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บทคัดยอ 

           การวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศึกษา

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ของร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ (2) เพ่ือศึกษาค่าเฉล่ียการตดัสินใจเลือกใช้

บริการ จาํแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ (3) เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจ (Marketing 

Mix’7Ps) การสร้าง Content เพ่ือการส่ือสาร และกลยทุธ์ SEO (Search Engine Optimization) ท่ีมีต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ และทาํการสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยั ไดแ้ก่ 

กลุ่มผูบ้ริโภคร้านโกเฮง จาํนวน 400 คน ใชสู้ตรของ ทาโร  ยามาเน่ (Yamane) วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

           ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุการศึกษา อาชีพ ท่ีต่างกนั ทาํใหก้ารตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และการตดัสินใจเลือกใช้

บริการในส่วนประสมทางการตลาดของร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากทางร้าน

ไม่มีส่วนผสมของผงชูรส ดา้นราคา เน่ืองจากราคาเหมาะสมและคุม้ค่ากบัคุณภาพและรสชาติ  ดา้นบุคคล 

เน่ืองจากพนกังานมีการบริการท่ีดี และดา้นกระบวนการบริการ เน่ืองจากการรับออร์เดอร์และแจง้โปรโมชัน่

ชดัเจน  ท่ีส่งผลใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ  
คําสําคัญ : การตดัสินใจ 

 



2 
 

ABSTRACT 

This research subject is a Study of the decision to use the services of Koheng Noodle Restaurant. 

Objective: (1) To study the decision to use the service Of Koheng Noodle Restaurant. (2) To study the 

average service decision Classified by demographic factors. (3) To study the marketing mix for business, 

Content creation for communication, and Search Engine Optimization strategies towards choosing the 

service of Koheng Noodle Restaurant. The samples were selected random consumer group of 400 people at 

Koheng Noodle Restaurant. Using the formula of Taro Yamane, Purposive Sampling Method. 

The results of the study showed that demographic factors such as age, education, occupation, and different 

occupations made the decision to use the Koheng Noodle Restaurant different in statistical significances 

0.05. The decision was to choose the service in the marketing mix of Koheng Noodle Restaurant, there was 

good taste, low-price, high quality, good service and worth to try. Finally, Koheng Noodle Restaurant was 

not seasoned MSG to food Moreover, there had a number of alternatives orders and promotions. Causing, 

consumers decided to choose the Koheng Noodle Restaurant 

Keywords: Decision 

 

บทนํา 

 ปัจจุบนัสภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ และยคุโลกาภิวตัน ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้

การดาํเนินชีวิตของมนุษยใ์นยคุปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไป มีผลทาํใหพ้ฤติกรรมการรับประทานอาหารได้

เปล่ียนไปเช่นกนั ตอ้งรีบเร่ง ตอ้งการความสะดวกสบาย รวดเร็วในการดาํเนินชีวิตเป็นไปในรูปแบบท่ีง่ายข้ึน 

เช่น การใช ้บริการ Food delivery เช่น Line Man, Food Panda, Uber Eats และ Grab Food โดยไม่เสียเวลาใน

การรอคิวเพียงการใชแ้อปพลิเคชัน่ ดงันั้นผูป้ระกอบการตอ้งปรับตวัตามกระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็ว การปรับเมนูใหเ้หมาะสมกบเทรนดข์องผูบ้ริโภค การสร้างความแตกต่าง เพ่ือสร้างความสนใจใหก้บั

ลกูคา้ รวมถึงการเพ่ิมช่องทางในการเขา้ถึงท่ีหลากหลายของลูกคา้ 

 เทคโนโลยีและการแข่งขนัท่ีเพ่ิมมากข้ึน สาํหรับผูป้ระกอบการร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือไดมี้ 

การปรับกลยทุธ์ดว้ยการตรึง ราคาอาหารควบคู่กบการบริหารตน้ทุน ตน้ มีบริการเขา้ถึงลูกคา้และรองรับความ

สะดวกสบายของลกูคา้ดว้ยบริการส่งอาหาร โดยคิดค่าใชจ่้ายจากระยะทางท่ีส่งจริง และมีช่องทาง 

ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลนโ์ดยใชช่้องทางเฟสบุ๊คและไลนเ์ป็นช่องทางออนไลน ์ใน

