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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มี วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเหนื อ

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 2)เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยบริโภคอาหาร

เหนือ 400 คน โดยใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) Reliability) 
โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) รวมเท่ากับ  0.932  เป็นเครื ่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ค่า ความถ่ีค่า ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบ

ความแตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD  และสถิติการถดถอยพหูคูณ (Mult iple 
Regression Analysis) 

mailto:tanaponpunyoyai32@gmail.com


2 
 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา อาชีพ  

และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเหนือของผู้บริโภคแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05  นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเหนือผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คําสําคัญ: อาหารเหนือ; การตัดสินใจบริโภค; ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to study demography factors such as sex, age, 
marriage status, degree of study, occupation and average monthly income that affected to the 

decision to take northern thai foods in bangkok 2) to study marketing mix factors which related 
to decision making such as product, price, place, promotion, people, physical evidence and 

process which affected to the decision to take northern thai foods of  consumers in Bangkok. 
The questionnaire of marketing mix factors was used to be a tool for collecting the data with 

the total Cronbach’s Alpha 0.932. The data collected were analyzed by utilizing the frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample 

(t-test), One-way ANOVA, in case of its had statistical significant different testing a pair of variables 
by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to find which pair are different and 

Multiple Regression Analysis.  

The results of hypothesis testing showed that demography factors of consumers in 

Bangkok with age, marriage status, degree of study, occupation and average monthly income 
make the decision to take northern thai foods differently at statistical significance of 0.05 levels. 

Moreove, marketing mix factors such as product, price, place, promotion and process had effect 
to the decision to take northern thai foods of consumers in Bangkok at statistical significance of 

0.05 levels.  
Keywords: Noethern thai food; Decision Making; Marketing Mix 7Ps;  

บทนำ 
สภาพเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีอัตราการขยายตัวสูงข้ึน ทำให้วิถีชีวิตของคนไทยมีการเปล่ียนแปลงไป

อย่างมาก โดยเฉพาะคนในเมืองหลวงมีการดำรงชีวิตท่ีเร่งรีบ ท้ังจากการเดินทางไปทำงานนอกบ้านและการใ ช้
ชีวิตในบ้าน ในครัวเรือนลดลง จึงทำให้การปรุงอาหารรับประทานในครัวเรือนลดลง ดังนั้นการพักผ่อนหรือการ
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เลือกสถานท่ีผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน จึงเป็นท่ีต้องการของคนส่วนใหญ่ ร้านอาหารก็จึง เป็นอีก

สถานท่ีอีกแหล่งหนึ่งท่ีใช้ในการพบปะสังสรรค์ระหว่างครอบครัว เพ่ือน และผู้ร่วมงาน ทำให้ส่งผลให้ร้านอาหาร
เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพมหานครมากข้ึน จากเหตุผลข้างต้น ทำให้ธุรกิจอาหารประเภท

ต่างๆ มีสูงข้ึนต้ังแต่ร้านอาหารข้างทางไปจนถึงร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ซ่ึงมีท้ังอาหารไทยกลาง อาหาร
อีสาน อาหารใต้ เป็นต้น ท้ังนี้ผู้วิจัยได้เห็นการเติบโตของตลาดร้านอาหาร และแนวโน้มการใช้บริการอาหารนอก

บ้านท่ีมากข้ึน จึงมีการทำวิจัยเพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการอาหารเหนือในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร

เหนือของผู้บริโภคในกรุง เทพมหานคร ตามปัจจัยประชากรศาสตร์ไ ด้แก่เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  ได้แก่ผลิต ภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ เพ่ือท่ีจะได้เป็นแนวทางให้ผู้ท่ี
สนใจศึกษาหรือเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารเหนือ ได้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคได้มาย่ิงข้ึน รวมถึงการ
วิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกบริโภคร้านอาหารเหนือ  เพ่ือสามารถนำผลท่ีได้จากการวิจัยไปปรับใช้และ
พัฒนากลยุทธ์การวางแผนทางการตลาด เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด   
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนท่ีต่างกัน ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ได้แก่  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจั ด
จำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล  ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ  มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร   
ขอบเขตงานวิจัย  

งานวิจัยฉบับนี้ทำการศึกษางานวิจัยฉบับนี้ทำการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเ หนือ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยท่ีประชากรในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ  บุคคลท่ัวไปท่ีอา ศัยอ ยู่ในเ ขตใน

กรุงเทพมหานคร และกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ ผู้บริโภคท่ีเคยบริโภคอาหารเหนือในกรุงเทพมหานคร 
โดยท่ีจำนวนกลุ่มตัวอย่าง มาจากใช้วิธีการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ  Taro  Yamane โดยใช้การ
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เลือกจากตารางแบบไม่ทราบจำนวนท่ีแน่นอน หรือมากกว่า 100,000 คน โดยพิจาณาจากค่าความคลาดเคล่ือน 

5%  ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%  จะทำให้ได้ค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจำนวน 400 คน 
ตัวแปรท่ีใช้ในงานวิจัย ตัวแปรอิสระ ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ  และ ตัวแปรตาม 

ได้แก่ การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. การวิจัยในคร้ังนี้จะทำให้ทราบถึงปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันนั้นจ ะส่ง ผล ต่อการ
ตัดสินใจ ในการเลือกใช้บริการร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร เพ่ือท่ีจะได้นำผล

