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บทคัดย'อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค7เพื่อศึกษา ป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของ

ผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมA จำแนกตามป@จจัยดHานประชากรศาสตร7 และเพื่อศึกษาป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดของ

การตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมA โดยกลุAมตัวอยAางที่ใชHในงานวิจัยครั้งนี้ คือ กลุAมผูHบริโภคใน

จังหวัดเชียงใหมA จำนวน 365 คน โดยใชHแบบสอบถามที่เปUนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขHอมูล ซึ่งสถิติที ่ใชHในการ

วิเคราะห7 คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดHแกA คAาความถี่ คAารHอยละ คAาเฉล่ีย และคAาสAวนเบ่ียงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานเพ่ือ

เปรียบเทียบใชHสถิติการทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมติฐานดHวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

หากพบความแตกตAางจะนำไปเปรียบเทียบเปUนรายคูA โดยใชHวิธีของ LSD 

 

ผลการวิจัยพบวAา กลุAมผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมA เปUนเพศหญิงจำนวน 189 คน และเพศชายจำนวน 176 คน 

คิดเปUนรHอยละ 51.8 และ 48.2 ตามลำดับ สAวนใหญAจะมีสถานภาพโสด รHอยละ 62.50  มีชAวงอายุอยูAระหวAาง 31-40 ปu คิด

เปUนรHอยละ 55.90 ระดับการศึกษาสAวนใหญAอยูAในระดับปริญญาตรี รHอยละ 59.70 นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพพนักงาน

เอกชน รHอยละ 33.40 และสAวนมากมีรายไดHเฉลี่ยตAอเดือนอยูAในชAวง 15,001-30,000 บาท คิดเปUนรHอยละ 39.50 มีความ

คิดเห็นตAอป@จจัยสAวนประสมทางการตลาด (4Ps) และการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมA 
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โดยรวมอยูAในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปUนรายดHาน พบวAา ดHานผลิตภัณฑ7 (𝑋" = 4.32) ดHานชAองทางจัดจำหนAาย (𝑋" = 4.23) 

ดHานสAงเสริมการขาย (𝑋" = 4.14) และดHานราคม (𝑋" = 3.82) 

 

คำสำคัญ: การตัดสินใจเลือกซ้ือ, ขนมจีนเสHนสด 

 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this study is to examine the marketing mix factors of consumers' decision to 

purchase fresh noodles in Chiang Mai province. Classified by demographic factors and to study the 

marketing mix factors of consumers' decision to buy fresh rice noodle (Kanom Jeen) in Chiang Mai 

province. The sample group used in this research was a group of 365 consumers in Chiang Mai province 

using a questionnaire as a data collection tool. The statistics used in the analysis were descriptive 

statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation for hypothesis testing for 

comparison using t-test statistic and One-Way ANOVA for hypothesis testing. If any differences are found, 

they will be compared in pairs. using the method of LSD. 

 

 The study indicated that Consumers in Chiang Mai There were 189 females and 176 males, 

representing 51.8% and 48.2%, respectively. Most of them were single, 62.50% with an age range 

between 31-40 years, representing 55.90%. In the bachelor's degree, 59.70%, also working as a private 

employee, 33.40%, and most of them have average monthly income in the range. 15,001-30,000 baht, 

representing 39.50%. Opinion on the marketing mix (4Ps) and the consumer's decision to buy fresh rice 

noodle (Kanom Jeen) in Chiang Mai. Overall, it's at a high level. When considering each aspect, it was 

found that the product aspect (X ̅ = 4.32), the distribution channel (X ̅ = 4.23), the promotional aspect 

(X ̅ = 4.14), and the price aspect (X ̅ = 3.82).  

 

Keyword: The decision to buy, Fresh rice noodle (kanom Jeen) 
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บทนำ 
 

ท่ีมาและความสำคัญของป4ญหา 

 

ป@จจุบัน “อาหาร” เปUนหนึ่งในป@จจัยสี่ที่มนุษย7จําเปUนตAอการดำรงชีวิตและไมAสามารถขาดไดH สAงผลใหHธุรกิจ

อาหารมีการเติบโตอยAางตAอเนื่อง ทั้งในดHานมูลคAาตลาดและปริมาณในการจัดจําหนAาย ซึ่งเปUนผลจากการที่ผูHผลิตคิดคHน

และพัฒนาอาหารในรูปแบบใหมA ๆ ออกสูAตลาดอยAางสม่ำเสมอ ทำใหHผลิตภัณฑ7อาหารมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะดHานราคา สAงผลใหHผูHบริโภคมีทางเลือก ในการเลือกสรรผลิตภัณฑ7ที่ตรงใจทั้งคุณภาพและราคาไดHไมAยาก ดังน้ัน

ผูHผลิตในป@จจุบันจึงพยายาม แขAงขันกันดHวยความคิดสรHางสรรค7และนวัตกรรมในการพัฒนาอาหารที่มีความแปลกใหมA 

รวมถึง การทำความเขHาใจถึงกระแสของผูHบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหHไดHรับความสนใจจากผูHบริโภคและดHวยยุคสมัยท่ี

เปลี่ยนไปไดHมีผลิตภัณฑ7เสHนขนมจีนสำเร็จรูป ที่สามารถรับประทานไดHทุกที่ ทุกเวลา ดHวยเหตุนี้ผูHวิจัยจึงมีความประสงค7ท่ี

จะศึกษาป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดในจังหวัดเชียงใหมA เพื่อนำมาพัฒนาแผนการ

ขายใหHเขHากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค7 เพื่อเปUนการตAอยอดจากธุรกิจเดิมที่มีอยูAแลHวรวมถึงการศึกษาความ

เปUนไปไดHของธุรกิจขนมจีนเสHนสดในจังหวัดเชียงใหมA โดยเดิมทีธุรกิจ ขนมจีนเสHนสดเปUนธุรกิจของญาติที่ลHมป�วยและ