การติดต่อกบลูกคา้ 
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 จากการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือสงัคมออนไลนข์องคนในสงัคมท่ีเพ่ิมข้ึน มีอิทธิพลต่อการเลือก

รับประทานอาหารดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านโกเฮงราชา

ก๋วยเต๋ียวเน้ือ รับขอ้มลูการรีวิวร้านอาหาร ทศันคติต่อแหล่งขอ้มลู และความพึงพอใจ ขอ้มลูท่ีไดไ้ป

ประยกุตใ์ชใ้นการวางกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองร้านอาหารโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียว

เน้ือ ใหส้อดคลอ้งผูบ้ริโภค และยงัสามารถเป็นแนวทางสาํหรับการวางแผนทางดา้นการดาํเนินธุรกิจดา้น

อาหารต่อไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ของร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ 

2.เพ่ือศึกษาค่าเฉล่ียการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ จาํแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์  

3.เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจ (Marketing Mix’7Ps)  

การสร้าง Content เพ่ือการส่ือสาร และกลยทุธ์ SEO (Search Engine Optimization) ท่ีมีต่อการตดัสินใน

เลือกใชบ้ริการร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1.ไดรั้บรู้ถึงการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ 

2.ไดท้ราบเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ 

3.เป็นแนวทางในการเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้มาเลือกใชบ้ริการร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ 

4.เป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการศึกษา และสนใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

ขอบเขตของงานวิจัย  

1.ขอบเขตดา้นประชากร คือ กลุ่มผูบ้ริโภคร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ ทั้งหมดจาํนวน 400 คน  

2.ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวิจยั เร่ิมดาเนินการวิจยัในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม 2564  

3.ขอบเขตดา้นตวัแปร ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัประชากรศาสตร์ ส่วนผสมทางการตลาดสาํหรับ

ธุรกิจ (Marketing Mix’7Ps) การสร้าง Content เพ่ือการส่ือสารและกลยทุธ์ SEO (Search Engine Optimization) 

ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ของร้านโกเฮงราชา

ก๋วยเต๋ียวเน้ือ 
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 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ ( Marketing Mix '7Ps ) การสร้าง Content 

เพ่ือการส่ือสาร และกลยทุธ์ SEO (Search Engine Optimization) ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้าน

โกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ 

 

นิยามศัพทที่ใชในงานวิจัย 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ  ของร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ หมายถึง การเลือกใชบ้ริการโดยพิจารณา

เก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ ทั้งดา้นจิตใจ และพฤติกรรมทางกายภาพเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึง และเกิด

พฤติกรรมการใชบ้ริการตามบุคคลอ่ืนๆ หรือเกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการในคร้ังแรกและมีโอกาสสูงท่ี

ผูใ้ชบ้ริการจะกลบัมาใชบ้ริการอีกในอนาคต และแนะนาํร้านก๋วยเต๋ียวท่ีใชบ้ริการใหแ้ก่ครอบครัว ญาติ หรือ

คนรู้จกั ใหม้าใชบ้ริการ  

  

ทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ  

 เจมส์ เอฟ เองเกล,โรเจอร์ ดี แบลคเวล และพอล ดบับลิว มีเนียด ( Engel, Blackwell and  Miniard. 

1995: 153, อา้งถึงใน นนัทวลัย ์ไทยอุส่าห์. 2546: 14) ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภควา่ 

คือขั้นตอนสาํคญัตามลาํดบัก่อนหลงัหรือการรับรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มลูเพ่ือประเมินทางเลือกการ

ตดัสินใจ ตลอดจนการทาํการซ้ือและความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในสินคา้หรือบริการหลงัการซ้ือ  

 

 แนวคิดทฤษฏีดานประชากรศาสตร  

 สุนทรี พชัรพนัธ์ (อา้งถึงใน ธญัญช์ยา อ่อนคง,2553:13-14) ไดก้ล่าวไวว้า่ ประชากรศาสตร์ คือ  

บุคคลแต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นคนท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัก็

อาจจะมีลกัษณะทาง จิตวิทยาแตกต่างกนั ประกอบไปดว้ย   

1.อาย ุ(Age) หมายถึง กลุ่มของผูบ้ริโภคซ่ึงมีความสมัพนัธ์ต่อการบริโภคสินคา้หรือบริการท่ีจะสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่าง 

2. เพศ (Sex) หมายถึง ตวัแปรทางท่ีเป็นส่วนในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกนั ในยคุปัจจุบนันั้นตวัแปร

ทางดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของการบริโภคไปจากเม่ือก่อน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมี

สาเหตุจากการท่ีผูห้ญิงออกไปทาํงานนอกบา้นมากข้ึน 

3. ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง นบัวา่เป็นเป้าหมายท่ีสาํคญัของการใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดมา

โดยตลอด และมีความสาํคญัในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยของผูบ้ริโภค เพราะนกัการตลาดจะสนใจจาํนวน และ

ลกัษณะของบุคคลท่ีใชสิ้นคา้ใดสินคา้หน่ึง เพ่ือท่ีจะช่วยทาํใหพ้ฒันากลยทุธ์การตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 



5 
 

4. รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) หมายถึง ตวัแปรท่ีสาํคญัต่อการกาํหนด

ส่วนของตลาด โดยทัว่ไปแลว้นกัการตลาดจะสนใจกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง แต่อยา่งไรกต็าม รายไดจ้ะเป็น

ตวัช้ีวดัความสามารถของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้หรือไม่มีความสามารถในการซ้ือสินคา้ ในขณะเดียวกนัการ

เลือกซ้ือสินคา้ แทท่ี้จริงแลว้อาจใชเ้กณฑ ์รูปแบบการดาํรงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ เป็นตวักาํหนด

เป้าหมายได ้

 

แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2552, น. 80-81) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปร

ทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่ กลุ่มเป้าหมาย ดงัต่อไปน้ี 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษย ์ ผลิตภณัฑ์

แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไดแ้ล ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

2.ดา้นราคา ( Price ) หมายถึง  คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน การกาํหนดราคาการใหบ้ริการ ควรมี

ความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน  และง่ายต่อการจาํแนกระดบับริการท่ี ต่างกนั 

3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ( Place ) เก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจะตอ้งพิจารณาในดา้น

ทาํเลท่ีตั้ง และช่องทางในการนาํเสนอบริการ  

4.ดา้นส่งเสริมการตลาด  ( Promotion ) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสาํคญัในการติดต่อส่ือสาร โดยมี

วตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการ 

 5.ดา้นบุคคล  ( People ) หรือพนกังาน ( Employee ) ตอ้งผา่นการฝึกอบรม  การจูงใจ  เพ่ือให้

สามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้ ตอ้งมีความสามารถมีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ  

มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

 

6.ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation )  การ สร้าง

ภาพโดยรวม  ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัลกูคา้  ไม่วา่จะเป็นดา้นการ

แต่งกาย การเจรจา และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วหรือผลประโยชนอ่ื์นๆท่ีลกูคา้ควรไดรั้บ  

7.ดา้นกระบวนการ ( Process) เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ และ ทาํ

ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

 

การสราง Content Marketing  

ทุกอยา่งของ Content” (2558) ไดใ้หนิ้ยาม Content Marketing ไวว้า่ เทคนิคดา้นการตลาด ในการ 

สร้างและแจกจ่าย Content ท่ีมี “คุณค่า” กบั กลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดประสงคใ์หก้ลุ่มเป้าหมายกลบัมาสร้าง
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รายได ้ซ่ึงสาํหรับ Content ใน ท่ีน้ีสามารถเป็นเน้ือหาในส่ือใดกไ็ด ้โดยท่ีไดรั้บความนิยมสูง ประกอบไปดว้ย 

ดงัน้ี 

1. บทความ: ขอ้เขียนในหนา้เวบ็ไซตต่์าง ๆ อาจจะเป็นโพสต ์Facebook หรือเน้ือหายาว ๆ ใน

เวบ็ไซตก์ไ็ด ้ 

 2. กราฟฟิก: การทาํ Info graphic สวย ๆ ท่ียอ่ขอ้เขียนยาว ๆ ใหอ่้านง่ายข้ึนดว้ยรูปเขา้ใจ ง่าย 

  3. วิดีโอ: การทาํวีดิโอไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือย ๆ เพราะมีYoutube.com ท่ีแบรนด ์สามารถสร้าง 

Video Channel ของตวัเองไดฟ้รี 

4. รายการวิทย ุ(Podcast): เป็นการการอดัเสียงตวัเองพดูเหมือนรายการวิทย ุแลว้เผยแพร่ทาง iTunes 