การศึกษาดังกล่าวไปปรับปรุงปรับใช้และเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาการให้บริการ ท่ีตอบโจทย์
และตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคชัดเจนมากข้ึน 

2.ทำให้สามารถนำเอาผลการศึกษาวิจัยในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดนั้นไปเป็นแนวทางใน
การวางแผนทางการตลาด ในการทำแผนธุรกิจ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการทำธุรกิจจากคู่แข่งให้มากข้ึน  

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยประชากรศาสตร์  

Hanna and Wozniak (2001)  ได้ให้ความหมายของประชากรศาสตร์ไว้ว่า ประชากรศาสตร์ คือ 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นข้อมูลก่ียวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ศาสนาและเช้ือชาติ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ซ่ึงโดยท่ัวไปแล้วนักการตลาดมักจะนํามาพิจารณาสําหรับ
ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยนํามาเช่ือมโยงกับความต้องการ ความชอบ และอัตรา

การใช้สินค้าของผู้บริโภค  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเคร่ืองมือทาง
การตลาดท่ีบริษัทของเราสามารถควบคุมได้เอง บริษัทมักจะใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนอง ความพึงพอใจและสนอง

ความต้องการของลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น 
(4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพ่ิมเติมข้ึนมา อีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People)  
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดท่ีสำคัญใน

การตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับธุรกิจทางด้านการบริการ  
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แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจบริโภค 

Schiffman and Kanuk (1994) ได้ให้ความหมายของกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค หมายถึง 
ข้ันตอนในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไปพฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนต่างๆท่ีเ ก่ีย วข้อง

กับกระบวนการตัดสินใจ ท้ังด้านจิตใจ ด้านความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมของ
ด้านจิตใจ และกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ทําให้เกิดการซ้ือและเกิดพฤติกรรมการ

ซ้ือตามบุคคลอ่ืนทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจบริโภค  
ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับอาหารเหนือ 

ฉวีวรรณ สุวรรณาภา, อรอนงค์ วูวงศ์ และนายเสริมศิลป์ สุภเมธีสกุล (2560) การรับประทานอาหาร
ของคนภาคเหนือนั้น เรียกว่า “ขันโตก” แทน “โต๊ะอาหาร” โดยสมาชิกในบ้านจะนั่งล้อมวงกัน ลักษณะนิสัยท่ี

ค่อนข้างเยือกเย็น สุขุมและสุภาพเรียบร้อย นับเป็นส่ิงท่ีสะท้อนออกมาให้เห็นถึง อาหารท่ีมีเอกลักษณ์ของคน
ภาคเหนือ ประกอบด้วยข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก มีน้ำพริกชนิดต่าง ๆเช่น น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง มีแกง

หลายชนิด เช่น แกงโฮะ แกงแค นอกนั้นยังมีแหนม ไส้อ่ัว แกงฮังเล เพ่ือช่วยให้ร่างกายอบอุ่น  การอยู่อาศัยใน
หุบเขาและบนท่ีสูงอยู่ใกล้กับป่า จึงนิยมนำพืชพันธ์ุในป่ามาปรุงอาหาร เช่น ผักแค บอน หยวกกล้วย ปักหวาน 

ทำให้เกิดอาหารพ้ืนบ้านช่ือต่างๆ เช่นแกงแค แกงหยวกกล้วย แกงบอน อาหารภาคเหนือไม่นิยมใส่น้ำตาล ความ
หวานจะได้มาจากส่วนผสม เช่น ความหวานจากผัก จากปลา จากมะเขือส้ม เป็นต้น อาหารท่ีคนภาคเหนือนิมยม

ใช้กินแนม หรือกินเคียงกับอย่างอ่ืนเช่น แคบหมู หนังปอง เป็นต้น  
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ปฏิญญา  เกตุวัฒนกิจ์ (2560) ทำการศึกษา “การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและปัจจัยในการ
เลือกใช้บริการร้านอาหาร ของผู้บริโภคในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็น
การวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ราย การ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้โปรแกรมสำเร ็จร ูป SPSS งานวิจ ัยน ี้กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทและมีรายได้เฉ ล่ีย ต่อ เดือน 

15,001 - 35,000 บาทผลการศึกษาพฤติกรรมพบว่า ผู้บริโภคใช้บริการร้านอาหาร 1 - 2 คร้ังต่อเดือน ในช่วง
เวลาเย็นมากท่ีสุด (17.00 - 20.00 น.) โดยเฉล่ียค่าใช้จ่าย 101 - 500 บาท/คน/คร้ัง ประเภทร้านอาหารท่ีใ ช้

บริการบ่อยท่ีสุดในช่วง 6 เดือน สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ร้านก๋วยเต๋ียว ร้านอาหารอีสาน และร้านอาหารแผง
ลอย ส่วนใหญ่ผู้ตอบจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกร้านด้วยตนเอง เมื่อไม่มีเวลาทำอาหารเอง การตัดสินใจเลือก

ร้านอาหารเดิมซ้ำ เพราะรสชาติอาหารอร่อยเหมาะสมกับราคา และเมื่อพบร้านอาหารเปิดใหม่จะถามเพ่ือนก่อน
ตัดสินใจใช้บริการ จากการศึกษาข้อมูลตัวแปรด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่าปัจจัยด้านราคามีผลมากท่ีสุด 
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และตัวแปรด้านคุณภาพการบริการ พบว่า ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการท่ีจับต้องได้มีผลมากท่ีสุด 

โดยภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
Danisha De Mel (2020) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ ซ้ือ สินค้าท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในกรณีศึกษา ซูปเปอร์มารเก็ตในศรีลังกา (Impact Of Green Marketing Mix On 
Customers’ Green Purchasing Intention With Special Reference To Sri Lankan Supermarkets) โดย

มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสิน ค้าท่ี เป็นมิ ตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ในกรณีศึกษา ซูปเปอร์มารเก็ตในศรีลังกา ศรีลังกา โดยมีการรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด 173 

ตัวอย่าง โดยใช้การเก็บข้อมูลแบบการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยท่ีแบบสอบถามคือ จัดทำมาเพ่ือศึกษาปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการซ้ือสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผ่านทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม 

โดยนำผลมาทดสอบโดยใช้สถิติ  Multiple Regression Analysis. ผลการวิจ ัยพบว่ามีปัจจ ัยส่วนผสมทาง
การตลาดมีผลต่อการซ้ือ คือ ด้านผลิตภัณ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ตามลับดับ และการศึกษาในคร้ังนี้ 

รวมไปถึง Mediation analysis เพ่ือการวิเคราะห์ทัศนคติด้านส่ิงแวดล้อมของ ผู้บริโภคท่ีมีต่อ ความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยผลวิจัยพบว่าปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์และด้านราคา มีผลกระทบอย่างมากต่อการซ้ือสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เนื่องจากทัศนคติด้าน
รักษ์ส่ิงแวดล้อมของลูกค้า 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบ วิจั ยตัดขวาง 

(Cross sectional studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลเพียงคร้ังเดียวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยใช้เคร่ืองมือในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามและใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดย ซ่ึงในการวิจัยในคร้ังนี้เป็นวิจัยเชิง

สำรวจท่ีใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
ส่วนท่ี 1 เป็นคำถามเก่ียวกับข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์ของ ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ีย ต่อเดือนโดยมีจำนวนข้อคำถามท้ังหมด 6 ข้อ  
ส่วนท่ี 2 เป็นคำถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  ได้แก่  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัย

ด้านกระบวนการ ซ่ึงมีจำนวนข้อคำถามท้ังหมด 37 ข้อ  
ส่วนท่ี 3 เป็นคำถามเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี

จำนวนข้อคำถามท้ังหมด 5 ข้อ 
ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงมีจำนวนข้อคำถามท้ังหมด 1 ข้อ  

ผลการวิจัย 
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ส่วนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็น

การศึกษาท่ีวิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ของตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และศึกษาส่วนประสมทางการตลาดเป็นการศึกษาท่ีวิเคราะห์ด้วย

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 

และการศึกษาการตัดสินใจ เป็นการศึกษาท่ีวิเคราะห์ด้วยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลสำรวจผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน พบว่า ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จำนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 53.20 มีช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี  จำนวนท้ังส้ิน  169 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.30  มีสถานภาพโสด จำนวน ท้ังส้ิน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจำนวน

ท้ังส้ิน 250 คนคิดเป็นร้อยละ 62.50 มีอาชีพพนักงานบริษัท จำนวนท้ังส้ิน 177คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท จำนวนท้ังส้ิน 104  คน คิดเป็นร้อยละ 26.00  

 การตัดสินใจบริโภคอาหารเหนือของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร   พบว่าผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
มีการตัดสินใจบริโภคอาหารเหนือโดยรวมท้ังหมดอยู่ในระดับมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35  

 ส่วนท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศ ท่ีต่างกัน ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร เหนื อของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยประชากรศาสตร์ด้าน อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกัน ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเหนือของ ผู้บริโภค

ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ได้แก่  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ  มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเหนือของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกั 

 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศ ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเ หนือของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกัน  

ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุท่ีต่าง กัน ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเ หนื อของ
ผู ้บร ิโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพิน ิจ ผิวผ่อง (2560) ได้ทำได้

ทำการศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคขนมหวานในอำเภอหัวหิน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่ำกว่า 
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30 ปี มีการตัดสินใจเลือกบริโภคร้านขนมหวานในอำเภอหัวหิน แตกต่างจากกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุ 41 ปีข้ึนไป 

โดยกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุ 41 ปีข้ึนไปมีแนวโน้มการใช้บริการร้านขนมหวานในอำเภอหัวหินมากกว่ากลุ่มผู้บริโภค
ท่ีมีอายุต่ำกว่า 30 ปี เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุ 41 ปีข้ึนไป อาจมีการนัดพบปะ สังสรรค์ กับคนวัยเดียวกัน 

ซ่ึงในบางคร้ังอาจจะไม่ได้ทำงานประจำแล้ว ทำให้มีแนวโน้มการใช้บริการร้านขนมหวานในอำเภอหัวหินมากกว่า
กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุต่ำกว่า 30 ซ่ึงยังคงอยู่ในวัยทำงาน  

ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพสมรสท่ีต่างกัน ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเหนือ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภารดา  เพ็ชรย้ิม (2559) ศึกษาเ ร่ือง 

ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน (Clean Food)  ของชาวกรุงเทพมหานคร พบว่า จาก
การเปรียบเทียบระดับความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน (Clean Food) ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันพบว่า 

