํางาน ในจังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคคลวัยทํางานในจังหวัดเชี ยงใหม่ ตั้งแต่อายุ 21-50 ปี
จํานวน 692,511 คน (สสช.สํานักงานสถิติแห่ งชาติ จํานวนประชากรจากการทะเบียน จําแนกตาม
อายุ เพศ และจังหวัด พ.ศ. 2563)
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ กาํ หนดให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวน 400 ตัวอย่าง ซึ่ ง
ได้จากการคํานวณจากสู ตร ทาโร่ นามาเน่ (Taro Yarmane) โดยคํานวณจากประชากรวัยทํางานใน
เขต จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่มีอายุต้ งั แต่ 21-50 ปี จํานวน 692,511 คน (สสช.สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
จํานวน ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามอายุ เพศ และจังหวัด พ.ศ. 2563)
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2. ขอบเขต ด้านเนื้อหาศึกษาจาก
ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s)
ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารจานด่วนของคนวัยทํางานในจังหวัด
เชียงใหม่
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
เพื่อทําให้ทราบถึ งปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหาร
จานด่วนของบุคคลวัยทํางาน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา

การตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารจานด่วน

3. ช่องทางการจัดจําหน่าย

ของคนวัยทํางานในจังหวัดเชียงใหม่

4. การส่ งเสริ มการตลาด
5. บุคคลหรื อพนักงาน
6. ลักษณะทางกายภาพ
7. กระบวนการบริ การ

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิ ัยได้ นาแนวคิดของ ส่ วนประสมทางการตลาด 7 อย่าง หรื อ 7P's ของ
Kotler มาเป็ นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงอาหารจานด่วน (Fastfood) อาหารที่สามารถเตรี ยม
และปรุ งได้อย่างรวดเร็ ว และพร้อมกินได้ทนั ที รวมถึงอาหารสําเร็ จรู ปที่ตอ้ งนํามาทําความร้อน
เสี ยก่อน แล้วจึงรับประทานได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปคนมักจะนึกถึงแต่อาหารจานด่วนของฝรั่ง จําพวก
พิซซ่า ไก่ทอด แฮมเบอร์เกอร์ ฮอทดอก ฯลฯ หากความจริ งแล้วอาหารไทยบางประเภท ก็ถูกจัดอยู่
ในกลุ่มอาหารจานด่วนด้วยเหมือนกัน เช่น ข้าวราดแกง อาหารตามสั่งทุกชนิด ก๋ วยเตี๋ยว ขนมจีน
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นํ้ายา เป็ นต้น ซึ่ งอาหารดังกล่าว ล้วนมีกรรมวิธีในการปรุ งที่รวดเร็ วและพร้อมกินได้เลย ในที่น้ ีได้
รวมถึงอาหารไทยและอาหารต่างประเทศ
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง ราคาของอาหารจานด่วน ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 35-200 บาท
3. สถานที่ (Place) หมายถึง สถานที่ต้ งั ในการจัดจําหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งอาจรวมไป
ถึ งช่ องทางในการจัดจําหน่ ายสิ นค้าหรื อบริ การอี กด้วย เช่ นผูบ้ ริ โภคสามารถหาซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การได้สะดวกก็จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่ องมือในการสื่ อสารสิ นค้าหรื อบริ การ
เพื่ อสื่ อสารกับ ผูบ้ ริ โ ภค โดยปั จจัย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดประกอบไปด้ว ย การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่ งเสริ มการขายต่าง ๆ
5. กระบวนการ (Process) หมายถึงวิธีการปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด โดยอาศัยการบริ การที่รวดเร็ ว ถูกต้อง
6. บุคคล (People) หมายถึง ผูค้ นที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางตรง และทางอ้อมกับบริ การโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้ามากที่สุด
7. การนําเสนอและลักษณะกายภาพ (Physical and Presentation) หมายถึง เป็ นการ
นําเสนอและสร้ างลักษณะกายภาพให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีของบริ การเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อบริ การ เช่น การตกแต่งร้าน บรรยากาศภายในร้าน
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารจานด่วน
ของคนวัยทํางาน ในจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative
Research) โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการเป็ นขั้นตอน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด
ดังนี้
แหล่ งข้ อมูลทีจ่ ะศึกษา
ประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data ) เป็ นข้อมูลซึ่งได้จากการสอบถาม กลุ่มตัวอย่างของบุคคล
วัยทํางาน ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอายุต้ งั แต่ 21 - 50 ปี ด้วยการแจกแบบสอบถามผ่าน Google
