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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค (1) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบรโิภค 

ภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (2) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของ

ผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จําแนกตามลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคภายใน          

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กลุมตัวอยางที่ใชใน

การวิจัย คือ ประชากรที่ใชบริการรานอาหารภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จํานวน 400 คน โดย

ใชแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติการทดสอบแบบ t-test ทดสอบ

สมมติฐานดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA) และการวิเคราะหการถดถอย 

เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยลักษณะกลุมประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติ    

ดอนเมืองที่มีรายได แตกตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายใน     

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองตางกัน และปจจัยลักษณะกลุมประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติ

ดอนเมืองที่มีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษาที่แตกตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจใน       

การเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไมตางกัน สวนปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด ดานราคา ดานกระบวนการ และดานหลักฐานทางกายภาพ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจใน

การเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

คําสําคัญ : กระบวนการตัดสินใจ ; สวนประสมทางการตลาด (7P’S) 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to (1) study the decision-making processes for 

consumer food purchasing in Don Mueang International Airport. (2) to study the decision-making 

processes for food purchasing in Don Mueang International Airport  classified by personal 

characteristics of the consumer within Don Mueang International Airport. (3) to study 

marketing mix factors which influence the decision-making processes for food purchasing     

in Don Mueang International Airport. The sample group used in this research was                  

the population who had restaurant experiences within Don Mueang International Airport 

in the total amount of 400 consumers using questionnaires to aggregate data. The 

statistics used in the descriptive analysis were frequency, percentage, mean, and 

standard deviation. The hypothesis tests used were the t-test, One-way ANOVA and 

Multiple Regression Analysis. 

The result of hypothesis test identifie that population characteristics in Don Mueang 

International Airport having diverse income altered the decision-making process for food 

consumption of the consumer within Don Mueang International Airport and population 

characteristics in Don Mueang International Airport having varied genders, age, status, career, 

and education would not alter the decision-making process for food consumption of              

the consumer within Don Mueang International Airport. While the marketing mix factors such 

as price, processes, physical appearance altered the decision-making process for food 

consumption of the consumer within Don Mueang International Airport. 

Keywords : the decision-making processes ; marketing mix (7P’S) 
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บทนํา 

 เครื่องบินถือตัวเลือกอันดับหนึ่งของนักเดินทาง โดยเครื่องบินเปนเครื่องอํานวยความสะดวกใน     

การเดินทางไปยังตางประเทศ หรือ ตางจังหวัด เพราะมีทั ้งความสะดวก สบาย และประหยัดเวลา

สามารถเดินทางขามทวีปไดอยางรวดเร็วในทุกวันนี้คนจึงเลือกการเดินทางกับเครื่องบิน เนื่องจากในตอนนี้

เครื่องบินไดมีสายการบินมากมายหลาย สาย และยังมีสายการบินตนทุนต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อกอน

ตอนนี้ถือวาเยอะมาก 

 ดังนั้น ในทุกๆวันจะมีผูคนจํานวนมากที่มาใชบริการสนามบนิหรือที่เรียกวา ทาอากาศยาน โดยมีทั้ง

ผูโดยสาร ญาติพ่ีนองที่มาสงและมารับ พนักงานสายการบินตางๆ เจาหนาที่พนักงานที่คอยใหบริการ โดย

เมื่อนึกถึงสนามบินแหงแรกของประเทศไทย นั้นคือ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ปจจุบันจํานวน

ผูโดยสารของทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเติบโตแบบกาวกระโดด ทําใหเกิดจํานวนพ้ืนที่ไมเพียงพอ     

ตอการใหบริการ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองกําลังสรางอาคารผูโดยสารหลังที่ 3 เพื่อชวยลดความ

หนาแนนของผูโดยสารตอพื้นที่ความสามารถในการรองรับผูโดยสารเพ่ิมเปน 40 ลานคนตอป และมีปรับปรุง

พื้นที่รานคา รานอาหารตางๆ ใหมีมากขึน้เพื่อตอบสนองความตองการของผูมาใชบริการสนามบิน  

 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองมีรานอาหารตางๆ ที่คอยใหบริการผูมาใชบริการสนามบิน           

ไมวาจะเปนรานสะดวกซื้อ รานอาหารในศูนยอาหาร หรือแมกระทั้งรานอาหารที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป 

โดยรานอาหาร  มีทั้งอาคาร 1 และอาคาร 2 ที่คอยใหผูมาใชบริการไดเลือกทานอยางมากมาย รานอาหาร