ตHองการขายกิจการ จึงเขHาไปซื้อกิจการและเริ่มตHนทำขนมจีนเสHนสด ในปu พ.ศ. 2554 ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมA

จนถึงป@จจุบันเปUนเวลากวAา 11 ปu เริ่มตHนจากการป@�นแป�งและใชHคนในการรAอนแป�งในน้ำเดือด จนมาถึงปu พ.ศ. 2562 ไดH

เปลี่ยนมาใชHเครื่องจักรในการป@�นและรAอนแป�งแทน ซึ่งทำใหHสามารถผลิตเสHนขนมจีนสดในปริมาณที่มากขึ้นและลดการใชH

แรงงานคนมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค:ของการวิจัย 

 

1. เพื่อศึกษาป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมA 

จำแนกตามป@จจัยดHานประชากรศาสตร7 

2. เพ่ือศึกษาป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจซ้ือขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมA 

 

 ขอบเขตของการวิจัย 

 

งานวิจัยน้ีเปUนการศึกษาเก่ียวกับป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจซ้ือขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคใน

จังหวัดเชียงใหมA มีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

1. ประชากรที่ใชHในการวิจัยในครั้งนี้ คือ คือ ผูHบริโภคขนมจีนเสHนสดในจังหวัดเชียงใหมA ซึ่งไมAสามารถรูHจำนวน

ประชากรท่ีแนAนอนไดH 
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           2. กลุAมตัวอยAางที่ใชHในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผูHบริโภคขนมจีนเสHนสดในจังหวัดเชียงใหมA ใชHวิธีการกำหนดขนาด

ของกลุAมตัวอยAาง โดยใชHสมมติฐานที่กำหนดวAาขHอมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ซึ่งผูHวิจัยใชHสูตร

การคำนวณขนาดตัวอยAาง โดยไดHกำหนดระดับความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ที่ระดับความเชื่อมั่นท่ี 

95% หรือ 0.95 จะไดHจำนวนกลุAมตัวอยAางท้ังส้ิน 365 คน 

3. ตัวแปรท่ีใชHในการวิจัย แบAงเปUน 2 ประเภท ไดHแกA 

  3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  

ป@จจัยสAวนบุคคล ไดHแกA เพศ สถานะภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รวมไปถึงรายไดHเฉล่ียตAอเดือน 

3.2 ตัวแปรตาม (dependent Variable)  

คือ ป@จจัยสAวนประสมทางการตลาด ประกอบไปดHวย ป@จจัยดHานสินคHา (Product) ดHานราคา (Price) ดHานชAองทางการจัด

จำหนAาย (Place) และดHานการสAงเสริมการขาย (Promotion) 

 

 สมมติฐานของการวิจัย 

 

 ผลกระทบจากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 สามารถสรุปเปUนสมมติฐานไดHดังน้ี 

 สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานผลิตภัณฑ7 ของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคใน

จังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 2 เพศที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานราคา ของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคใน

จังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 3 เพศที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานชAองทางการจัดจำหนAาย ของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสด

ของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 4 เพศที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานการสAงเสริมการขาย ของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของ

ผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 5 สถานภาพที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานผลิตภัณฑ7 ของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของ

ผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 6 สถานภาพที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานราคา ของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภค

ในจังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 7 สถานภาพที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานชAองทางการจัดจำหนAาย ของการตัดสินใจซื้อขนมจีน

เสHนสดของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานท่ี 8 สถานภาพท่ีแตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานการสAงเสริมการขาย ของการตัดสินใจซ้ือขนมจีนเสHนสด

ของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 9 อายุที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานผลิตภัณฑ7 ของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคใน

จังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 
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สมมติฐานที่ 10 อายุที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานราคา ของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคใน

จังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 11 อายุที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานชAองทางการจัดจำหนAาย ของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสด

ของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 12 อายุที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานการสAงเสริมการขาย ของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของ

ผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 13 ระดับการศึกษาที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานผลิตภัณฑ7 ของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสด

ของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 14 ระดับการศึกษาที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานราคา ของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของ

ผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 15 ระดับการศึกษาที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานชAองทางการจัดจำหนAาย ของการตัดสินใจซื้อขนมจีน

เสHนสดของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 16 ระดับการศึกษาท่ีแตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานการสAงเสริมการขาย ของการตัดสินใจซ้ือขนมจีน

เสHนสดของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 17 อาชีพที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานผลิตภัณฑ7 ของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภค

ในจังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 18 อาชีพที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานราคา ของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคใน

จังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 19 อาชีพที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานชAองทางการจัดจำหนAาย ของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHน

สดของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 20 อาชีพที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานการสAงเสริมการขาย ของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสด

ของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 21 รายไดHแตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานผลิตภัณฑ7 ของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภค

ในจังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 22 รายไดHที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานราคา ของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคใน

จังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 23 รายไดHที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานชAองทางการจัดจำหนAาย ของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHน

สดของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 

สมมติฐานที่ 24 รายไดHที่แตกตAางกันมีผลตAอป@จจัยดHานการสAงเสริมการขาย ของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสด

ของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมAท่ีแตกตAางกัน 
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ประโยชน:ท่ีคาดวFาจะไดHรับ 

 

1. เพื่อใหHทราบถึงป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคในจังหวัด

เชียงใหมA จำแนกตาม เพศ สถานะภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดHเฉล่ียตAอเดือน 

2. เพื่อใหHทราบถึงป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคในจังหวัด

เชียงใหมA โดยนำผลวิจัยที่ไดHมาใชHในการพัฒนาผลิตภัณฑ7 และเพิ่มประสิทธิภาพในการสรHางความพึงพอใจของผูHบริโภค