ผู้บริโภคสถานภาพโสดมีค่าเฉล่ียระดับความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน (Clean Food) เท่ากับ 4.0201 
คะแนน ส่วนสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.9630 คะแนน  

ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาท่ีต่างกัน ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเหนือ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภารดา  เพ็ชรย้ิม (2559) ได้ทำการศึกษา

ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน (Clean Food)  ของชาวกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้บริโภคอาหารคลีน (Clean Food) ในช่วง ปริญญาเอก มีค่าเฉล่ียสูงสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.1276  คะแนน 

รองลงมาคือต่ำกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ีย 4.0071 คะแนน ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียคือ 4.0024 คะแนน และปริญญา
โท มีค่าเฉล่ีย 3.9618คะแนน เมื่อทดสอบความแตกต่าง พบว่า ผู้บริโภคอาหารคลีน (Clean Food) ท่ีมีระดับ

ทางการศึกษาต่างกันมีระดับความสําคัญต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน ( Clean Food) ดังนั ้น จ ึงทําการ
เปรียบเทียบรายคู่ด้วยสถิติ Bonferroni พบว่า ผู้บริโภคระดับการศึกษาปริญญาเอก มีระดับความสําคัญต่อการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน (Clean Food) สูงกว่าผู้บริโภคอาหารคลีน (Clean Food) ระดับปริญญาโท  

ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพท่ีต่างกัน ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหา รเหนื อของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภารดา  เพ็ชรย้ิม (2559) ได้ทำการศึกษา
ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน (Clean Food)  ของชาวกรุงเทพมหานคร พบว่า จาก

การตรวจสอบสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม พบว่า ผู้บริโภค
อาหารคลีน (Clean Food) อาชีพ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.0247  

คะแนน รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน/ ลูกจ้าง มีค่าเฉล่ีย 4.0121 คะแนน นักเรียน/ นักศึกษา มีค่าเฉล่ีย
คือ 3.9624 คะแนน และอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย มีค่าเฉล่ีย 3.9854 คะแนน และเมื่อทดสอบความ

แตกต่าง พบว่า ผู้บริโภคอาหารคลีน (Clean Food) ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจในการเ ลือก ซ้ือ
อาหารคลีน (Clean Food) แตกต่างกัน 
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ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร

เหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภารดา  เพ็ชรย้ิม (2559) ไ ด้
ทำการศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน (Clean Food)  ของชาวกรุงเทพมหานคร 

พบว่า จากการตรวจสอบสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นในประเด็นความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม พบว่า 
ผู้บริโภคอาหารคลีน (Clean Food) ท่ีมีรายได้ 60,001 – 90,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.0914 

คะแนน รองลงมาคือ 15,001 – 30,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 4.0335 คะแนน รายได้ 45,001 – 60,000 บาท มี
ค่าเฉล่ีย 4.0330 คะแนน 15,000 บาทหรือต่ำกว่า มีค่าเฉล่ีย 3.9779 คะแนน  และรายได้ 30,001 – 45,000 

บาท มีค่าเฉล่ีย 3.9270 คะแนน เมื่อทดสอบความแตกต่าง พบว่า ผู้บริโภคอาหารคลีน (Clean Food) ท่ีมี
รายได้แตกต่างกันมีระดับความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีน (Clean Food) แตกต่างกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ได้แก่  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทาง
การจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล  ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ  มี

ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ปัจจ ัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ม ีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฏิญญา  เกตุวัฒนกิจ์ (2560) ไ ด้
ทำการศึกษา พฤติกรรมการบริโภคอาหารและปัจจัยในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร ของผู้บริโภคในอำเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรีพบว่าผลวิจัยทางด้านข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมมี
ผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียภาพรวมเท่ากับ 3.97 และการพิจารณด้านผลิตภัณฑ์มีผล ต่อ

การตัดสินใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ซ่ึงคะแนนค่าเฉล่ียของด้านผลิตภัณฑ์เท่ากับ 4.19  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้ านอาหาร

เหนือของผู้บริโภคในกรุง เทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตติญาภรณ์ พิศาลวราพงศ์ (2560)  ไ ด้
ทำการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าใช้บริการร้านยศข้าวต้ม

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าพบว่าปัจจัยด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้ร้านยศข้าวต้ม  
กล่าวได้ว่า ร้านยศข้าวต้มเป็นร้านอาหารตามส่ังท่ีมีราคาของสินค้าเฉล่ียอยู่ท่ี 301-600 บาทซ่ึงเป็นราคาท่ีไม่แพง

จนเกินไป สามารถใช้บริการได้บ่อย ซ่ึงอาหารเป็นส่ิงท่ีสําคัญในการดํารงชีวิต เมื่อร้านยศข้าวต้มมีการต้ังราคา
อย่างเหมาะสม ผู้บริโภคจะตัดสินใจใช้บริการ ดังนั้นการต้ังราคาของอาหารจะต้องประเมินมาจากต้นทุน มุมมอง

ของผู้บริโภค และจะต้องอยู่ในระดับท่ีไม่ต่างกับคู่แข่ง  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใ ช้

บริการร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจียระไน พรสมบูรณ์ศิริ 
(2559) ได้ทำการศึกษา “ปัจจ ัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
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ร้านอาหารญี ่ป ุ ่นระดับพรีเมี ่ยม ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจ ัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายของ  