ในสนามบินมักมีราคาที่สูงกวารานอาหารโดยทั่วไปมากกวารอยละ 10 เนื่องจากคาเชาที่มีราคาที่คอนขาง

แพง ทําใหผูประกอบการจําเปนตองปรับราคาอาหารใหสูงกวารานอาหารโดยทั่วไป ทั้งนี้ผูมาใชบริการมีสิทธิ

เลือกรานอาหารตางๆ เนื่องจากมีรานอาหารหลากหลายประเภท 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการตัดสินใจใน การเลือกทานอาหาร

ของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ในขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

ที่อยูดวยกัน 5 ขั้นนตอน คือ การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ

การประเมินผล หลังการซื้อ เพื่อใหได ผลการศึกษาที่จะนํามาเปนแนวทางในการบริหารจัดการรานอาหาร

ภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานกลยุทธทาง

การตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยาน

นานาชาติดอนเมือง 

 2. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยาน

นานาชาติดอนเมือง จําแนกตามลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง  

 3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหาร

ของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้รวบรวมขอมูลและกําหนดขอบเขตของประชากรกลุมตัวอยางอยูที ่ 400 คน 

โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยตัวแปร ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา 

รายได และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P’S) ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย 

การสงเสรมิการขาย พนักงาน กระบวนการ หลักฐานทางกายภาพ  

ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล

การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ การประเมินผลหลังการซื้อ 

 มีขอบเขตระยะเวลา ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจัยตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 ถึง

พฤษภาคม 2563 

ประโยชนทีไ่ดรับจากการวิจัย  

 1. เพื่อนําผลที่ไดไปเปนแนวทางในการบริการงานของทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองในเรื่อง

ของการใหรานอาหารเชาพื้นที่ภายในอาคารใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2. เพื่อนําไปเปนขอมูลสนับสนุนในการบริหารกลยุทธทางการตลาดของรานอาหารในทาอากาศ

ยานนานาชาติดอนเมืองไดตอไป 

 3. เพื่อเปนแนวทางในการคัดสรรครานอาหารที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคมากยิ่งข้ึน 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ดานเพศ ดานอายุ       

ดานสถานภาพ ดานอาชีพ ดานระดับการศึกษา และดานรายได ตางกัน กระบวนการตัดสินใจในการเลือก

ทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองตางกัน 

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของ

ผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
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ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี ้

1. การรับรูปญหา ชูชัย สมิทธิไกร. (2556: 69) การตระหนักถึงปญหา จะเกิดขึ้นเมื่อมองเห็น 

ความแตกตางระหวางสภาวะในอุดมคติกับสภาวะความเปนจริง สภาวะในอุดมคติคือ สภาวะที่ผูบริโภค     

มีความปรารถนาอยากจะใหเกิดขึ้น สวนสภาวะในความเปนจริงคือ สภาวะที่เกิดขึ้นและดํารงอยูในปจจุบัน

โดยมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตะหนักถึงการรับรูปญหาของผูบริโภค  

2.การคนหาขอมูล ชูชัย สมิทธิไกร. (2556: 73)  เมื่อการรับรูถึงปญหาเกิดข้ึนแลว กระบวนการ 

ขั้นที่ 2ผูบริโภคจําเปนตองมีขอมูลตางๆสําหรับการแกไขปญหา หรือตอบสนองความตองการนั้นๆ ดังนั้น

จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการคนหาขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่มากเพียงพอและเหมาะสมสําหรับการตัดสินใจซื้อ 

3. การประเมินทางเลือก ชูชัย สมิทธิไกร. (2556: 77) หลังจากไดคนหาขอมูลแลว ผูบริโภคจะ

เลือกแคทางเลือกจํานวนหนึ่ง หรือเรียกวา ชุดของการพิจารณา เชน เมื่อตองการจะซื้อยาสระผม จํานวน

สินคาที่อยูในชุดของการพิจารณาจะมีอยูประมาณ 6 ยี่หอ แตหากเปนสบูกอน จํานวนสินคาที่อยูในชุด     

ของการพิจารณาจะมีอยูประมาณ 4-5 ยี่หอ ผูบริโภคแตละคนจะมีจํานวนสินคาที่อยูในชุดของการพิจารณา

แตกตางกัน ผูที่มีความภักดีตอตราสินคาสูง จะมีจํานวนสินคาที่อยูในชุดของการพิจารณาต่ํา 

 4. การตัดสินใจซื้อ ชูชัย สมิทธิไกร. (2556: 84) เมื่อประเมินทางเลือกแลว ผูบริโภคจะตัดสินใจ 