มากข้ึน 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข=อง   
 

แนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร: 

 

ศิริวรรณ เสรีรัตน7 และคณะ (2538), อดุลย7 จาตุรงคกุล (2541) และ ยุบล เบ็ญจรงค7กิจ (2542) กลAาววAา 

ลักษณะทางประชากรศาสตร7ประกอบไปดHวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายไดH อาชีพ การศึกษา ซึ่งสิ่งเหลAาน้ี

เปUนเกณฑ7ที่นิยมใชHในการแบAงสAวนการตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร7เปUนลักษณะสำคัญและเปUนสถิติที่วัดไดHของ

ประชากร ชAวยกำหนดกลุAมเป�าหมาย รวมท้ังงAายตAอการวัดมากกวAาตัวแปรอ่ืน ตัวแปรทางประชากรศาสตร7ท่ีสำคัญ มีดังน้ี 

1. อายุ (Age) นักการตลาดใชHประโยชน7จากอายุเปUนตัวแปรทางประชากรศาสตร7 โดยอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของ

บุคคล และเปUนเคร่ืองบAงช้ีถึงความสามารถในการทำความเขHาใจในเน้ือหาและขAาวสารรวมถึงการรับรูHตAางๆ ไดHมากนHอย

ตAางกัน  

2. เพศ (Sex) เปUนตัวแปรในการแบAงสAวนตลาดท่ีสำคัญเชAนกัน นักการตลาดตHองศึกษาตัวแปรตัวน้ีอยAางรอบคอบ 

ในพฤติกรรมการบริโภค การเปล่ียนแปลงดังกลAาวอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีสตรีทำงานมากข้ึน มีการทำงานนอกบHานเพ่ิม

มากข้ึนเร่ือย ๆ 

3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) นักการตลาดสนใจจำนวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใชHสินคHา

ใดสินคHาหนึ่ง และยังคงสนใจในการพิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตร7 และโครงสรHาง ดHานสื่อที่เกี่ยวขHองกับผูHตัดสินใจ

ในครัวเรือนเพ่ือชAวยในการพัฒนากลยุทธ7การตลาดใหHเหมาะสม 

4. ระดับการศึกษา Dewey John (1999) หมายถึง วิธีการสAงผAานจุดมุAงหมาย และธรรมเนียมประเพณีใหHดำรง

อยูAจากรุAนหนึ่งสูAอีกรุAนหนึ่ง การศึกษาถือเปUนกระบวนการอยAางเปUนทางการซึ่งสังคมสAงผAานความรูH ความสามารถ ทักษะ 

จารีตประเพณี รวมไปถึงคAานิยมท่ีส่ังสมกันมาจากรุAนหน่ึงไปยังอีกรุAนหน่ึง  

5. รายไดH ถือเปUนตัวแปรสำคัญในการกำหนดสAวนของการตลาด โดยท่ัวไปแลHวนักการตลาดสนใจผูHบริโภคท่ีมีฐานะ

ร่ำรวย ซ่ึงหากเปUนครอบครัวท่ีมีรายไดHต่ำ จะเปUนตลาดท่ีมีขนาดใหญA ป@ญหาท่ีสำคัญสำหรับการแบAงสAวนตลาดโดยถือเปUน

เกณฑ7รายไดHอยAางเดียว 
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับสFวนประสมทางการตลาด 

 

 สAวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค7ประกอบที่สำคัญในการดำเนินงานการตลาด เปUนป@จจัยที่กิจการ

สามารถที่จะควบคุมไดH ซึ่งกิจการธุรกิจจะตHองมีสAวนในการสรHางสAวนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ7ทาง

การตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน7 และคณะ, 2541) 

1. ผลิตภัณฑ7 (Product) ป@จจัยแรกที่จะแสดงวAากิจการพรHอมจะทำธุรกิจไดH กิจการนั้นจะตHองมีสิ่งที่จะเสนอขาย 

อาจเปUนสินคHาท่ีมีตัวตน บริการ ความคิด 

2. การจัดจำหนAาย (Place or Distribution) เนHนการศึกษาชนิดของชAองทางการจำหนAายวAาจะใชHวิธีการขาย

สินคHาใหHกับผู HบริโภคโดยตรงอีกสAวนหนึ ่งของกิจกรรมการจัดจำหนAายสินคHา คือ การแจกจAายตัวสินคHา (Physical 

Distribution) การกระจายสินคHาเขHาสูAตัวผูHบริโภค  

3. การกำหนดราคา (Price) เมื่อธุรกิจไดHมีการพัฒนาผลิตภัณฑ7ขึ้นมา รวมทั้งหาชAองทางการจัดจาหนAายและ

วิธีการแจกจAายตัวสินคHาไดHแลHว สิ่งสำคัญที่ธุรกิจจะตHองดำเนินการตAอไป คือ การกำหนดราคา ที่เหมาะสมใหHกับผลิตภัณฑ7

ท่ีจะนำไปเสนอขาย 

4. การสAงเสริมการตลาด (Promotion) เปUนการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดตAอสื่อสารไปยังตลาดเป�าหมาย 

การสAงเสริมการตลาดเปUนวิธีการที่จะบอกใหHลูกคHาทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ7ที่เสนอขาย วัตถุประสงค7ของการสAงเสริม

การตลาด  

 

           งานวิจัยท่ีเก่ียวขHอง 

 

พเยาว7 สนสาขา (2558) ไดHใหHความหมายของการศึกษาการตัดสินใจของผูHซื้อ  และผูHขายในตลาดอาหารสดใน

เทศบาลนครเชียงใหมA โดยสรุปไดHวAา สินคHาที่นํามาขายสAวนใหญAจะไปหาซื้อมาจากตลาด แหลAงผลิต หรือผลิตเอง ดHานผูHซ้ือ