ร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมี่ยมท่ีต้ังอยู่ในละแวกท่ีมีการเดินทางสะดวก เช่น ติด bts  เป็นต้น หรือมี ท่ีจอดรถ
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอยู่ในระดับมาก  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตติญาภรณ์ พิศาลวราพงศ์ 

(2560) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าใช้บริการร้าน
ยศข้าวต้มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัด สินใจ

เข้าใช้ร้านยศข้าวต้ม กล่าวได้ว่า กลยุทธ์ท่ีร้านยศข้าวต้มมีแตกต่างจากร้านอาหารอ่ืนๆในพ้ืนท่ีใกล้เคียงคือ มีการ
แสดงวงดนตรีภายในร้าน ยังมีการมอบส่วนลดเม ื่อครบกําหนดหรือโอกาสพิเศษ นอกจากนั ้นยังมีการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์เ ช่น Facebook เป็นต้น ทําให้ผู้บริโภคมองเห็นถึงความ แตกต่าง และ
ตัดสินใจใช้บริการร้านยศข้าวต้ม  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
เหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใ ช้
บริการร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

ปัจจ ัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ ม ีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารเหนือของผู้บร ิโภคในกรุง เทพมหานคร  สอดคล้องกับผลวิจัยของ พิมพิน ิจ ผิวผ่อง ( 2560) ได้

ทำการศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคขนมหวานในอำเภอหัวหิน พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคร้านขนมหวานในอำเภอหัวหิน เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญ

ในเร่ืองของความถูกต้องของขนมหวานและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังไป อีกท้ังระยะเวลาในการคอยขนมหวานนั้นมีความ
เหมาะสม และกระบวนการคิดเงินถูกต้อง รวดเร็ว  

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1.1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้เฉล่ีย

ต่อเดือนท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กัน 
 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุท่ีต่างกัน  ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเหนือของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยท่ี อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีการตัดสินใจบริโภคโดยรวม 

มากกว่า อายุ 21 – 30 ปี และ อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีการตัดสินใจบริโภคโดยรวม มากกว่า อายุ 31 - 
40 ปี อีกคู่หนึ่ง อายุ 21 – 30 ปี มีการตัดสินใจบริโภคโดยรวม มากกว่า อายุ 31 - 40 ปี และ อายุ 21 – 30 ปี 
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มีการตัดสินใจบริโภคโดยรวม น้อยกว่า อายุ มากกว่า 50 ปี อีกคู่หนึ่ง อายุ 31 - 40 ปีมีการตัดสินใจบริโภค

โดยรวม น้อยกว่าอายุ  41 - 50 ปี อีกคู่หนึ่ง อายุ 41 - 50 ปี มีการตัดสินใจบริโภคโดยรวม น้อยมากกว่า 50 ปี 
ข้ึนไป  และจากผลดังกล่าวจะเห็นว่าผู้บริโภคท่ีมีอายุน้อยกว่า ซ่ึงอยู่ในช่วง ต่ำกว่า 20 ปีจะมีการตัดสินใจบริโภค

มากกว่ากลุ่มคนอายุวัยกลางคน ซ่ึงน่าจะเป็นเพราะการท่ีอยุ่ในช่วง วัยรุ่นท่ีมีการตัดสินใจท่ี ค่อนข้าง รวดเร็ ว 
ประกอบกับท่ียังไม่มีภาระใช้จ่ายท่ีมากมาย จึงทำให้เลือกใช้บริการ ค่อนข้างง่าย อีกท้ังเองการท่ีเป็นวัยรุ่น น่าจะ

ชอบในการทดลอง ทดสอบ ส่ิงใหม่ๆ ในท่ีนี้หมายถึงอาหารเหนือ ซ่ึงทำให้ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครนั้น มีการ
ตัดสินใจใช้บริการมากข้ึน และจากการเปรียยบเทียบ ผู้บริโภคในวัยกลางคน กับกลุ่มคนอายุ 40 ปีข้ึนไป จะเห็น

ได้ว่าผู้บริโภคกลุ่มอายุ มากกว่า 40 ปีข้ึนไป จะมีการตัดสินใจท่ีมากกว่า ดังนั้น ผู้วิจัยจึง เห็นว่าการเ จาะ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นวัยรุ่น นักศึกษา และ กลุ่มคนอายุมากว่า 40 และผู้สูงอายุเป็นส่ิงท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถ

นำเอาส่วนประสมทางการตลาดมาพัฒนา โดยเน้นท่ี ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ  โดยมีการวางกลยุทธ์ให้ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภค 

จะทำให้นำมาสู่การเพ่ิมยอดขายท่ีมากข้ึน  เช่น การทำเมนูอาหารให้มีความหลากหลายรสชาติ ให้เหมาะสมต่อ 
ผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุ เช่น มีระดับความเผ็ดให้เลือกหลายระดับ  บรรจุภัณฑ์มีความทันสมัยและ รูป ร่าง

หน้าตาสวยงาม สามารถเพ่ิมความดึง ดูดจากลูกค้า  การจัดหาสถานท่ีร้านควรอยุ่ใกล้ มหาวิทยาลัย หรือ
สถานศึกษาเพ่ือเจาะเป้าหมายกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่น อีกท้ังควรมีบริการจัดส่งอาหารถึงท่ี เพ่ือตอบสนองกลุ่มคนวัย