ในข้ันสุดทายวาจะซื้อสินคายี่หอใด การมีรูปบบการตัดสินใจที่แตกตางกัน ทําใหรูปบริโภคแตละคนมีการ

ตัดสินใจซื้อที่แตกตางกัน แมวาจะไดรบัขอมูลเก่ียวกับสินคาเหมือนกัน 

 5. การประเมินผลหลังการซื้อ ชูชัย สมิทธิไกร. (2556: 108) การประเมินผลหลังการซื้อเปน

ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยผูบริโภคจะประเมินวาคุณภาพของสินคาหรือบริการที่ไดรับ

นั้นมีความสอดคลองกับความคาดหวังหรือไม และหลังจากการประเมินแลว ผูบริโภคจะเกิดความรูสึก       

พึงพอใจหรือไมพึงพอใจ โดยความพึงพอใจในสินคาหรือบริการขึ้นอยูกับการเปรียบเทียบระหวางความ

คาดหวังกับผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง โดยมีผลของการเปรียบเทียบ 3 แบบ คือ ผิดความคาดหวัง สมความ

คาดหวัง และ เกินความคาดหวัง และผูบริโภคจะเปนแหลง ขอมูลภายนอก สําหรับกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ของผูบริโภครายอ่ืน 

แนวคิดและทฤษฎีดานสวนประสมทางการตลาด (7P’S) 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่บริษัทตองการนําเสนอขายเพ่ือกอใหผูบริโภค       

เกิดความสนใจ โดยการบริโภคหรือการใชบริการนั้นสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ โดยความพึง

พอใจนั้นอาจจะมาจากสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน รูปแบบ บรรจุภัณฑ กลิ่น สี ราคา ตราสินคา 

คุณภาพของผลิตภัณฑ ความมีชื่อเสียงของผูผลิตหรือผูจัด จําหนาย นอกจากนี้ ตัวผลิตภัณฑที่นําเสนอขาย
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นั้น สามารถเปนไดทั้งในรูปแบบของการมีตัวตนและการไมมีตัวตนก็ได เพียงแตวาผลิตภัณฑนั้นๆ 

จําเปนตองมีประโยชนและมีคุณคาในสายตาของลูกคาซึ่งเปนผูบริโภคผลิตภัณฑเหลานั้น 

2. ดานราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินที่ตองจายเพื่อใหไดรับผลิตภัณฑ สินคาและบริการของ

กิจการ หรืออาจเปนคุณคาทั้งหมดที่ลูกคารับรู เพื่อใหไดรับผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑ สินคาและ

บริการนั้นๆ อยางคุมคากับจํานวนเงินที่จายไป นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงคุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัว

เงินซึ่งลูกคาใชในการเปรียบเทียบระหวางราคาที่ตองจายเงินออกไปกับคุณคาที่ลูกคาจะไดรับกลับมาจาก

ผลิตภัณฑนั้น ซึ่งหากวาคุณคาสูงกวาราคา ลูกคาก็จะทําการตัดสินใจซื้อ 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง ชองทางการจําหนายสินคาและบริการ รวมถึง

วิธีการที่จะนําสินคาและบริการนั้นๆ ไปยังผูบรโิภคเพ่ือใหทันตอความตองการ ซึ่งมีหลักเกณฑที่ตองพิจารณาวา

กลุมเปาหมายคือใคร และควรกระจายสินคาและบริการสูผูบริโภค ผานชองทางใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด   

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดเพื่อ

สรางความจูงใจ ความคิด ความรูสึก ความตองการ และความพึงพอใจ ในสินคาและบริการ โดยสิ่งนี้จะใชใน

การจูงใจลูกคากลุมเปาหมายให เกิดความตองการหรือเพ่ือเตือนความทรงจําในตัวผลิตภัณฑ โดยคาดวา 

การสงเสรมิ การตลาดนั้นจะมีอิทธพิลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรม การ ซื้อสินคาและบริการ หรือ

อาจเปนการติดตอสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อก็เปนได ทั้งนี้จะตองมีการใชเครื่องมือ

สื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตางๆ อยางผสมผสานกัน หรือเรียกไดวาเปน เครื่องมือสื่อสารการตลาด            

แบบบูรณาการ 

5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน หมายถึง พนักงานที่ทํางานเพื่อกอประโยชนใหแกองคกร

ตางๆ ซึ่งนับรวมตั้งแตเจาของกิจการ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ผูบริหารระดับลาง พนักงาน

ทั่วไป แมบาน เปนตน โดยบุคลากรนับไดวาเปนสวนผสมทางการตลาดที่มีความสําคัญ เนื่องจากเปนผูคิด 