สAวนใหญAอาศัยอยูAในเขตเทศบาลนครเชียงใหมA โดยผูHซื้อจะมาซื้อสินคHาดHวยตนเอง ในเวลาตอนเย็นหลังเลิกงาน จากการศึกษา

ถึงป@ญหาที่เกิดขึ้นพบวAามีป@ญหาคือ ที่จอดรถไมAเพียงพอ และความสะอาดและรางระบายน้ำยังไมAดี ควรปรับปรุง สAวนเรื่อง

อ่ืนๆ เชAน ขนาดของตลาด จำนวนผูHขาย ความหลากหลายของสินคHา และทําเลท่ีต้ังดีอยูAดีแลHว 
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วิธีการดำเนินงาน 
  

           การเก็บรวบรวมขHอมูล 

 ผูHวิจัยไดHนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ7ที่ผAานการแกHไขและผAานความเห็นชอบจากอาจารย7ที่ปรึกษามาดำเนินการ

จัดทำแบบสอบถามออนไลน7 เพื่อทำการเก็บขHอมูลจากกลุAมตัวอยAางที่กำหนด จำนวน 365 คน ซึ่งกลุAมตัวอยAาง คือกลุAม

ผูHบริโภคขนมจีนเสHนสดในจังหวัดเชียงใหมAโดยการสุAมแบบบังเอิญหรือแบบสะดวก ซ่ึงหลังจากเก็บรวบรวมขHอมูลครบ 365 

ชุด จะดำเนินการในขั้นตอนตAอไป คือ การนำขHอมูลที่ไดHมาไปวิเคราะห7คำนวณผลโดยผAานโปรแกรมคอมพิวเตอร7สำเร็จรูป

ทางสถิติ SPSS   

 

การวิเคราะห:ขHอมูล 

 

 เม่ือผูHวิจัยไดHทำการเก็บรวบรวมขHอมูลจากแบบสอบถามมาแลHว จึงไดHนำขHอมูลน้ันมาประมวลผลดHวยการวิเคราะห7

ขHอมูลดังรายละเอียดตAอไปน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชHในการวิเคราะห7ขHอมูลดังน้ี 

 1.1 ใชHคAารHอยละ (Percentage) และคAาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุAม ไดHแกA 

ป@จจัยสAวนบุคคลท่ีประกอบดHวย เพศ สถานะภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดHเฉล่ียตAอเดือน 

 1.2 ใชHคAาเฉลี่ย (Mean) และสAวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง

ปริมาณ ไดHแกA ป@จจัยสAวนประสมทางการตลาด ประกอบไปดHวย ป@จจัยดHานสินคHา (Product) ดHานราคา (Price) ดHาน

ชAองทางการจัดจำหนAาย (Place) และดHานการสAงเสริมการขาย (Promotion) 

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชHในการวิเคราะห7ขHอมูลดังตAอไปน้ี 

  2.1 เพ่ือศึกษาป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจซ้ือขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคในจังหวัด

เชียงใหมA โดยจำแนกตามเพศ จะใชHการวิเคราะห7ขHอมูลดHวยสถิติการทดสอบ t-test 

  2.2 เพ่ือศึกษาป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจซ้ือขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคในจังหวัด

เชียงใหมA โดยจำแนกตาม สถานะภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดHเฉล่ียตAอเดือน จะใชHการวิเคราะห7ขHอมูลดHวย

สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกตAางจะนำไปสูAการเปรียบเทียบเปUนรายคูA โดยใชH

วิธีของ LSD 
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ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง ป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมA 

มีวัตถุประสงค7 ของการวิจัยดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมA 

จำแนกตามป@จจัยดHานประชากรศาสตร7 

2. เพ่ือศึกษาป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจซ้ือขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมA 

 กลุAมตัวอยAางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูHบริโภคขนมจีนเสHนสดในจังหวัดเชียงใหมA ซึ่งไมAสามารถรูHจำนวนประชากรท่ี

แนAนอนไดH ผูHวิจัยจึงไดHใชHวิธีการสุAมตัวอยAางแบบสะดวก (Convenient Sampling) เนื่องจากไมAทราบจำนวนประชากรท่ี

แนAนอน ขนาดของกลุAมตัวอยAางจึงไดHจากสูตรการคำนวณกลุAมตัวอยAางแบบไมAทราบจำนวนประชากร โดยใชHสมมติฐานท่ี

กำหนดวAาขHอมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ซึ่งผูHวิจัยใชHสูตรการคำนวณขนาดตัวอยAาง โดยไดH

กำหนดระดับความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% หรือ 0.95 จะไดHจำนวนกลุAม

ตัวอยAางท้ังส้ิน 365 คน 

 ตัวแปรที่ใชHในการวิจัยครั้งนี้ ไดHแกA ตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบดHวย ป@จจัยสAวนบุคคล ไดHแกA เพศ สถานะภาพ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดHเฉลี่ยตAอเดือน ตัวแปรตาม ไดHแกA ป@จจัยสAวนประสมทางการตลาด ประกอบไปดHวย 

ป@จจัยดHานสินคHา (Product) ดHานราคา (Price) ดHานชAองทางการจัดจำหนAาย (Place) และดHานการสAงเสริมการขาย 

(Promotion) 

 การสรHางเครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ ผูHวิจัยใชHแบบสอบถาม เปUนเครื่องมือ      ในการเก็บรวบรวมขHอมูล โดย

แบบสอบถามประกอบดHวย 3 สAวนดังตAอไปน้ี  

 สAวนท่ี 1 แบบสอบถามคัดกรอง จำนวน 1 ขHอ 

 สAวนที่ 2 แบบสอบถามขHอมูลป@จจัยพื้นฐานดHานประชากรศาสตร7 ไดHแกA เพศ สถานะภาพ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดHเฉล่ียตAอเดือน ใชHระดับการวัดของตัวแปรแบบกลุAม จำนวน 6 ขHอ 