เวบ็ไซตส่์วนตวั หรือ ช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตวั เป็นตน้ 

 

กลยุทธ SEO (Search Engine Optimization)  

SEOหรือ Search Engine Optimization ถือวา่เป็นหวัใจสาํคญัของการตลาดออนไลนย์คุใหม่ท่ีทุก

ธุรกิจ ถือวา่เป็นหวัใจสาํคญัของการตลาดออนไลนย์คุใหม่ท่ีทุกธุรกิจหา้มพลาด 

 Search Engines ทาํใหผู้ค้นรวมไปถึงลกูคา้ มีโอกาสเยี่ยมชมเวบ็ไซตข์องคุณมากข้ึนการวางกลยทุธ์

บนตลาดออนไลนน์ั้นในยคุปัจจุบนัการคา้ขายต่างๆไดรั้บความนิยมอยูใ่นรูปแบบของ “ตลาดออนไลน”์ และ

ลกูคา้มกัใชอุ้ปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ มากกวา่นัง่ดูอยู่กบัหนา้จอคอมพิวเตอร์ จะใชวิ้ธีเสิร์ช

หาทาง Google เป็นหลกัแลว้เจอเวบ็ไซตธุ์รกิจของเราก่อนเวบ็คู่แข่งโดยท่ีไม่ตอ้งเสียเงินค่าโฆษณาจาํนวน

มาก อีกทั้งเรายงัสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริงและยงัสร้างยอดขายเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
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วิธีการดําเนินงาน 

เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non - Experimental research design) ซ่ึงมีการแสวงหาคาํตอบและเกบ็

ขอ้มลูจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ มีการเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross 

Sectional studies) การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 

โดยขอความอนุเคราะห์ ใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษางานวิจยั จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถกูตอ้งของ

ภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม จากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน พบวา่ ค่า IOC 

สูงสุดเท่ากบั 1 และค่า IOC ตํ่าสุดเท่ากบั 1.00 ซ่ึงค่า IOC ของขอ้คาถามทุกขอ้มีค่ามากกวา่ 0.50 แสดงวา่ขอ้

คาํถามทุกขอ้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั และนาํไปทดลองใช ้(try-out) กบัผูบ้ริโภคร้านโกเฮงราชา

ก๋วยเต๋ียวเน้ือ จาํนวน 30 คน และหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.804 

แสดงวา่ ขอ้คาํถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูงและสามารถนาํไปเกบ็ขอ้มูลได ้

 

การวิเคราะหขอมูล 

 เม่ือผูวิ้จยัไดท้าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามแลว้ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการ นาํขอ้มลูท่ีไดม้า

ประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัรายละเอียดดงัน้ี 

           1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 

- ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงคุณภาพเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 

- ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ 

ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix ‘7Ps) และการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ 

           2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 

- การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ จาํแนกตามเพศ จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติ

การทดสอบ t-test 

- การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ จาํแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) โดยใชวิ้ธี

ของ LSD 
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-เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix ‘7Ps) การสร้าง Content เพ่ือการ

ส่ือสารและกลยทุธ์การส่ือสาร SEO (Search Engine Optimization) ท่ีมีผลต่อการตดัสินเลือกใชบ้ริการร้านโก

เฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

การวิเคราะห์ขอ้มลูแบบสอบถามการวิจยั เร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียว

เน้ือ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55. อาย ุ21-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.5 

สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 55.0 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 81.5 ตาํแหน่งงาน

นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 27.5  มีรายได ้30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.5โดยสามารถสรุป

ผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาด 

ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัคะแนนมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

0.55 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นบุคคลมีคะแนนมากสุด ท่ีจะเป็นตวัช่วยในการใหลู้กคา้ตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลการสราง Content เพื่อการส่ือสาร 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการสร้าง Content เพ่ือการส่ือสาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัคะแนนมาก 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.52   พิจารณารายดา้นพบวา่มีการสัง่ผา่นLine man 

มากท่ีสุด 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลกลยุทธการส่ือสารSEO 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูกลยุทธ์การส่ือสารSEO (Search Engine Optimization)โดยภาพรวม อยูใ่น

ระดบัคะแนนมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.60   พิจารณารายดา้น พบวา่