วางแผน และปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อนองคกรใหเปนไปในทิศทางที่วางกลยุทธไว นอกจากนี้บทบาทอีกอยาง

หนึ่งของบุคลากรที่มีความสําคัญ คือ การมีปฏิสัมพันธและสรางมิตรไมตรีตอลูกคาเปนสิ่งสําคัญที่จะทําให

ลูกคาเกิดความพึงพอใจ และเกิดความผูกพันกับองคกรในระยะยาว 

6. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่ลูกคาสามารถสัมผัสไดจาก

การเลือกใช สินคาและบริการขององคกร เปนการสรางความแตกตางอยางโดดเดน และมีคุณภาพ เชน      

การตกแตงราน รูปแบบของการจัดจานอาหาร การแตงกายของพนักงานในราน การพูดจาตอลูกคา     

การบริการที ่รวดเร็ว เปนตน สิ่งเหลานี้จําเปนตอการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจทางดาน     

การบริการ ที่ควรจะตองสรางคุณภาพในภาพรวม ซึ่งก็คือในสวนของสภาพทางกายภาพที่ลูกคา สามารถ

มองเห็นได ลักษณะทางกายภาพที่ลูกคาใหความพึงพอใจ และความแปลกใหมของสภาพทางกายภาพ            

ที่แตกตางไปจากผูใหบริการรายอ่ืน ขณะที่ยังใชสินคาและบริการ 

7. ดานกระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน

ดานการบริการที่นําเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว โดยในแตละ

กระบวนการสามารถมีไดหลายกิจกรรม ตามแตรูปแบบและวิธีการดําเนินงานขององคกร ซึ่ง หากวากิจกรรม
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ตางๆ ภายในกระบวนการมีความเชื่อมโยงและประสานกันจะทําใหกระบวนการโดยรวมมีประสิทธิภาพ 

สงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้กระบวนการทํางานในดานของการ บริการ จําเปนตองมีการออกแบบ

กระบวนการทํางานที่ชัดเจน เพ่ือใหพนักงานภายในองคกรทุกคน เกิดความเขาใจตรงกัน สามารถปฏิบัติให

เปนไปในทิศทางเดียวกันไดอยางถูกตองและราบรื่น 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูมาใชบริการทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เนื่องจาก

ประชากรมีขนาดใหญและไมสามารถทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ผูวิจัยจึงไดใชวิธีการเปดตารางกลุม

ขนาดตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เพื่อกําหนดกลุมตัวอยางสําหรับการศึกษา ซึ่งการเปด

ตารางหาขนาดของกลุมตัวอยาง จะเปดตรางที่คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่ 0.05 หรือคิดเปนคาความ

คลาดเคลื่อนที 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane 

(1973) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ดังนั้น ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางโดยไมใชทฤษฎีความ

นาจะเปน (Non - Probability Sampling) ซึ่งผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Haphazard or 

Accidental Sampling) 

โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่            

คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบ เทียบ ใชสถิติการทดสอบแบบ             

t-test ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะหการถดถอย

เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

ผลสรุปการวิจัย 

1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยาน

นานาชาติดอนเมือง โดยรวมระดับความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับ 

ไดแก ดานการตัดสินใจซื้อ ดานการประเมินผลหลังการซื้อ ดานการประเมินทางเลือก ดานการรับรูปญหา 

และดานการคนหาขอมูล 

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศ

ยานนานาชาติดอนเมือง จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได สรุปคือ 

ลักษณะกลุมประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองที่มี รายได ทําใหกระบวนการตัดสินใจ        

ในการเลือกทานอาหารของผูบรโิภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองตางกัน 
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3. ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทาน

อาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง สรุปคือ สวนประสมทางการตลาดดานราคา 

ดานกระบวนการ และดานหลักฐานทางกายภาพ มีผลตอกระบวน การตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของ

ผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยาน

นานาชาติดอนเมือง โดยรวมระดับความสําคัญอยูในระดับมาก 

1.1 ดานการรับรูปญหา ของลักษณะประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง       

ใหความสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยาน

นานาชาติดอนเมือง อยูในระดับมาก โดยประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองสวนใหญรบัรูถึง

ความตองการของตนเองในการทานอาหาร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2556) กลาววา 

การตระหนักถึงปญหา จะเกิดขึ้นเมื่อมองเห็นความแตกตางระหวางสภาวะในอุดมคติ กับสภาวะความเปนจริง  

1.2 ดานคนหาขอมูล ของลักษณะประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง          

ใหความสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยาน

นานาชาติดอนเมือง อยูในระดับมาก โดยประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองสวนใหญ            

