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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส       
ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส 
ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร 3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่บริโภคอาหาร
ของ เท็กซัส ชิคเก้น จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศและอาชีพต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจ
บริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยภาพรวมไม่ต่างกัน และ
ผู้บริโภคที่มีอายุต่างและรายได้เฉลี่ยที่ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยภาพรวมต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ค าส าคัญ: กระบวนการตัดสินใจ; ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study a decision of consumer of Texas Chicken 
in Bangkok and Perimeter area 2)  to study a decision of consumer of Texas Chicken in 
Bangkok and Perimeter area separated by personal characteristics 3) to study marketing mix 
affecting a decision of Texas Chicken in Bangkok and Perimeter area. 
 The sample group was 400 people of consumers in Bangkok and Perimeter area who 
consumed of Texas Chicken. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. 
The data collected were analyzed by using the Frequency, percentage, mean and standard 
deviation.  The hypotheses were tested by One- way ANOVA ( F- tests)  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 see which pair are different and Multiple Regression. 
 The results of hypothesis testing showed that consumer with Sex and occupation 
were different making the decision of consumer of Texas Chicken in Bangkok and Perimeter 
area was no different. But the results of hypothesis testing showed that consumers with Age 
and Income per month were different making the decision of consumer of Texas Chicken in 
Bangkok and Perimeter area were different, marketing mix included place  people physical 
evidence and presentation and process affect to the decision of consumer of Texas Chicken 
in Bangkok and Perimeter area 
 
Keywords: Decision; Consumer in Bangkok and Perimeter area 
 
บทน า 
 กระแสโลกาภิวัตน์ในรอบสามทศวรรษที่ผ่านมา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาของสังคมโลก
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม และเทคโนโลยี สังคมชนบทเป็นสังคมเมือง และสังคมตะวันออกเป็น
สังคมตะวันตกมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้วิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงจาก
เดิมอย่างมากโดยเฉพาะวิถีชีวิต หรือความเป็นอยู่ของคนในสังคมเมือง ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกสบายมาก
ขึ้น แต่ต้องใช้ชีวิตแบบเร่งรีบแข่งขันกับเวลามากข้ึนด้วย 
 ดังสภาวการณ์ในปัจจุบันส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเลือกที่จะบริโภคอาหารจานด่วน เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา ด้วยรสชาติของอาหารจานด่วนที่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้แบรนด์ เท็ก
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ซัส ชิคเก้น (Texas Chicken) เจ้าของแบรนด์คือ Friedman Fleischer & Lowe หรือ FFL ท าธุรกิจ
ร้านอาหารเป็นหลัก โดยเน้นที่เมนูไก่ทอดและเฟรนช์ฟรายในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีสาขารวม 1,700 สาขา
ใน 25 ประเทศ และเมื่อเร็ว ๆ ปตท. สามารถบรรลุข้อตกลงผู้ขายไก่ทอดและเบอร์เกอร์รายใหม่จากสหรัฐ
และญี่ปุ่นในรูปแบบมาสเตอร์เฟรนไชส์ โดย ปตท. เตรียมจะน าไก่ทอดและเบอร์เกอร์แบรนด์ใหม่เข้ามา
จ าหน่ายทั้งในสถานีบริการน้ ามัน ปตท. และห้างสรรพสินค้า โดยจะน าร่องเปิดร้านขายไก่ทอด Texas 
Chicken กับเบอร์เกอร์ Freshness Burger ที่สถานีบริการน้ ามัน ปตท. 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีแนวคิดในการวิจัยคือ ศึกษากระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ 
เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และศึกษาด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานคร   
และปริมณฑล 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานคร   
และปริมณฑล โดยจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ   
เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 1. ประชากรและตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 400 คน 
 2. ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษากระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมุ่งวิจัยกระบวนการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ 
ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล
หรือพนักงาน ด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ 
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 2. ตัวแปรตาม ได้แก่  กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล 
ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ที่จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร 
 3. ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ   
เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แยกกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหาร
ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ 
 Plunkett and Attner (1994) กระบวนการตัดสินใจด้านการระบุปัญหา (Define the problem) 
เป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญอย่างมาก เพราะการระบุปัญหาได้ถูกต้องหรือไม่ ย่อมมีผลต่อการด าเนินการ
ในขั้นต่อ ๆ ไปของกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตัดสินใจด้วย 