ดา้น “ท่านสามารถคน้หาคาํวา่ “ก๋วยเต๋ียวเน้ือ” และพบเห็นร้านโกเฮงใน 3 ลาํดบัแรก ทาํใหท่้านหาขอ้มลูร้าน

โกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ” ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้น) กลยทุธ์การส่ือสารSEO 
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ผลการวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจเลือกใชบริการรานโกเฮงราชากวยเต๋ียวเน้ือ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือโดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัคะแนนมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.49  พิจารณารายดา้นพบวา่

ลกูคา้เลือกท่ีจะกลบัมาซ้ือซํ้ามากท่ีสุด 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจยัการศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ สามารถสรุปตาม

วตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1.ผลการศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

คะแนนมาก  

1.1 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โดยผูบ้ริโภคส่วนมาก ใหค้ะแนนดา้น Line manอยูใ่นระดบัมาก 

แสดงวา่ผูบ้ริโภคมีการเลือกกดสัง่ผา่น Line man เพราะโฆษณาร้านท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคไดรั้บขอ้มลูเพ่ิมเติมและ

ภาพโฆษณาร้านท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฉตัยาพร 

เสมอใจ (2550: 46) ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู ่

ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือ

บริการตามขอ้มลูและขอ้จาํกดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัและอยูภ่ายในจิตใจ

ของผูบ้ริโภค                                                           

 2.ผลศึกษาค่าเฉล่ียการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ จาํแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่เพศ อาย ุ

อาชีพ การศึกษา รายได ้สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความ

คิดเห็นวา่ การท่ีผูบ้ริโภคมีเพศท่ีต่างกนั บ่งช้ีใหก้ารตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไม่เหมือนกนั   

2.2 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความ

คิดเห็นวา่ การท่ีผูบ้ริโภคมีอายตุ่างกนั บ่งช้ีใหก้ารตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเหมือนกนั  

2.3 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัศึกษาต่างกนั โดยภาพรวมต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความ

คิดเห็นวา่ การท่ีผูบ้ริโภคมีระดบัการศึกษาต่างกนั บ่งช้ีใหก้ารตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไม่เหมือนกนั  

2.4 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั โดยภาพรวมต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความ

คิดเห็นวา่ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแตกต่างกนั บ่งช้ีใหก้ารตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไม่เหมือนกนั 

2.5 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนั โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมี

ความเห็นวา่ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั บ่งช้ีใหก้ารตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแตกต่างกนั 
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สรุปไดว้า่ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการในแต่ละดา้นสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุนทรี พชัรพนัธ์ (อา้ง

ถึงใน ธญัญช์ยา อ่อนคง,2553:13-14) กล่าวไวว้า่ บุคคลแต่ละคนนั้นมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้ง

ลกัษณะท่ีมองเห็นได ้จากภายนอกท่ีบุคคลคนอ่ืนสามารถมองเห็นไดแ้ละลกัษณะภายในจิตใจท่ี เช่น เพศ อายุ

การศึกษา อาชีพ รายไดส้งัคมและศาสนา เป็นตน้ ดงันั้นการศึกษาถึงปัจจยัเหล่าน้ีจะทาํใหท้ราบถึงลกัษณะ

ส่วน บุคคลไดช้ดัเจนข้ึน อีกทั้งคนท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัก็อาจจะมีลกัษณะทาง 

จิตวิทยาแตกต่างกนัเช่นกนัและสอดคลอ้งกบัแนวคิด ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2538) กล่าวไวว้า่ ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา 

องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมนาํมาใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด เป็นส่ิงท่ีสาํคญั และสถิติท่ีวดัไดข้อง

ประชากรท่ีจะสามารถช่วยกาํหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งทาํใหง่้ายต่อ การวดัมากกวา่ตวัแปรทางดา้น

อ่ืนๆ  

3.ผลศึกษาส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจ (Marketing Mix’7Ps) 

การสร้าง Content เพ่ือการส่ือสาร และกลยทุธ์ SEO (Search Engine Optimization) ท่ีมีต่อการตดัสิน

ในเลือกใชบ้ริการร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

3.1 ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจ (Marketing Mix’7Ps) โดยภาพอยูใ่นคะแนนมาก ดา้นท่ี

ไดค้ะแนนมากคือดา้นบุคคล บ่งช้ีใหมี้ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสรี 

วงษม์ณฑา (2542, น. 11) กล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ การท่ีกิจการมีสินคา้และ