หาขอมูลจากประสบการณในอดีตที่ผานมาในการตัดสินใจเลือกรานอาหาร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ    

ชูชัย สมิทธิไกร (2556) กลาววา เมื่อการรับรูถึงปญหาเกิดขึ้นแลว กระบวนการขั้นที่ 2 ผูบริโภคจําเปนตองมี

ขอมูลตางๆสําหรับการแกไขปญหา หรือตอบสนองความตองการนั้นๆ ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตองมี            

การคนหาขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่มากเพียงพอและเหมาะสมสําหรับการตัดสินใจซื้อ 

1.3 ดานการประเมินทางเลือก ของลักษณะประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติดอน

เมืองใหความสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยาน

นานาชาติดอนเมือง อยูในระดับมาก โดยประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองสวนใหญ มีการ

เปรียบเทียบความคุมคาของรานอาหารกอนการตัดสินใจเลือกราน อาหาร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ         

ชูชัย สมิทธิไกร (2556) กลาววา หลังจากไดคนหาขอมูลแลว ผูบริโภคจะเลือกแคทางเลือกจํานวนหนึ่ง         

ถาผูบริโภคยังไมเคยมีประสบการณในการซื้อสินคาประเภทใดประเภทหนึ่ง ก็จะไมมีขอมูลที่เก่ียวของกับ

สินคานั้นเลย ในกรณีนี้ผูบริโภคจําเปนตองสรางชุดของการพิจารณาขึ้นมาใหม โดยใชวิธีตางๆ เชน คนหา

จากอินเทอรเน็ต สอบถามคนรอบขาง แตสําหรับผูบริโภคที่เคยมีประสบการณในการซื้อสินคาประเภทนั้น

แลวจะมีการดึงความทรงจําของตนเองมาใชใหเกิดประโยชน 
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1.4 ดานการตัดสินใจซื้อ ของลักษณะประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง         

ใหความสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยาน

นานาชาติดอนเมือง อยูในระดับมาก โดยประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองสวนใหญ 

ตัดสินใจเลือกรานอาหารโดยเนนคุณภาพและราคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2556) 

กลาววา เมื่อประเมินทางเลือกแลว ผูบริโภคจะตัดสินใจในขั้นสุดทายวาจะซื้อสินคายี่หอใด การมีรูปแบบ

การตัดสินใจที่แตกตางกัน ทําใหรูปบริโภคแตละคนมีการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกัน แมวาจะไดรับขอมูล

เก่ียวกับสินคาเหมือนกัน 

1.5 ดานการประเมินผลหลังการซื้อ ของลักษณะประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติดอน

เมืองใหความสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยาน

นานาชาติดอนเมือง อยูในระดับมาก โดยประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองสวนใหญ             

มีความพึงพอใจ และจะกลับมารานอาหารนี้อีกครั้ง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2556) 

กลาววา) การประเมินผลหลังการซื้อเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยผูบริโภคจะประเมิน 

วาคุณภาพของสินคาหรือบริการที่ไดรับนั้น มีความสอดคลองกับความคาดหวังหรือไม และหลังจากการ

ประเมินแลว ผูบริโภคจะเกิดความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ โดยความพึงพอใจในสินคาหรือบริการขึ้นอยู

กับการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังกับผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง 

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยาน

นานาชาติดอนเมือง จําแนกลักษณะของประชากรกลุมประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง  

2.1 ลักษณะของประชากรกลุมประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองที่มีเพศ

ตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติ         

ดอนเมืองโดยรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา การที่กลุมประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติ      

ดอนเมือง ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา เพศชายและเพศหญิงตางมีความตองการขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่อง

ของอาหารเหมือนกัน ซึ่งมีความตองการรานอาหารที่มีคุณภาพ มีความสะอาด รสชาติที่อรอย ตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคได ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ รัฐชัย สายเพ็ชร (2561) ศึกษา          

เรื่อง กระบวนการตัดสินใจการเลือกใชบริการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจุบันนั้นเพศชาย

และเพศหญิงตางมีความ ตองการที่ไมแตกตางกัน โดยเฉพาะในเรื่องของอาหาร ซึ่งทั้งเพศชายและเพศ

หญิงตางก็ตองการรานอาหาร ที่อรอย สะอาด มีมาตราฐานเหมือนๆ กัน  
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2.2 ลักษณะของประชากรกลุมประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองที่มีอายุ

ตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติ        

ดอนเมืองโดยรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา อายุที่แตกตางกันไมไดเปนการกําหนดพฤติกรรม          

การเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งผลการศึกษาสอดคลอง               

กับงานวิจัยของ รัฐชัย สายเพ็ชร (2561) ศึกษา เรื่อง กระบวนการตัดสินใจการเลือกใชบริการรานอาหารใน

กรุงเทพฯ พบวา รานอาหารสวนใหญนั้นเปนรานอาหารที่เนนใหทุกคนสามารถรับประทานได ไมวาบุคคล

นั้นจะมีอายุเทาไร สามารถเลือกใชบรกิารไดเหมือนกัน ตามความตองการของตนเอง 

2.3 ลักษณะของประชากรกลุ มประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองที ่มี

สถานภาพตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยาน

นานาชาติดอนเมืองโดยรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา อาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยาน

นานาชาติดอนเมือง สามารถตอบสนองความความตองการของผูบริโภคไดทุกสถานภาพซึ่งผลการศึกษาไม

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุจิตราภรณ วงษศรีแกว (2549) ไดศึกษาถึงความพึงพอใจและพฤติกรรมของ

ผูบริโภคที่มีตอรานอาหารในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเลย พบวาผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรสจะมีความพึง

พอใจมากกวาผูที่มีสถานภาพโสดในทุกดาน 

2.4 ลักษณะของประชากรกลุมประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองที่มีอาชีพ

ตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติ

ดอนเมืองโดยรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ทุกอาชีพตางมีความตองการข้ันพื้นฐานโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเร่ืองอาหาร ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ รัฐชัย สายเพ็ชร (2561) ศึกษา เรื่อง กระบวนการ

ตัดสินใจการเลือกใชบริการรานอาหารในกรงุเทพมานคร พบวา อาหารเปนปจจัยพ้ืนฐานที่มนุษยทุกคนตอง

บริโภค ดังนั้นแลวไมวาผูบริโภคจะมีอาชีพใดตางก็ตองการรับประทานอาหารที่อรอย ตรงกับความตองการ

ของตนเองทั้งสิ้น 

2.5 ลักษณะของประชากรกลุมประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองที่มีระดับ

การศึกษาตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยาน

นานาชาติดอนเมืองโดยรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ระดับการศึกษาทีม่ีความแตกตางกันไมมีผลตอ

ความตองการเรื่องอาหาร เนื่องจากเปนความตองการขั้นพื้นฐาน ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ 

รัฐชัย สายเพ็ชร (2561) ศึกษา เรื่อง กระบวนการตัดสินใจการเลือกใชบริการรานอาหารในกรุงเทพฯ พบวา 

ในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหาร ของผูบริโภคนั้นเปนการแสดงออกของบุคคลที่เก่ียวของกับความ

ตองการสวนตัวของบุคคลเองเพื่อใหไดรับประทานอาหารที่ตนชอบหรือตองการ ซึ่งไมมีความเก่ียวของกับ

การศึกษาแตอยางใด โดยการเลือกใชบริการรานอาหารนั้นเกิดจากการตองการรับประทานอาหารนั้นๆ 

ทั้งสิ้น  
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2.6 ลักษณะของประชากรกลุมประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองที่มีรายได 

ตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติ     

ดอนเมืองโดยรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา รานอาหารภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง       

มีหลากหลายของดานราคา เชนรานสะดวกซื้อ ไปจนถึงรานอาหารที่มีชื่อเสียง ทําใหผูบริโภคที่มีระดับของ

รายไดตางกันตัดสินใจเลือกรานอาหารตางกัน ซึ่งผลการศกึษาไมสอดคลองกับงานวิจัยของ รัฐชัย สายเพ็ชร 

(2561) ศึกษา เรื่อง กระบวนการตัดสินใจการเลือกใชบริการรานอาหารในกรงุเทพมานคร พบวา ถึงแมวา

รายไดจะเปนปจจัยสําคัญ ประการหนึ่งในการเลือกใชบริการของผูบริโภค แตอยางไรก็ตามการเลือกทาน

อาหารในปจจุบันนั้น รานอาหารตางๆ ลวนมีการแขงขันกันในเรื่องของราคา จึงทําใหราคาอาหารสวนใหญ

อยูบนพื้นฐานที่ใกลเคียง กัน ซึ่งไมวาผูบริโภคจะมีรายไดเทาไรก็สามารถเลือกรับประทานอาหารตามที่ตน

ตองการไดดวย เหตุนี้จึงทําให ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มี รายไดตอเดือน ตางกัน ทําใหกระบวนการ