 สAวนที่ 3 แบบสอบถามขHอมูลเกี่ยวกับป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของ

ผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมA ใชHระดับการวัดของตัวแปรแบบปริมาณ ไดHแกA ดHานสินคHา Product, ดHานราคา Price, ดHาน

ชAองทางการจัดจำหนAาย Place, ดHานการสAงเสริมการขาย Promotion จำนวน 20 ขHอ 

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผูHวิจัยไดHนำแบบสอบถามไปใหHอาจารย7ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) วAาแบบสอบถามใชHภาษาและลักษณะของขHอคำถามเหมาะสมกับกลุAมตัวอยAาง หลังจากน้ัน

ผูHวิจัยไดHนำแบบสอบถามใหHกลุAมตัวอยAางที่มีลักษณะใกลHเคียงกับกลุAมตัวอยAางที่ใชHในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 37 คน เพื่อทำ

การตรวจสอบคำนวณหาคAาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยคAาความเชื่อมั่นของป@จจัยสAวนประสมทาง

การตลาดของการตัดสินใจซ้ือขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมA โดยภาพรวม เทAากับ 0.896 

 การเก็บรวบรวมขHอมูล ผูHวิจัยไดHนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ7ที่ผAานการแกHไขและผAานความเห็นชอบจากอาจารย7

ที่ปรึกษามาดำเนินการจัดทำแบบสอบถามออนไลน7 เพื่อทำการเก็บขHอมูลจากกลุAมตัวอยAางที่กำหนด จำนวน 365 คน ซ่ึง
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กลุAมตัวอยAาง คือกลุAมผูHบริโภคขนมจีนเสHนสดในจังหวัดเชียงใหมA โดยการสุAมแบบบังเอิญหรือแบบสะดวก ซึ่งหลังจากเก็บ

รวบรวมขHอมูลครบ 365 ชุด จะดำเนินการในขั้นตอนตAอไป ซึ่งหลังจากการเก็บรวบรวมขHอมูลแลHว นำขHอมูลไปวิเคราะห7

ดHวยโปรแกรมคอมพิวเตอร7สำเร็จรูป SPSS เพื่อหาคAาสถิติที่ใชH ไดHแกA คAาความถี่ (Frequency), รHอยละ (Percentage), 

คAาเฉลี่ย (Mean) และสAวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สำหรับการทดสอบสมมติฐาน ผูHวิจัยไดHใชHสถิติ

ทดสอบ T-test , สถิติการวิเคราะห7ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตAางจะนำไป

เปรียบเทียบเปUนรายคูA โดยใชHวิธี LSD  

 

บทสรุปและข=อเสนอแนะ 
 

 สรุปผลการวิจัย 

 

 การวิเคราะห7ขHอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHน

สดของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมA สามารถสรุปผลการวิจัยไดHดังน้ี  

 1. ผลการวิเคราะห7ป@จจัยสAวนบุคคล พบวAาเพศหญิงจำนวน 189 คน และเพศชายจำนวน 176 คน คิดเปUนรHอย

ละ 51.8 และ 48.2 ตามลำดับ สAวนใหญAจะมีสถานภาพโสด รHอยละ 62.50  และอายุอยูAระหวAาง 31-40 ปu ซึ่งคิดเปUนรHอย

ละ 55.90 ขณะที่ระดับการศึกษาสAวนใหญAอยูAในระดับปริญญาตรี รHอยละ 59.70 นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพพนักงาน

เอกชน รHอยละ 33.40 และสAวนมากมีรายไดHเฉล่ียตAอเดือนอยูAในชAวง 15,001-30,000 บาท คิดเปUนรHอยละ 39.50 

 2. ผลการวิเคราะห7ความคิดเห็นตAอป@จจัยสAวนประสมทางการตลาด (4Ps) และการตัดสินใจซ้ือขนมจีนเสHนสดของ

ผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมA โดยรวมอยูAในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปUนรายดHาน พบวAา ดHานผลิตภัณฑ7 มีระดับการตัดสินใจ

เฉลี่ย 4.32 ดHานชAองทางจัดจำหนAาย มีระดับการตัดสินใจเฉลี่ย 4.23 ดHานสAงเสริมการขาย มีระดับการตัดสินใจเฉลี่ย 4.14 

และดHานราคม มีระดับการตัดสินใจเฉล่ีย 3.82 

 3. ผลการวิเคราะห7เปรียบเทียบป@จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร7ที่มีผลตAอการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของ

ผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมA จำแนกตามป@จจัยสAวนบุคคล ประกอบดHวย เพศ สถานะภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดHเฉล่ียตAอเดือน สามารถสรุปไดHดังน้ี 

  3.1  ผูHบริโภคขนมจีนเสHนสดในจังหวัดเชียงใหมA โดยจำแนกตามเพศ สAงผลตAอป@จจัยดHานผลิตภัณฑ7

แตกตAางกันอยAางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สAวนป@จจัยดHานราคา ป@จจัยดHานชAองทางการจัดจำหนAาย และ ป@จจัยดHาน

การสAงเสริมการขายน้ัน ไมAแตกตAางกันอยAางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

3.2 ผูHบริโภคขนมจีนเสHนสดในจังหวัดเชียงใหมA โดยจำแนกตามสถานภาพ สAงผลตAอป@จจัยดHานผลิตภัณฑ7 

แตกตAางกันอยAางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในขณะที่ป@จจัยดHานราคา ป@จจัยดHานชAองทางการจัดจำหนAาย และป@จจัย

ดHานการสAงเสริมการขาย ไมAแตกตAางกันอยAางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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3.3 ผูHบริโภคขนมจีนเสHนสดในจังหวัดเชียงใหมA โดยจำแนกตามอายุ สAงผลตAอป@จจัยดHานผลิตภัณฑ7 

แตกตAางกันอยAางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในขณะที่ป@จจัยดHานราคา ป@จจัยดHานชAองทางการจัดจำหนAาย และป@จจัย