สูงอายุท่ีนิยมบรโภคอาหารท่ีบ้าน  

 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเ ลือกใช้บ ริการ

ร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยท่ี ผู้บริโภคสถานภาพโสด มีการตัดสินใจ
บริโภคโดยรวมน้อยกว่า สถานภาพสมรส และอีกคู่หนึ่ง ผู้บริโภคสถานภาพโสด มีการตัดสินใจบริโภคโดยรวม  

น้อยกว่า สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จากผลดังกล่าวจะเห็นว่าผู้บริโภค สถานภาพโสด จะมีการตัดสินใจบริโภค
น้อยกว่า สถานภาพสมรส และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีสำคัญ

ในคร้ังนี้คือ กลุ่มผู้บริโภคทีมีสถานภาพสมรส และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีครอบครัวแล้ว น่าจะ
เป็นข้อสังเกตท่ีมาจากการจับจ่ายใช้สอยเพ่ือให้คนในครอบครัวบริโภคด้วย หรือ การไปทานอาหารนอกบ้าน

ด้วยกัน ซ่ึงข้อสังเกตนี้ สามารถนำเอาไปพัฒนาและต่อยอดได้ โดยเฉพาะการนำเอาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดเข้ามาวางกลยุทธ์ต่อยอดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย และเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด เช่น การจัดหาสถานท่ี

จอดรถสำหรับร้านอาหาร เพ่ือตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มครอบครัว ท่ีจะขับรถมาเพ่ือใช้บริการ การจัดทำชุดอาหาร
เซ็ทครอบครัว เพ่ือให้ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้า การวางแผนผังร้านอาหารโดยเน้นย้ำการให้บริการโ ต๊ะ อาหาร

แบบบครอบครัวให้มีจำนวนมาก การจัดทำห้องอาหารเพ่ือการจัดเล้ียงครอบครัวในโอกาสสำคัญ 
 ผู ้บร ิโภคในกรุงเทพมหานครที่ ี่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัด สินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยท่ี พบว่า ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมี
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การตัดสินใจบริโภคโดยรวม มากกว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี และอีกคู่หนึ่ง ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญา

ตรี มีการตัดสินใจบริโภคโดยรวม มากกว่า ระดับการศึกษาปริญญาโท อีกคู่หนึ่งคือ  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  
มีการตัดสินใจบริโภคโดยรวม น้อยกว่า ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท รวมถึง ระดับการศึกษาปริญญาโท มี

การตัดสินใจบริโภคโดยรวม น้อยกว่า ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท จากผลดังกล่าวจะเห็นว่าผู้บริโภค จะ
แสดงคล้ายกับกลุ่มของอายุผู้บริโภค ซ่ึง สามารถนำเอาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมาพัฒนาเพ่ือตอบสนอง

กลุ่มผู้บริโภค เช่น การหาทำเลท่ีต้ังใกล้สถานศึกษาหรือตามห้างสรรพสินค้า ท่ีมีกลุ่มวัยนักเรียนนักศึกษามาใช้
บริการ การต้ังราคาอาหารท่ีไม่สูงมากเพ่ือตอบสนองต่อกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาหรือวัยรุ่น การเข้าสู่แพลตฟอร์ม

เพ่ือขายออนไลน์ เพ่ือตอบสนองต่อกลุ่มคนท่ีนิยมใช้สมาร์ทโฟน การจัดทำโปรโมรช่ันร้านอาหาร เพ่ือเจ าะ
กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น  

 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ี่ีมีอาชีพท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเหนือ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยท่ีพบว่า นักเรียน/นักศึกษา มีการตัดสินใจบริโภคโดยรวม 

มากกว่า พนักงานบริษัท และ ข้าราชการ มีการตัดสินใจบริโภคโดยรวม มากกว่า พนักงานบริษัท อีกคู่หนึ่ง คือ 
พนักงานบริษัท มีการตัดสินใจบริโภคโดยรวม น้อยกว่า อาชีพธุรกิจส่วนตัว จากผลดังกล่าวจะเห็นว่าผู้บริโภคจะ

สอดคล้องกับด้านอายุ และระดับการศึกษา โดยสามารถนำเอาส่วนประสมทางการตลาดในด้านต่างๆ มาพัฒนา
เพ่ือตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด เช่น การหาทำเลท่ีต้ังของร้านให้ใกล้สถานศึกษาหรือใกล้สถานท่ีก ลุ่ม

วัยรุ่นชอบไปทำกิจกรรม อีกท้ังการหาทำเลท่ีต้ังใกล้ส่วนราชการต่างๆเพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกค้า การต้ังราคาท่ีไม่
สูงเกินไปเพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกค้าท่ียังไม่มีรายได้ประจำจากการทำอาชีพ   

 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ี่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเ ลือกใ ช้บ ริการ
ร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยท่ีพบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ำก ว่าห รือ

เท่ากับ 15,000 บาท  มีการตัดสินใจบริโภคโดยรวม  มากกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท  
และ รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ำกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท  มีการตัดสินใจบริโภคโดยรวม  มากกว่า  รายได้เฉล่ีย

ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท และ รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ำกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท  มีการตัดสินใจ
บริโภคโดยรวม  มากกว่า  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท และอีกคู่ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 