ตัดสินใจการเลือกใชบริการรานอาหาร โดยรวมไมแตกตางกัน 

3. ศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของ

ผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง สามารถสรุปไดดังนี้ 

3.1 สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลในทิศทางตรงกันขามตอกระบวนการ

ตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา ผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มีขอมูลจากประสมการณในอดีตเนื่องจาก

รานอาหารภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง สวนมากเปนรานที่มีชื่อเสียง ดังนั้นผูบริโภคจะใชขอมูล

ในอดีตหรือขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อชวยใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจไดรวดเร็วมากขึ้น ลดการเสียเวลาใน

การตัดสินใจ ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของ รัตติญา สิทธิศักดิ์  (2559) ศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ  

การตัดสินใจเลือกใชบริการราน เอสแอนดพ ีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องของรานที่มีชื่อเสียง และนาเชื่อถือ เนื่องจากรานที่เปดมา

ยาวนานและเปนที่รูจักในกลุมคนจํานวนมากทําใหรานนั้นเกิดความนาเชื่อถือ ทั้งในดานรสชาติของอาหารที่ได

สงผานและบอกตอๆกัน รวมถึงการใชวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพในการประกอบอาหาร ก็เปนปจจัยสําคัญดวย

เชนกันในดานการประกอบการตัดสินใจเลือกใช บริการของผูบริโภค และการมีรสชาติที่ดีอรอยเปนที่ถูกปาก  

3.2 สวนประสมทางการตลาดดานราคา มีผลตอกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหาร

ของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เนื่องจากคาเชาพื้นที่

ภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มีราคาคาเชาพื้นที่ที่คอนขางสูง ทําใหราคาอาหารของรานอาหาร 

ภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองมีราคาที่สูงกวารานอาหารโดยทั่วไป จึงมีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ รัตติญา สิทธิศักดิ์ (2559) 
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ศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเอสแอนดพี ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล ดานราคา พบวา ผูบริโภค ใหความสําคัญกับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพเปนอยางมาก 

และการกําหนดราคานั้นตองมีความเปนธรรม ไมเอาเปรียบผูบริโภค โดยผูบริโภคสวนใหญคํานงึถึงความ

คุมคาในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบ ในการใชประกอบอาหาร ที่มีความสด สะอาด ถูกหลักอนามัย รวมถึง

มีรสชาติของอาหารที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่กําหนด 

 3.3 สวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนาย  มีผลในทิศทางตรงกันขามตอกระบวน 

การตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา เนื่องจากเปนรานอาหารที่บริการภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเทานั้น จึงไมมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกทานอาหารของผูบริโภค ชองการจัดจําหนายจึงเปนการเปดหนารานที่ใหบริหารผูโดยสาร 

ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของ รัตติญา สิทธิศักดิ์ (2559) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการรานเอสแอนดพี ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดานชองทางการจัด

จําหนาย พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับทําเลที่ตั้งของรานที่สามารถเขาถึงไดสะดวก โดยการมีทําเลที่ตั้ง   

ที่ดีนั้น เปนสิ่งที่ทาใหผูบริโภคสามารถเขาถึงตัวรานได สะดวก ซึ่งสวนใหญรานเอสแอนดพีนั้นจะตั้งอยูใน

สาขาของหางสรรพสินคา เพื่อใหผูบริโภค สามารถเขาถึงตัวรานไดสะดวก นอกจากนี้การมีสาขาสําหรับ

ใหบริการเปนจํานวนมาก ก็เปนปจจัย สําคัญ 

3.4 สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการขาย มีผลในทิศทางตรงกันขามตอ

กระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งผูวิจัยมี

ความคิดเห็นวา เนื่องจากรานอาหารบางรานภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ไมรวมจัดการสงเสริม

การขายเหมือนสาขาอื่นๆของรานนั้น ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของ โนรีย แตมสุด (2561) ไดศึกษา 

เรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อกาแฟจากรานกาแฟมวลชนของผูบริโภคในกระทรวงศึกษาธิการ ดานการ

สงเสริมการขาย พบวา การสงเสริมการตลาด มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ เนื่องจากการสงเสริมการตลาด

ชวยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจและความตองการสินคาไดมากข้ึน มีการสื่อสารผานการโฆษณาบนโลกอินเตอรเน็ต 

รวมถึงมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในชวงเวลาพิเศษ (ลด แลก แถม) 

3.5 สวนประสมทางการตลาดดานพนักงาน มีผลในทิศทางตรงกันขามตอกระบวนการ

ตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา เนื่องบางรานอาหารภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองมีจํานวนพนักงานนอย เนนการ