ดHานการสAงเสริมการขาย ไมAแตกตAางกันอยAางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

3.4 ผูHบริโภคขนมจีนเสHนสดในจังหวัดเชียงใหมA โดยจำแนกตามระดับการศึกษา สAงผลตAอป@จจัยดHาน

ผลิตภัณฑ7 ป@จจัยดHานราคา และป@จจัยดHานชAองทางการจัดจำหนAาย แตกตAางกันอยAางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ในขณะท่ีป@จจัยดHานการสAงเสริมการขาย ไมAแตกตAางกันอยAางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

3.5 ผูHบริโภคขนมจีนเสHนสดในจังหวัดเชียงใหมA โดยจำแนกตามอาชีพสAงผลตAอ ป@จจัยดHานราคา ป@จจัย

ดHานชAองทางการจัดจำหนAาย และป@จจัยดHานการสAงเสริมการขาย แตกตAางกันอยAางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในขณะ

ท่ีป@จจัยดHานผลิตภัณฑ7ไมAแตกตAางกันอยAางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

3.6 ผูHบริโภคขนมจีนเสHนสดในจังหวัดเชียงใหมA โดยจำแนกตามอายุ สAงผลตAอป@จจัยดHานผลิตภัณฑ7 

ป@จจัยดHานราคา ป@จจัยดHานชAองทางการจัดจำหนAาย และป@จจัยดHานการสAงเสริมการขาย ไมAแตกตAางกันอยAางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ 

  

อภิปรายผล 

 

 ผลการวิจัยป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจซ้ือขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมA 

สามารถสรุปตามวัตถุประสงค7ไดHดังน้ี 

ดHานผลิตภัณฑ7 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวAากลุAมตัวอยAางผูHตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดของการ

ตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมA มีคAาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องกลิ่น สีและรสชาติของเสHน

ขนมจีน (คAาเฉลี่ย 4.58 : เห็นดHวยมากที่สุด) รองลงมาคือ สินคHาที่นำมาจำหนAายสะอาดไดHมาตรฐาน (คAาเฉลี่ย 4.54 : เห็น

ดHวยมากที่สุด) โดยสอดคลHองกับแนวคิดของ กมลวรรณ วนิชพันธุ7. (2557). กลAาววAา ผูHบริโภคกลุAมเจเนอเรชั่นวายที่เปUน

ผูHบริโภคฐานใหญA ซึ่งผูHวิจัยไดHขHอคHนพบวAา ป@จจัยดHานการสื่อสารตราสินคHา มีความสำคัญตAอการตัดสินใจซื้อตAอผูHบริโภคเจ

เนอเรช่ันวายท้ังในประเทศไทย และตAางประเทศ โดยพิจารณาจากคุณประโยชน7ท่ีจับตHองไดH คือ คุณประโยชน7ท่ีรAางกายจะ

ไดHรับจากการบริโภค และคุณประโยชน7ที ่จับตHองไมAไดH คือ ทางดHานความเชื ่อ อารมณ7 และความรู Hสึกที ่จะไดHรับ 

เพราะฉะน้ันคAาเฉล่ียในเร่ืองของกล่ิน สีและรสชาติของเสHนขนมจีนน้ัน ก็ถือเปUนเร่ืองสำคัญท่ีผูHประกอบการจำเปUนท่ีจะตHอง

ใสAใจในรายละเอียดเพ่ือสรHางการตัดสินใจซ้ือของผูHบริโภคฐานใหญAอยAางเจเนอเรช่ันวาย 

ดHานราคา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวAากลุAมตัวอยAางผูHตอบแบบสอบถามเก่ียวกับป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดของการ

ตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมA มีคAาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องมีราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพ (คAาเฉลี่ย 4.55 : เห็นดHวยมากที่สุด) รองลงมาคือ ชำระเงินดHวย QR Code (คAาเฉลี่ย 4.09 : เห็นดHวยมาก) โดย

สอดคลHองกับ The Bangkok insight. (2564) รายงานผลสำรวจความคิดเห็นจากผูHคนทั่วโลกกวAา 100,000 คน ถึงป@จจัย
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ในการเลือกซื้อสินคHา โดยผูHประกอบการ สามารถเรียนรูHและนำไปปรับปรุงธุรกิจของคุณใหHดียิ่งขึ้น เพื่อเปUนการเพิ่มโอกาส

ป¤ดยอดขายใหHกับรHานคHา ในเรื่องของ ราคา (Price) 76% ราคาสินคHา ถือเปUนหนึ่งในป@จจัยแรก ที่ผูHบริโภคตระหนักถึง

กAอนที่จะเลือกซื้อสินคHา สินคHานั ้นราคาสมเหตุสมผลหรือไมA คุ HมคAากับเงินที ่ตHองจAายหรือไมA ขณะที่ในมุมมองของ

ผูHประกอบการ ไมAใชAวAาตHองตั้งราคาใหHถูกที่สุดถึงจะสามารถขายไดH แตAผูHประกอบการตHองมีวิธีนำเสนอสินคHา ใหHผูHบริโภค

รูHสึกวAา คุHมคAาราคากับคุณภาพ 

ดHานชAองทางการจัดจำหนAาย 

เมื่อพิจารณาถึงการรับรูHขAาวสารผAานกลุAมตัวอยAางผูHตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับป@จจัยสAวนประสมทางการตลาด

ของการตัดสินใจซ้ือขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมA พบวAา ป@จจัยดHานชAองทางการจัดจำหนAาย กลุAมตัวอยAาง

มีคAาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องจัดจำหนAายในตลาดสด (คAาเฉลี่ย 4.41 : เห็นดHวยมากที่สุด) รองลงมาคือ รHานขนมจีน 