– 25,000 บาท มีการตัดสินใจบริโภคโดยรวม น้อยกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 55,000 บาทข้ึนไป และ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท  มีการตัดสินใจบริโภคโดยรวม  น้อยกว่า  รายได้เฉล่ียต่อเดือน

มากกว่า 55,000 บาทข้ึนไป และอีกคู่หนึ่ง รายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีการตัดสินใจบริโภค
โดยรวม น้อยกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 55,000 บาทข้ึนไป จากผลดังกล่าวจะเห็นว่าผู้บ ริโภค ท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายหลัก จะเป็นกลุ่มคนท่ีรายได้ไม่สูงมากนัก ซ่ึงข้อสังเกตนี้ จึงสามารถนำเอาไปพัฒนาส่วนประสม
ทางการตลาดโดยเฉพาะด้านราคา โดยเฉพาะการต้ังราคาอาหารท่ีควรจะต้ังไม่สูงมากนักเพ่ือตอบสนองต่อ

กลุ่มเป้าหมาย และยังต้องพิจารณาในเร่ืองของตัวผลิตภัณฑ์ อาหารท่ีต้องมีความคุ้มค่าในราคา และคุณภาพของ
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วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ และการจัดโปรโมช่ันเป็นส่ิงท่ีสำคัญอย่างมาก เพ่ือเป็นการชักจูงในกลุ่มเป้าหมายเข้ามาใ ช้

บริการเพ่ือให้เกิดความประทับใจ และบอกต่อแก่คนอ่ืนๆ  
1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัด

จำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล  ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ  มีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์  ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเ ลือกใ ช้บ ริการ
ร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยท่ีพบว่าความสะอาดของ
อาหารและภาชนะท่ีใส่ เป็นประเด็นท่ีสำคัญมากท่ีสุด ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญในเร่ืองนี้เป็นอย่างมาก ส่วน
ลำดับถัดมาคือ เมนูอาหารท่ีมีความหลากหลายให้เลือกสรร เมนูอาหารมีความแปลกใหม่ โดยมีการจัดเตรียม
เมนูอาหารท่ีมีความหลายให้เลือกรับประทาน ไม่ใช่แค่จำนวนเมนูอาหารเท่านั้น อีกท้ังระดับของรสชาติอาหารก็

ควรให้มีการเลือกสรร เพ่ือตอบสนองลูกค้าได้อย่างตรงจุด อีกท้ังการท่ีต้องทำอาหานให้มีรสชาติท่ีดีมีความอร่อย
ใกล้เคียงกับรสชาติต้นตำหรับก็จำเป็นอย่างมาก การคัดสรรวัตุดิบท่ีนำมาปรุงอาหารก็ต้องมีการคัดสรรวัตถุ ดิบท่ี
ดี เพราะอาหารที่จะอร่อยได้ก็จำเป็นต้องใ ช้วัตถุดิบ ที ่ดี  หน้าตาอาหารก็ต้องมีการตกแต่งใ ห้สวยงามน่า
รับประทาน บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ก็ต้องมีความสวยงามโดดเด่นและตระหนักถึงรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทางด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร

เหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยท่ีพบว่าการแสดงราคาสินค้าท่ีชั ดเจน  
เป็นประเด็นท่ีสำคัญท่ีสุด เพราะการแสดงราคาท่ีชัดเจนมีประโยชน์ต่อท้ังเจ้าของร้านอาหารและผู้บริโภค เพ่ือท่ี
ผู้บริโภคจะสามารถทราบราคาได้โดยไม่ต้องสอบถามทางร้านค้าต้ังแต่ต้น เพ่ือประการการตัดสินใจไ ด้อ ย่ าง
รวดเร็ว  รองลงมาได้แก่ ความคุ้มค่าของราคากับคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ในการประกอบอาหาร แน่นอนว่า
ผู้บริโภคจะต้องพิจาณาจากความคุ้มค่าของราคา กับตัวของเมนูอาหารว่าแพงหรือคุ้มค่า ดังนั้นการต้ังราคา

เมนูอาหารควรมีความเหมาะสมกับวัตถุดิบและส่วนประกอบท่ีนำมาปรุงอาหาร อีกท้ังเมนูอาหารควรมีการ
จัดลำดับราคา เพ่ือให้สอดคล้องกับผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ เช่น ปริมาณขนาดใหญ่สำหรับครอบครัว หรือ ชุดเล็ก
สำหรับทานคนเดียว ดังนั้นเร่ืองราคาจึงเป็นเร่ืองสำคัญอย่างมากในการวางกลยุทธ์เพ่ือให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและ
ยังสามารถทำกำไรให้กับผู้ประกอบการ  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทางด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยท่ีพบว่า ทำเลท่ีต้ัง ท่ี
เดินทางสะดวกเพ่ือมาใช้บริการ  เป็นประเด็นท่ีสำคัญท่ีสุด เพราะการวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเพ่ือเปิดร้านอาหาร
เหนือในเขตกรุงเทพมหานคร ส่ิงท่ีจำเป็นอย่างมากคือ ทำเลท่ีต้ังท่ีต้องเดินทางไปใช้บริการอย่างสะดวก ได้หลาย
รูปแบบ ท้ังรถยนต์ส่วนตัว การเดินทางขนส่งสาธารณะท่ีเข้าถึงไ ด้ รองลงมาคือ มีสถานท่ีจอดรถท่ีเ พียง พอ 
เนื่องจากปัจจุบันผู้คนยังคงนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัว เพ่ือไปใช้บริการร้านอาหาร สถานท่ีจอดรถจึงจำเป็นอย่างมาก 
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อีกท้ังตัวของร้านอาหารต้องสามารถค้นหาท่ีต้ังได้ง่าย มองหาร้านได้ชัดเจน และส่ิงสำคัญในปัจจุบันคือช่องทาง
จำหน่ายทางออนไลน์และผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีบริการจัดส่งอาหารให้ลูกค้าถึงท่ี เพ่ือตอบ
โจทย์ยุคของเทคโนโลยี และการตอบสนองความสะดวกสะบายของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และส่ิงสำคัญอย่าง