บริการดวยตนเอง ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของ โนรีย แตมสุด (2561) ไดศึกษา เรื่อง กระบวนการ

ตัดสินใจซื้อกาแฟจากรานกาแฟมวลชนของผูบริโภคในกระทรวงศึกษาธิการ ดานพนักงาน พบวา พนักงานมีผล

ตอกระบวนการตัดสินใจ เนื่องจากพนักงานที่มีบุคลิกภาพที่ดีและ พนักงานที่ใหบริการ แตงกายเหมาะสม 
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ใชคําพูดสุภาพกับลูกคามีความรูความเขาใจในตัวสินคาเปนอยางดี มีความกระตือรือรนและมีความเต็มใจใน

การใหบริการ มีมารยาทและ มนุษยสัมพันธดี  

3.6 สวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจในการเลือก

ทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากร

ภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวนใหญคือผูโดยสารที่กําลังเตรียมตัวสําหรับการเดินทางโดย

เครื่องบิน จึงใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ในระดับมากในเรื่องของ กระบวนการสั่ง

อาหารที่มีขั้นตอนที่งาย มีความสะดวก และรวดเร็ว เพื่อใหทันเวลาในการเตรียมตัวเดินทาง ผูประกอบการ

ควรพัฒนาในเรื่องของความรวดเร็วในการบริการ และนําเทคโนโลยีมาใช ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

รัตติญา สิทธิศักดิ์ (2559) ศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเอสแอนดพี 

พบวา กระบวนการใหบริการนั้น เมนูอาหารที่นําเสนอกับผูบริโภค จะตองมีความชัดเจน ทั้งดานราคาและ

ภาพตัวอยางประกอบของอาหาร ซึ่งเปนปจจัยที่มีอิทธิพลใน การตัดสินใจเลือกใชบริการรานเอสแอนดพี 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3.7 สวนประสมทางการตลาดดานหลักฐานทางกายภาพ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ    

ในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา  

รานอาหารภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองมีความแตกตางในเรื่องของพื้นที่ภายในรานอาหาร                 

ความสะอาด การตกแตง จํานวนโตะที่นั่งที่เพียงพอ รานอาหารที่มีเอกลักษณ เนื่องจากประชากรภายใน            

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง  สวนใหญคอืผูโดยสารที่มีสัมภาระในการเดินทาง จึงมีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจในการเลือกทานอาหาร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ รัตติญา สิทธิศักดิ์ (2559) ศึกษา เรื่อง ปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเอสแอนดพี พบวา ผูบริโภคให ความสําคัญกับรานอาหารที่มี

ความสะอาด รวมถึงสภาพภายในและภายนอกของรานตองดูสะอาดตา เนื่องจากรานที่มีความสะอาดนั้น 

สามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคได อีกทั้งยังสามารถดึงดูด ความสนใจจากลูกคาไดเชนกัน นอกจากนี้

ผูบริโภคยังใหความสําคัญกับการตกแตงราน เนื่องจากการ ตกแตงรานที่ดูทันสมัย มีการใช จาน ชาม ชอน 

สอม ที่ดูดี สวยงามนั้นก็เปนปจจัยที่สามารถดึงดูด ลูกคามาใชบริการไดดวยเชนกัน และเปนปจจัยสําคัญใน

การตัดสินใจเลือกใชบริการรานเอสแอนดพี ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  
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ขอเสนอแนะการนําไปใช 

จากผลการวิจัยครั ้งนี้แสดงใหเห็นวาประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองที่มี 

รายไดที่แตกตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทานอาหารของผูบริโภคภายในทาอากาศยาน

นานาชาติดอนเมืองตางกัน ดังนั้นบริษัทหรือผูประกอบการจึงควรใหความสนใจกับลักษณะของกลุมเปาหมาย 

เพราะเนื่องจากลักษณะของกลุมผูบริโภคเลือกรานอาหารภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง          

ที่แตกตางกันไป ตามปจจัยที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาไปแลวนั้น มีผลทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อตางกัน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. การศกึษาครั้งนี้เปนการศึกษาประชากรภายในทาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเทานั้น เพื่อให

การวิจัยในครั้งตอไปควรเปลี่ยนทาอากาศยาน เพ่ือทําใหเกิดผลลัพธในการศึกษาที่มีความหลากหลาย      

มากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรนําสถิติตัวอื่นมาใชในการวิเคราะห 

รวมกับการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม เชนการสัมภาษณเชิงลึก และการจัดการสัมภาษณแบบกลุมควบคูกับ

การแจกแบบสอบถามเพ่ือใหไดขอมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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