(คAาเฉลี่ย 4.38 : เห็นดHวยมากที่สุด) โดยสอดคลHองกับแนวคิดของ ชนทิรา ไทยพยัคย7 (2553) กลAาววAาการศึกษาการ

ตัดสินใจของผูHซ้ือและผูHขายในตลาดอาหารสดในเทศบาลนครเชียงใหมA โดยป@จจัยท่ีมีผลตAอการตัดสินใจของผูHซ้ือและผูHขาย 

โดยสรุปไดHวAา สินคHาที่นํามาขายสAวนใหญAจะไปหาซื้อมาจากตลาด แหลAงผลิต หรือผลิตเอง ดHานผูHซื้อสAวนใหญAอาศัยอยูAใน

เขตเทศบาลนครเชียงใหมA โดยผูHซ้ือจะมาซ้ือสินคHาดHวยตนเอง ในเวลาตอนเย็นหลังเลิกงาน 

ดHานสAงเสริมการขาย 

เมื่อพิจารณาถึงการรับรูHขAาวสารผAานกลุAมตัวอยAางผูHตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับป@จจัยสAวนประสมทางการตลาด

ของการตัดสินใจซ้ือขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคในจังหวัดเชียงใหมA พบวAา กลุAมตัวอยAางมีคAาเฉล่ียระดับความคิดเห็นในเร่ือง

ของการสAงเสริมการขายที่นAาสนใจ เชAน ซื้อในปริมาณที่เยอะในราคาสAงพิเศษ (คAาเฉลี่ย 4.18 : เห็นดHวยมาก) รองลงมาคือ 

มีการโฆษณาผAานทางอินเตอร7เน็ต ชAวยกระตุHนการตัดสินใจซื้อ (คAาเฉลี่ย 4.12 : เห็นดHวยมาก) โดยสอดคลHองกับแนวคิด

ของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2559) กลAาววAาแนวคิดเกี่ยวกับสAวนประสมทางการตลาด ที่มีบทบาทที่ สำคัญทางการตลาด 

เพราะเปUนการตัดสินใจที่รวมการตลาดทั้งหมดเพื่อนำมาประยุกต7ใชHในการ ดำเนินธุรกิจ เพื่อใหHเกิดความสอดคลHองกับ

ความตHองการของตลาดเป�าหมาย ผAานการสAงเสริมการขายท่ีนAาสนใจ 

 

ขHอเสนอแนะ 

  
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เรื่อง ป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภค

ในจังหวัดเชียงใหมA ทำใหHทราบถึงป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสดของผูHบริโภคใน

จังหวัดเชียงใหมA รวมถึงความสัมพันธ7ดHานประชากรศาสตร7ที่มีผลตAอการตัดสินใจซื้อขนมจีนเสHนสด สามารถชAวยใหHกิจการ

ของตนเองและผูHประกอบการรายอื่นๆ สามารถนำขHอมูลผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใชHในการปรับสรHางกลยุทธ7ทางการตลาด 

และพัฒนาสินคHาใหHตรงกับความตHองการของผูHบริโภคอยAางแทHจริง เพื่อสรHางความพึงพอใจและความไดHเปรียบในการเชิง

การแขHงขัน ทั้งนี้ผูHวิจัยไดHสรุปขHอเสนอแนะเมื่อพิจารณาทั้ง 20 ป@จจัย พบวAา ดHานผลิตภัณฑ7 ผูHบริโภคจะคำนึงถึงกลิ่น, สี

และรสชาติของเสHนขนมจีนสดเปUนอันดับแรก รองลงมาคือดHานราคา ท่ีสินคHาควรมีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ ซ่ึงสามารถ

ลงรายละเอียดตามป@จจัยสAวนประสมทางการตลาดทีละดHานไดHดังน้ี 



 

 
13 

 

ดHานผลิตภัณฑ7  

จากแบบสอบถามกลุAมตัวอยAางในจังหวัดเชียงใหมA ความเห็นสูงสุดและรองลงมา พบวAา ความเห็นสูงสุดของ

ผู HบริโภคใหHความสนใจเรื ่องสินคHาและผลิตภัณฑ7ในสAวนของกลิ่น, สีและรสชาติของเสHนขนมจีนสดถึงรHอยละ 4.58 

ผูHประกอบการจึงควรใสAใจเรื่องของแป�งหมักที่นำมาใชHทำเสHนขนมจีนที่สAงผลกับสีและกลิ่น รวมไปถึงเรื่องของรสชาติที่ควร

มีอัตราสAวนที่เปUนมาตราฐานในการผสมเกลือกับแป�งหมัก ขHอแนะนำในสAวนสีของเสHนขนมจีน ควรที่จะใชHแป�งหมักผสมกับ

แป�งสด เรียกไดHวAานำเอาขHอดีกับขHอดHอยของแป�งแตAละชนิดมาผสมกัน ใหHสินคHามีคุณภาพมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากแป�งหมัก ทำ

ใหHเสHนขนมจีนมีสีคล้ำออกน้ำตาล แตAเหนียวนุAมกวAาแป�งสด สAวนขนมจีนแป�งสด เสHนจะมีสีขาว อุHมน้ำมากกวAาทำใหHตัวเสHน

นุAมข้ึน และความเห็นรองลงมา คือเร่ืองของสินคHาท่ีสะอาดและไดHมาตรฐานคิดเปUนรHอยละ 4.54 ซ่ึงผูHประกอบการควรใสAใจ

ต้ังแตAข้ันการผลิตท่ีถูกสุขลักษณะ รวมไปถึงการแพ็คสินคHา และบรรจุภัณฑ7ท่ีดูสะอาดนAารับประทาน  

 

ดHานราคา  

จากแบบสอบถามกลุAมตัวอยAางในจังหวัดเชียงใหมA ความเห็นสูงสุดและรองลงมา พบวAา ความเห็นสูงสุดของ

ผูHบริโภคใหHความสนใจเรื่องของราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่รHอยละ 4.55 ผูHประกอบการควรตั้งราคาของสินคHาใหH

เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพท่ีใหHกับผูHบริโภค ซ่ึงคำวAาคุณภาพแลHวโดยภาพรวมจากภายนอกท่ีผูHบริโภคสามารถเห็นไดH

กAอนคือ ผลิตภัณฑ7หรือบรรจุภัณฑ7ที่จะเปUนตัวตัดสินคุณภาพไดHกAอนที่ผูHบริโภคจะตัดสินใจซื้อ รวมไปถึงเพิ่มทางเลือกใน

เร่ืองความหลากหลายของราคา โดยการมีสินคHาท่ีมีราคาลดหล่ันกันไปตามปริมาณ เพ่ือใหHผูHบริโภคสามารถเลือกซ้ือไดHตาม

กำลังทรัพย7และความเหมาะสมกับโอกาส ก็จะเปUนการสรHางพึงพอใจใหHกับผูHบริโภคไดHระดับหนึ่ง และความเห็นรองลงมา 

คือเรื่องของการชำระเงินดHวย QR Code คิดเปUนรHอยละ 4.09 โดยในยุคป@จจุบันที่ทันสมัยมากขึ้น ทำใหHการชำระเงินผAาน 

QR Code ถือเปUนเรื่องที่สะดวก สบายในการใชHจAาย ผูHบริโภคไมAจำเปUนตHองพกเงินสดก็สามารถใชHมือถือสแกน QR Code 

ชำระเงินไดH ซ่ึงชAองทางการชำระน้ี ถือเปUนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีเพ่ิมความพึงพอใจใหHกับผูHบริโภคในการตัดสินใจซ้ือมากย่ิงข้ึน 

 

ดHานชAองทางการจัดจำหนAาย  

จากแบบสอบถามกลุAมตัวอยAางในจังหวัดเชียงใหมA ความเห็นสูงสุดและรองลงมา พบวAา ความเห็นสูงสุดของ

ผูHบริโภคใหHความสนใจเรื่องของการจัดจำหนAายในตลาดสดถึงรHอยละ 4.41 โดยสAวนใหญAแลHวประชากรในจังหวัดเชียงใหมA

เปUนคน Local ที่ทุกการจับจAายใชHสอยสะดวกและรวดเร็วที่สุด ก็คือตลาดสดใกลHบHาน เพราะผูHบริโภคเขHาใจวAาตลาดสดจะ

มีสินคHาทุกอยAางที่ผูHบริโภคตHองการ ทำใหHผูHประกอบการควรที่จะลงไปตีตลาดสด ในแตAละทHองที่ เพื่อเปUนการกระจาย

รายไดH และความเห็นรองลงมาผูHบริโภคเลือกท่ีซ้ือขนมจีนเสHนสดในรHานขายขนมจีน น้ำยาตAางๆ คิดเปUนรHอยละ 4.38 ซ่ึงขHอ

นี้ก็จะเชื่อมโยงหัวขHอของการสAงเสริมการขาย ก็คือผูHประกอบการควรที่จะเพิ่มโอกาสในการขายอีกชAองทางหนึ่ง ในรHาน

ขายขนมจีนน้ำยา ตAางๆ เนื่องจากผูHบริโภคทราบดีอยูAแลHววAาตHองมีเสHนขนมจีนขาย เพราะฉะนั้นผูHประกอบการอาจจะย่ืน

ขHอเสนอใหHกับรHานขายขนมจีน น้ำยาตAางๆ วAาหากมีผูHบริโภคตHองการซ้ือเสHนขนมจีนเพิ่มเติม ในปริมาณที่เยอะก็จะไดHรับ
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สAวนลด ในราคาพิเศษ เปUนการตกลงกับรHานขายขนมจีน น้ำยาตAางๆ เพื่อเพิ่มชAองทางการจัดจำหนAายและเพิ่มยอดขายไป

ในตัว 

 

ดHานสAงเสริมการขาย  

จากแบบสอบถามกลุAมตัวอยAางในจังหวัดเชียงใหมA ความเห็นสูงสุดและรองลงมา พบวAา ความเห็นสูงสุดของ

ผูHบริโภคใหHความสนใจเรื่องของการซื้อในปริมาณที่เยอะในราคาพิเศษคิดเปUนรHอยละ 4.18 เห็นไดHชัดวAาผูHบริโภคสAวนใหญA

ชอบการสAงเสริมการขายแบบลด แลก แจก แถม ซึ่งผูHประกอบการควรที่จะสAงเสริมการขายในแตAละเทศกาล โดยมีการลด

ราคาพิเศษหากมีการซื้อในปริมาณท่ีมาก และมีการแจกของใหHกับผูHบริโภคตามเทศกาลตAางๆ สำหรับลูกคHาประจำ เชAน 

เทศกาลขึ้นปuใหมA ถือเปUนการคืนกำไรใหHกับผูHบริโภค และความเห็นรองลงมา คือเรื่องของการโฆษณาผAานทางอินเตอร7เน็ต 

ชAวยกระตุHนการตัดสินใจซื้อ ดHวยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ผูHบริโภคแตAละชAวงอายุมีการเรียนรูHสื่อโฆษณาหลากหลายชAองทาง

ดHวยกัน ซึ่งการโฆษณาผAานสื่ออินเตอร7ในป@จจุบันสรHางการมองเห็นของผูHบริโภคไดHกวHางขึ้น ไมAวAาจะเปUนแอปพลิเคชัน 

Tiktok, Facebook, Instagram หรือแมHแตAเปUนการคHนหาใน google ก็สะดวกและรวดเร็วในการหาขHอมูล และสั่งซื้อ ซ่ึง

ผูHประกอบการเองควรท่ีจะมีชAองทางการจัดจำหนAายท่ีหลากหลาย ในการตอบสนองความตHองการของผูHบริโภคดHวยเชAนกัน 
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