มากในยุคสังคมไร้เงินสดการท่ีมีช่องทางการชำระเงินท่ีมีหลายช่องทาง เช่น สแกนจ่ายผ่าน QR code , Visa 
Master card , ระบบพร้อมเพย์ และเงินสด จึงมีความจำเป็นและเป็นข้อได้เปรียบเป็นอย่างมาก 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทางด้านการส่งเสริมการตลาด ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุง เทพมหานคร ผู้วิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยท่ีพบ ว่า การมี
โปรโมช่ันส่งเสริมการขายท่ีมีควาหลากหลาย ให้เข้าร่วม เช่น เมนู1แถม1,ชุดเมนูสุดคุ้ม เป็นประเด็นท่ีสำคัญท่ีสุด 

เพ่ือเป็นการชักจูงลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการได้มากข้ึน รองลงมาคือ มีส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ เช่น มีบัตรสมาชิก
เพ่ือใช้ส่วนลดราคาอาหาร, สมาชิกทานฟรีในวันเกิด, ใบเสร็จอาหารนำมาส่งชิงโชคลุ้นรับของรางวัลพิเศษ เป็น
ต้น และมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกค้าท่ีมาใ ช้
บริการและสร้างความประทับใจเพ่ือนำมาสู่การกลับมาใช้บ ริการซ้ำ อีกท้ังในยุคนี้การมีการประชา สัมพัน ธ์ท่ี
หลากหลายช่องทาง ท้ังออนไลน์และออฟไลน์ เช่น ผ่าน Facebook , Instagram, ป้ายโฆษณา เป็นส่ิงจำเป็น

อย่างมากเพ่ือให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงและรู้จัก และได้เปรียบคู่แข่ง  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทางด้านกระบวนการ ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ

ร้านอาหารเหนือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยท่ีพบว่า ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ
ได้รับอาหารครบถ้วน และถูกต้องตามรายการอาหารท่ีส่ัง เป็นประเด็นท่ีสำคัญท่ีสุด เพราะว่าการสร้างความ
ประทับใจให้กับลูกค้าเป็นส่ิงจำเป็นอย่างมากท่ีจะดึงดูดให้กลับมาใช้บริการซ้ำ รองลงมาได้แก่ ร้านอาหารมีความ

ถูกต้องในการคิดเงิน ซ่ึงเร่ืองนี้ถือเป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญเช่นกันเพราะจะส่ือถึงความน่าเช่ือถือจากลูกค้า อีกท้ัง
ระยะเวลาในการเตรียมอาหารและเสร์ิฟอาหารท่ีมีความรวดเร็ว และมีกระบวนการส่ังซ้ืออาหารท่ีไม่ยุ่งยาก และ
ซับซ้อน มีการแนะนำอาหารให้กับลูกค้า เพ่ือตอบสนองลูกค้าได้อย่างตรงตามความต้องการ  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาจากกลุ่มประชาชนตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคย

รับประทานอาหารเหนือ จํานวน 400 คน ดังนั้นข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาเพ่ิมเติมการทําวิจัย
ในเชิงคุณภาพ กับกลุ่มผู้บริโภคอาหารเหนือต่อไป เพ่ือท่ีจะได้ทราบถึงความต้องการเชิงลึกของกลุ่ม ผู้บริโภค
อาหารเหนือ เพ่ือท่ีจะได้นำเอามาปรับพัฒนากลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพ่ือสร้างจุดเด่น และข้อได้เปรียบคู่แข่ง
ได้มากย่ิงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของ เมนูอาหารท่ีเป็นท่ีต้องการ รสชาติท่ีเหมาะสมท่ีจะตรงเป้ าหมายกลุ่ม
ผู้บริโภคมากย่ิงข้ึน อีกท้ังราคาท่ีเหมาะสม เป็นต้น  

2. พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และกลไก ค่านิยมต่างๆ 
นั้น มีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัตน์นี้ เพ่ือโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเลือกหรือตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
ของเราเอง ซ่ึงทําให้ตัวผู้บริโภคเองมีทางเลือกในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากเพ่ิมข้ึน ในยุคท่ีมีการแข่งขันท่ี
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รุนแรงและคู่แข่งท่ีเยอะ เพ่ือเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับแบรนด์ของเราเอง และเพ่ิมจุดแข็งให้กับร้านของตนเอง 
ดังนั้นผู้ท่ีจะทำการศึกษา และวิจัยค้นคว้า ศึกษา ติดตามข่าวสารอยู่สม่ำเสมอ มีการเกาะติดเทรนด์ของโลก 
เพ่ือท่ีจะได้ทำงานวิจัยท่ีมีความสมบูรณ์และมีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน ทันสถานการณ์โลก 
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