doc
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการเก็บรวบรวมจากเอกสารต่าง ๆได้แก่
นิตยสาร บทความ เว๊บไซต์ หน่วยงานราชการ ตลอดจนงานวิจยั อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
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ในการศึกษาครั้งนี้ผศู ้ ึกษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยกําหนดรู ปแบบของคําถามเป็ นแบบคําถามปลายปิ ด (Close – ended question)
โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการเลือกซื้ ออาหารจานด่วนของคนวัยทํางานในจังหวัดเชี ยงใหม่ มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด
ประกอบด้วย 7 ข้อ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการขาย
ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริ การ โดยให้เลือกตอบได้เพียงคําตอบ
เดียว ซึ่งมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็ น 5 ระดับดังนี้
สําคัญมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
สําคัญมาก มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน
สําคัญปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
สําคัญน้อย มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
สําคัญน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ ออาหารจานด่วนของคนวัยทํางาน
ในจังหวัดเชียงใหม่ มีลกั ษณะคําถามปลายปิ ด ประกอบด้วย 1 ข้อ ได้แก่ ประเภทของอาหารจาน
ด่วนที่เลือกบริ โภคบ่อยที่สุด
การกาหนดประชากรและวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
ประชากร (Population)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรที่อยูใ่ นวัยทํางานในเขตจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 21 - 50 ปี จํานวน 692,511 คน (สสช.สํานักงานสถิติแห่ งชาติ จํานวนประชากรจากการ
ทะเบียน จําแนกตามอายุ เพศ และจังหวัด พ.ศ. 2563)
ขนาดตัวอย่าง (Sample Size)
การศึกษาครั้งนี้ กําหนดให้ขนาดตัวอย่างมีจาํ นวน 400 ตัวอย่าง ซึ่ งใช้การคํานวณจาก
ตารางสําเร็ จรู ปของ Taro Yamane โดยคํานวณจากประชากรในวัยทํางานในเขตจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่
มีอายุต้ งั แต่ 21 - 50 ปี จํานวน 692,511 คน (สสช.สํานักงานสถิติแห่ งชาติ จํานวนประชากรจากการ
ทะเบียน จําแนกตามอายุ เพศ และจังหวัด พ.ศ. 2563)
n= N
1 + Ne
เมื่อกําหนดให้
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n = จํานวนตัวอย่าง
N = จํานวนประชากร
e = ค่าความคลาดเคลื่อนจากจํานวนตัวอย่าง
เมื่อนํามาแทนค่าในสู ตร จะได้จาํ นวนตัวอย่างดังนี้
n=
(692,511)
1 + (692,511) (0.05) 2
= 399.99
จะได้ขนาดตัวอย่าง 399.99 ตัวอย่าง ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ จะใช้ตวั อย่าง 400 ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ที่กาํ หนดไว้ในการสุ่ มตัวอย่าง มี
การรวบรวมข้อมู ล จากแหล่ ง ข้อมู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) โดยรวบรวมข้อมูล จากการทํา
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างคนวัยทํางาน ที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตอบแบบสอบถามผ่าน
Google doc ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้มีการกระจายแบบสอบถามผ่านทาง Social Network ได้แก่ Line ,
Facebook และ e -mail นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาํ การแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทําโดยตรง
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อได้แบบสอบถามคืนแล้วผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาดําเนิ นการดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูล (editing) โดยตรวจดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และแยก
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (coding) นําแบบสอบถามที่ถูกต้องแล้วมาลงรหัส ตามที่ได้กาํ หนดรหัสไว้
ล่วงหน้า
3. การประมวลผลข้อมูล นําข้อมูลที่ลงรหัส แล้วมาบันทึกโดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ทําการประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสถิติสาํ เร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical
Package for Social Sciences)
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้ อมูล
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ผูศ้ ึ กษาได้ทาํ การวิเคราะห์ ข ้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการ
ประมวลผลข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้
1. การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ศึกษาลักษณะทางประชากร ทัศนคติที่มี
ต่ออาหารจานด่วนพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วน และปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาดของ
อาหารจานด่วนโดยการวิเคราะห์
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
และพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วน
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1.2 ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้แปล
ความหมายทัศ นคติ ที่ มี ต่ ออาหารจานด่ วน และระดับ ความสํา คัญของปั จจัย ด้า นส่ วนผสมทาง
การตลาดที่มีต่อการเลือกซื้ ออาหารจานด่วน
2. สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้เป็ นสถิ ติในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารจานด่วนของบุคคลวัยทํางาน
ในจังหวัดเชียงใหม่โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ (Stepwise Multiple Regression)
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาปั จจัยทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารจานด่วน
ของคนวัย ทํา งานในจัง หวัด เชี ย งใหม่ ในครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารจานด่วน ของคนวัยทํางานในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดย
ใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ซึ่ งเก็บข้อมูลจากประชากรที่อยูใ่ นวัยทํางานในจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่
มีอายุต้ งั แต่ 21 ปี ถึง 50 ปี เป็ นเครื่ องมือในการศึกษา ซึ่ งสามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน
254 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.5 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีช่วงอายุ 31-40 ปี จํานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ
47.3 กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี สถานภาพสมรส จํานวน 226 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 56.5 ด้า นระดับ
การศึกษากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 275 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.8
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีอาชีพธุ รกิ จส่ วนตัว จํานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.8 และกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.8
2. ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑋̅ =
4.25, S.D. = 0.45) โดยแยกเป็ นหัวข้อ ดังนี้ ความคิดเห็นด้านกระบวนการให้บริ การอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (𝑋̅ = 4.46, S.D. = 0.43) ความคิดเห็นด้านบุคลากรอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.30, S.D. =
0.43) ความคิดเห็นด้านลักษณะทางกายภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.29, S.D. = 0.48) ความ
คิดเห็ นด้านผลิ ตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่ สุด (𝑋̅ = 4.25, S.D. = 0.41) ความคิดเห็ นด้านสถานที่
ให้บริ การอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.25, S.D. = 0.48) ความคิดเห็นด้านการส่ งเสริ มการขายอยูใ่ น
ระดับมาก (𝑋̅ = 4.12, S.D. = 0.49) และความคิดเห็นด้านราคาอยูใ่ นระดับมาก (𝑋̅ = 4.10, S.D. =
0.45) ตามลําดับ
3. กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนประเภทอาหารไทย เช่น อาหารตาม
สั่ง, ก๋ วยเตี๋ยว, สุ ก้ ี,ผัดไท ฯลฯ จํานวน 373 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.3 และมีพฤติกรรมการบริ โภค
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อาหารจานด่วนประเภทอาหารนานาชาติ เช่น พิซซ่ า, แฮมเบอร์ เกอร์ , ไก่ทอด ฯลฯ จํานวน 27 คน
คิดเป็ นร้อยละ 6.8
4. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์
มี อิท ธิ พ ลต่ อตัวแปรตามการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ ออาหารจานด่ ว น ของบุ คคลวัย ทํา งานในจังหวัด
เชียงใหม่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ องการศึกษาปั จจัยทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหาร
จานด่วนของคนวัยทํางานในจังหวัดเชียงใหม่ ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลตามผลการศึกษาได้ดงั นี้
1. ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยแยก
เป็ นหัวข้อ ดังนี้ ความคิ ดเห็ นด้านกระบวนการให้บริ การอยู่ในระดับมากที่สุด ความคิ ดเห็ นด้าน
บุคลากรอยู่ในระดับมากที่ สุด ความคิ ดเห็ นด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับมากที่ สุด ความ
คิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับมากที่สุด ความคิดเห็นด้านสถานที่ให้บริ การอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ความคิดเห็ นด้านการส่ งเสริ มการขายอยูใ่ นระดับมาก และความคิดเห็ นด้านราคาอยู่ในระดับมาก
ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดเป็ นสิ่ งสํ า คัญ ที่
ผูป้ ระกอบการต้องส่ งเสริ มเพื่อให้เกิ ดการซื้ อสิ นค้าหรื อการบริ การ ผลการวิจยั สอดคล้องกับแนวคิด
ส่ วนประสมทางการตลาดของ ศาสตราจารย์ฟิลลิ ป ค็อตเล่ อร์ (Philip Kotler) (1931) ที่ ได้ใ ห้
แนวคิดส่ วน ประสมทางการตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การ (Service Marketing Mix) ไว้วา่ เป็ นแนวคิด
ที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จที่ ให้บริ การซึ่ งเป็ นธุ รกิ จที่แตกต่างสิ นค้าอุ ปโภคและบริ โภคทัว่ ไป จําเป็ น
จะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรื อ 7P's ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาด
ซึ่ งประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ด้านราคา (Price) 3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
(Place) 4) ด้านการส่ งเสริ ม (Promotions) 5) ด้านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) 6) ด้าน
กายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) และ 7) ด้าน
กระบวนการ (Process) ส่ วนประสมการตลาดทั้ง 7 ด้านนี้ ถือว่าเป็ นสิ่ งที่มีสําคัญต่อการกําหนด
กลุยทธ์ต่างๆ ของผูป้ ระกอบการ ที่จะต้องมีการจัดส่ วนประสมแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของธุ รกิจและของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไปไม่มีสูตรที่ตายตัว และผลการวิจยั ยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ มิตา เปรมปราศภัย (บทคัดย่อ) ที่ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารจานด่วนของบุคคลวัยทํางานใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และได้ผล
การศึกษาพบว่า การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารจานด่วนของบุคคลวัย
ทํางานในเขต อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มีผู้บริ โภคตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 400 คน
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พบว่า ผูบ้ ริ โ ภค อ.บางพลี จ.สมุ ท รปราการ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว่า ง 30-39ปี มี
สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี มีอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว รายได้ต่อเดือน 20,00130,000 บาท และระดับความคิดเห็นด้านส่ วนประสมทางการตลาดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นด้าน ส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 733,S.D.=0.779) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านที่อยูใ่ นระดับมากอันดับแรกคือ ด้านส่ งเสริ มการจัดจําหน่าย (X =
3.771) รองลงมา คือด้านลักษณะทางกายภาพ (X = 3.745) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (X = 3.723)
ด้านกระบวนการบริ การ (X = 3.721) ด้านผลิตภัณฑ์ (X = 3.709) ด้านบุคคลหรื อด้านพนักงาน (X =
3.703) และด้านราคา (X = 3.690) ตามลําดับ ส่ วนระดับความคิดเห็ นด้านการตัดสิ นใจซื้ ออาหาร
จานด่ วน ของบุ คคลวัยทํางานใน อ.บางพลี จ.สมุ ทรปราการ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม มี ความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับซื้ อแน่นอน
2. กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนประเภทอาหารไทย เช่น อาหารตาม
สั่ ง, ก๋ วยเตี๋ยว, สุ ก้ ี, ผัดไท ฯลฯ จํานวน 373 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.3 และมีพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารจานด่วนประเภทอาหารนานาชาติ เช่น พิซซ่ า, แฮมเบอร์ เกอร์ , ไก่ทอด ฯลฯ จํานวน 27 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 6.8 ซึ่ งผลการวิจยั มี ความสอดคล้องกับ งานวิจยั ของเจณิ ภา คงอิ่ ม (2560) ที่ไ ด้
ทําการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภคอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดของประชาชนในจังหวัด นนทบุรี
และผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการบริ โภคอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดของประชาชนจังหวัดนนทบุรี
ส่ วนใหญ่ใช้ บริ การที่ร้าน เค เอฟ ซี (KFC) จํานวน 1 - 3 ครั้งต่อเดือน เพราะมีความชอบส่ วนตัว