บริการไวต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่พวกเขาได ้ทั้งน้ี

ราคาของสินคา้และบริการอยูใ่นระดบัท่ี ผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละยินยอมท่ีจะจ่าย (Willing to pay) มีช่องทาง

การจดัจาํหน่ายท่ีเหมาะสม ลกูคา้สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวกสบาย อีกทั้งมีความพยายามจูงใจเพ่ือใหลู้กคา้

เกิดความสนใจ ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการอยา่งถกูตอ้ง และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน ์

และคณะ (2552, น. 80-81) กล่าวไวว้า่ ส่วนประสมการตลาด คือ ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทั

ใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่ กลุ่มเป้าหมาย 

3.2 การสร้าง Content เพ่ือการส่ือสาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัคะแนนมาก ดา้นท่ีไดค้ะแนนมากคือ

ดา้น Line man บ่งช้ีใหมี้ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ซ่ึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนไปอยา่งเห็นไดช้ดั คือ 

ผูค้นหลีกเล่ียงทานอาหารท่ีหนา้ร้าน เปล่ียนมานิยมสัง่อาหารกลบัไปบริโภคท่ีบา้นผา่น Delivery มากข้ึน ซ่ึง

ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจของธุรกิจอาหาร เม่ือพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป วิธีการทาํธุรกิจก็จาํเป็นตอ้ง

เปล่ียนตามคือการเพ่ิมบริการ Delivery ใหก้บัร้านอาหารของคุณ บนแพลตฟอร์มสัง่อาหารช่ือดงัอยา่ง LINE 

MAN ผา่นแอปพลิเคชัน่ในมือถือ ท่ีมีช่ือวา่ Wongnai Merchant App (RMS) 

3.3 กลยทุธ์ SEO (Search Engine Optimization) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัคะแนนมาก ดา้นท่ีได้

คะแนนมากคือดา้นการคน้หาร้าน ท่ีติด 3 อนัดบัแรก ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจ บ่งช้ีใหมี้ผลต่อการ
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ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   ชยัวฒิุ สีเทา (2563) กล่าวไวว้า่ การทาํ SEO วงการ 

Social Marketing มีกระบวนการแนะนาํหรือแนะแนวท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไปของ Google “ท่ีปรับเปล่ียน

ทุกปีหรือทุกไตรมาส” เพ่ือใหเ้วบ็ไซตติ์ดอนัดบัอยา่งรวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นพดล สินธุพนัธ์

เดชา (2556) Search Engine Optimization (SEO) เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของเวบ็ไซต ์โดยมีวตัถุประสงคท่ี์

จะไปสู่ระดบัตน้ๆของผลการคน้หา (Search Engine Ranking Position (SERP))   

 

ขอเสนอแนะ 

ดานการสราง content ในการส่ือสาร 

1. การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ ควรแสดงรูปภาพของผลิตภณัฑใ์ห้

ครบถว้น เพ่ือนาํเสนอภาพของผลิตภณัฑใ์นมุมมองท่ีหลากหลาย เพ่ือใหผู้บ้ริโภคทาํการตดัสินใจเลือกซ้ือใน

อนาคตไดต่้อไป 

 

ดานประชากรสาสตร 

2.การเลือกซ้ือผา่นช่องทางออนไลนข์องร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ ควรจดัทาํเป็นฐานขอ้มลูของ

ลกูคา้ ใหมี้ประวติัการสัง่ซ้ือในแต่ละคร้ังและขอ้มลูในส่วนน้ีจะเป็นประโยชนต่์อผูป้ระกอบการในการ

นาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ใหก้บัลกูคา้ในคร้ังต่อไป 

 

ดานกลยุทธ SEO 

 3. ควรมีการศึกษาขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีคาดวา่จะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือ เช่น พฤติกรรมการบอกต่อแบบปากต่อปากของผูบ้ริโภค เป็นตน้ เพ่ือท่ี

ผูป้ระกอบการสามารถทราบความคิดเห็นของผูบ้ริโภคและทาํการปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ได ้

 

ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปวิจัยในครั้งตอไป   

 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านโกเฮงราชาก๋วยเต๋ียว

เน้ือ โดยจาํแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีจะทาํใหผู้ป้ระกอบการ

ทราบถึงลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน

โกเฮงราชาก๋วยเต๋ียวเน้ือไดต่้อไป
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