นอกจากนี้ พบว่าอาหารประเภท พิซซ่ าเป็ นที่นิยมจัดเลี้ยง สังสรรค์ในกลุ่มเพื่อน ค่าใช้จ่ายในการ
บริ โภค 201 – 300 บาทต่อครั้ง ส่ วนใหญ่รับประทาน ที่ร้านในเวลาช่วงเย็นที่ห้างสรรพสิ นค้า
เซ็นทรัล ผลวิจยั พบว่าสถานภาพบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษาสู งสุ ด อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อน สถานภาพ สมรส มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารฟาสต์ฟู้ ด อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด ด้า นผลิ ตภัณฑ์ มี
อิทธิ พลต่อตัวแปรตามการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารจานด่วนของบุคคลวัยทํางานในจังหวัดเชี ยงใหม่
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ผลการศึ กษาเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ โดยผลการวิจยั
สอดคล้องกับผลการศึ กษาของ สุ มิตา เปรมปราศภัย (บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารจานด่วนของบุคคลวัยทํางานใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารจานด่วนของบุคคลวัยทํางานในเขต อ.บางพลี
จ.สมุ ทรปราการ มี ผูบ้ ริ โภคตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 400 คน พบว่าผูบ้ ริ โภค อ.บางพลี
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จ.สมุทรปราการ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีสถานะภาพสมรส ระดับการศึกษา
สู งสุ ดปริ ญญาตรี มีอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และระดับความคิดเห็นด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้าน ส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s)
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 733,S.D.=0.779) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านที่อยูใ่ นระดับมาก
อันดับแรกคือ ด้านส่ งเสริ มการจัดจําหน่ าย (X = 3.771) รองลงมา คือด้านลักษณะทางกายภาพ (X =
3.745) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (X = 3.723) ด้านกระบวนการบริ การ (X = 3.721) ด้านผลิตภัณฑ์ (X
= 3.709) ด้านบุคคลหรื อด้านพนักงาน (X = 3.703) และด้านราคา (X = 3.690) ตามลําดับ ส่ วนระดับ
ความคิ ดเห็ นด้านการตัดสิ นใจซื้ ออาหารจานด่วน ของบุ คคลวัยทํางานใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับซื้ อแน่นอน ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ
พบว่า ตัวแปรอิสระคือส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหาร
จานด่วนของบุคคลากรวัยทํางานในเขต อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 41.2 (R² = 0.412)
อย่างมีนยั ความสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาค่า Sig ที่ระดับ 0.000 พบว่า นํ้าหนักของปั จจัย ส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารจานด่ วน มี 3 ด้าน เรี ยงลําดับ ดังนี้ คื อ ด้าน
ลักษณะ ทางกายภาพ (Beta = 0.260) ด้านกระบวนการบริ กา ร (Beta = 0.146)และ ด้านบุคคลหรื อ
พนักงาน (Beta = 0.137)
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.

ผลการวิ จ ัย พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งให้ ค วามสํ า คัญ กับ กระบวนการให้ บ ริ การของ

ผูป้ ระกอบการร้ านอาหารว่ามีผ ลต่อ การเลือกซื้ ออาหารจานด่วนสู งที่สุด ดังนั้นจึ งควรนําเสนอ
ข้อมูลให้กบั ผูป้ ระกอบการส่ งเสริ มปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
2. ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญด้านราคาน้อยที่สุด ดังนั้นจึงควรนําเสนอ
ข้อมูลให้กบั ผูป้ ระกอบการร้ านอาหารลดต้นทุนส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาลงไปเพราะ
ไม่ได้ช่วยจูงใจให้ลูกค้าเกิดการซื้ ออาหารมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการทาการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ปรับเปลี่ ยนตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่ น
ความพึงพอใจในการให้บริ การ เป็ นต้น
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2. การศึ ก ษาแนวทางในการพัฒ นาส่ ว นประสมทางการตลาดของผู ้ป ระกอบการ
ร้านอาหาร เพื่อจะทําให้เกิดประสิ ทธิ ผลของการดําเนิ นกิ จการของผูป้ ระกอบการร้านอาหารให้มี
ลูกค้ามากยิง่ ขึ้น
3. การเปลี่ยนพื้นที่ในการศึกษา หรื อการเจาะลึกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็ นในระดับ
อําเภอหรื อระดับพื้นที่ เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของผลการวิจยั ให้มีความละเอียด ตอบโจทย์
ในเชิงพื้นที่ที่แตกต่างกันของจังหวัดต่าง ๆ มากยิง่ ขึ้น
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