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารด้านการรับรู้ปัญหาและความ
ต้องการ หมายถึง ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอุดมคติ โดยปัญหาของ
แต่ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป เช่น เห็นโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดจึงเกิด
ความรู้สึกอยากซื้อ อยากได้ เป็นต้น ซึ่งการตลาดทางตรงที่มีประสิทธิภาพก็จะท าให้ผู้บริโภคตระหนักถึง
ปัญหาและเกิดความต้องการขึ้นได้ 
ด้านการตัดสินใจด้านการแสวงหาข้อมูล 
 Plunkett and Attner (1994) กระบวนการตัดสินใจด้านการตัดสินใจด้านการแสวงหาข้อมูล
หมายถึง การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) น าเอาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกมา
เปรียบเทียบกันอย่างรอบคอบ 
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารด้านการตัดสินใจด้านการแสวงหา
ข้อมูล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล น าเอาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกมา
เปรียบเทียบกันอย่างรอบคอบ ซึ่งแหล่งข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ข้อมูลภายในเริ่มจากความทรงจ า
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ของตนที่สามารถระลึกได้ในอันดับต้น ๆ  และข้อมูลภายนอก เช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงกลุ่ม
อ้างอิงต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว หรือผู้เคยใช้สินค้าแล้ว 
ด้านการประเมินทางเลือก 
 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2558) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจด้านการประเมินทางเลือกไว้ว่า 
ผู้บริโภคได้รับรู้สินค้ายี่ห้อต่าง ๆ แล้ว ก็จะน ามาประเมินว่า สินค้าใดดีกว่ากันในแง่ใด ความส าคัญในขั้นตอน
นี้ก็คือ ต้องให้จุดเด่นของสินค้าของเรา (Feature) ตรงกับมาตรการ (Criteria) ในการเลือกซื้อของผู้บริโภค 
ถ้าหากจุดเด่นของสินค้านั้นไม่ใช่จุดที่ผู้บริโภคต้องการ หรือใช้เป็นมาตรการในการตัดสินใจ สินค้าเราย่อม
ขายไม่ได้ เป็นต้น การที่เราไม่ศึกษามาตรการในการตัดสินใจของผู้บริโภค แล้ วสร้างจุดเด่นตามใจเรานั้น 
โอกาสในการจะได้รับเลือกก็จะยากขึ้น การขายก็จะยากขึ้น เพราะจะต้องไปเปลี่ยนใจผู้บริโภคให้เปลี่ยน
มาตรการในการเลือกซื้อเพื่อสอดคล้องกับจุดเด่นที่เรามี เมื่อผู้บริโภคได้พิจารณาแล้วก็จะถึงขั้นตอนถัดไปก็
คือการตัดสินใจซื้อ 
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารด้านการตัดสินใจด้านการประเมิน
ทางเลือก หมายถึง การประเมินทางเลือกต้องให้จุดเด่นของสินค้าตรงกับมาตรการในการเลือกซื้อของ
ผู้บริโภค หรือการจัดโปรโมชั่นสินค้าเพื่อจูงใจและดึงดูด ซึ่งการตัดสินใจเลือกนั้นอาจขึ้นอยู่กับความเชื่อนิยม
ศรัทธาในตราสินค้านั้น ๆ และทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้  
ด้านการตัดสินใจซื้อ 
 ราช ศิริวัฒน์ (2560) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจด้านการตัดสนิใจซื้อ ไว้ว่าโดยปกติแล้วผู้บริโภค
แต่ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ 
ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคก็
ไม่ต้องการระยะเวลาการตัดสินใจนาน 
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารด้านการตัดสินใจด้านการตัดสินใจ
ซื้อ หมายถึง การตัดสินใจซื้อสินค้า โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีความแปลกใหม่และน่าค้นหา ดังนั้น ปัจจัยของ
การตัดสินใจซื้อคือ การบริการของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างก าลังท าการซื้อ โปรโมชั่น และเว็บไซต์
สะดวกสบายหรือไม่ 
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 
 ราช ศิริวัฒน์ (2560) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจด้านพฤติกรรมหลังการซื้อหลังจากมีการซื้อ
แล้ว ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริโภค อาจจะได้รับความพอใจหรือไม่พอใจ ซึ่งถ้าพอใจผู้บริโภค
ได้รับทราบถึงข้อดีต่าง ๆ ของสินค้า ท าให้เกิดการซื้อซ้ าได้หรืออาจมีการแนะน าให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถ้า
ไม่พอใจ ผู้บริโภคก็อาจเลิกซื้อสินค้านั้น ๆ ในครั้งต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเนื่องจากการบอกต่อ ท าให้
ลูกค้าซื้อสินค้าน้อยลงตามไปด้วย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารด้าน
การตัดสินใจด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ หมายถึง การทบทวนการตัดสินใจและผลที่ได้รับ ซึ่งความพึงพอใจ
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นั้นเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าท าการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง โดยอาจท าให้เกิดการซื้อซ้ าได้ 
หรืออาจมีการแนะน าให้เกิดลูกค้ารายใหม่ หากลูกค้านั้นได้รับสินค้าเป็นที่น่าพอใจ 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แบ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออกเป็น 
7 ด้าน ดังนี้ 
ด้านผลิตภัณฑ์ 
 Kotler & Keller (2012) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่ผู้ขายเสนอขายและมอบให้กับผู้บริโภค เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและให้ความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์และคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยผลิตภัณฑ์นั้น แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนทางกายภาพสามารถจับต้อง
ได้ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน เช่น งานบริการต่าง ๆ 
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
ขายเพื่อสร้างความสนใจ ด้วยการจัดหาหรือการบริโภคที่สามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ อีกทั้ง
ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรองมาตรฐานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ ทั้งนี้สินค้าต้องมีความแตกต่างเพื่อท า
ให้ผู้บริโภคเห็นประโยชน์ในการน าไปใช้ ด้านคุณภาพสินค้าและภาพลักษณ์ของสินค้าต้องมีการปรับปรุงใหม่
ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ตรงตามความต้องการลูกค้าเสมอ 
ด้านราคา 
 Kotler & Keller (2012) ราคา หมายถึง ต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่ายในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบรกิาร 
รวมถึงความพยายามในการใช้ความคิดและการก่อพฤติกรรม ซึ่งต้องจ่ายพร้อมราคาของสินค้าที่เป็นตัวเงิน
ได้แก่ อัตราค่าบริการ และค่าบริการเสริมต่าง ๆ  
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา หมายถึง ต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่าย 
ได้แก่ อัตราค่าบริการ และค่าบริการเสริมต่าง ๆ โดยผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์
กับราคา ซึ่งสินค้าจะต้องเป็นราคาที่ท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น การก าหนดต้องค านึงถึงคุณค่าที่
รับรู้ในสายตาของลูกค้าและต้องเป็นราคาที่แน่นอนอยู่เสมอ เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 Kotler & Keller (2012) การจัดจ าหน่าย หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่จะน าเสนอบริการให้แก่
ลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาในส่วนของที่ตั้ง สถานที่ในการบริการให้แก่ลูกค้า ช่องทางในการน าเสนอการ
ให้บริการแก่ลูกค้าที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความยากล าบากในการมาขอรับบริการรวมทั้งมี
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบในการน าเสนอบริการ มีการใช้เครื่องมือไปรษณีย์การสื่อสารโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์ท าให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้มากข้ึน   
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง 
กิจกรรมที่น าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาในส่วนของที่ตั้ง สถานที่ในการบริการ หากผู้บริโภค
สามารถรับรู้ได้ถึงความสะดวกสบายย่อมเป็นแรงจูงใจ หรือการต าแหน่งการจัดวางสินค้าในร้าน สินค้าต้อง
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อยู่ในต าแหน่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน หยิบจับได้สะดวก หาซื้อได้ง่าย มีขายทั่วไป และต้องมีความหลากหลาย
ของช่องทางการเสนอขาย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 Kotler & Keller (2012) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ในการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร เพื่อให้ให้ผู้บริโภครับรู้
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ บริการ ตราสินค้า หรือองค์กร และสร้างความพอใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า เพื่อ
จูงใจให้เกิดความต้องการหรือกระตุ้นเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดหวังว่าการสื่อสาร
ทางการตลาดจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ 
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง 
เครื่องมือที่ใช้ในการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร การจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ และสร้างความพอใจ เกิดทัศนคติที่ดี เช่น 
การโฆษณาด้วยรูปแบบการสื่อสารผ่านสื่อที่ไม่ต้องใช้คน หรือการใช้ตัวแทนขาย หรือบริการ การส่งเสริม
การตลาด ด้วยการแจกของแถม การลดราคา การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ เป็นการชักจูงให้เกิด
ความคิดและทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์  
ด้านบุคคลหรือพนักงาน 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ด้านบุคคล (People) หรือบุคลากร หมายถึง พนักงานที่
ท างานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ซึ่งรวมตั้งแต่เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
ระดับกลาง ผู้บริหารระดับล่าง พนักงานทั่วไป แม่บ้าน เป็นต้น โดยบุคลากรนับได้ว่าเป็นส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นผู้คิดวางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปใน
ทิศทางที่วางกลยุทธ์ไว้  
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลหรือพนักงาน หมายถึง บุคลากร 
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ และสร้างมิตรไมตรีต่อ
ลูกค้า ทั้งนี้ ต้องมีความรู้ในการให้ค าแนะน ากับผู้บริโภค ความสนใจและความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเกิดความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว 
ด้านกายภาพและการน าเสนอ 
 MarGrath (1986) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Facilities) หมายถึง เป็นการสร้างและ
น าเสนอ ลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพและ
รูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสะดวกในการให้บริการและท า
ให้การบริการผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ พื้นที่มีขนาดเหมาะสมในการจัดวางสินค้าเอ้ือต่อ
การจับจ่าย ความสะอาดน่าเข้ามาใช้บริการ บรรยากาศภายในร้านมีความเป็นมิตรเหมาะต่อการจับจ่าย
เครื่องครัว การตกแต่งร้านดูเหมาะสมกับตัวสินค้า 
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 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดด้านกายภาพและการน าเสนอ หมายถึง การ
สร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นและมีคุณภาพ เช่น การตกแต่งร้าน หรือการมีพื้นที่ในขนาดเหมาะสมของ
จัดวางสินค้าเอ้ือต่อการจับจ่าย รวมถึงการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ 
ด้านกระบวนการ 
 Kotler & Keller (2012) ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการ
และงานปฏิบัติในด้านการบริการ ที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และ
ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดด้านกายภาพและการน าเสนอ หมายถึง 
กิจกรรมที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ ได้แก่ การจัดคิวในการช าระเงินที่ดี รวมถึงมีช่องทางการ
ช าระเงินหลากหลาย ใบเสร็จที่ได้ต้องมีมาตรฐานเพื่อเป็นหลักฐานในการช าระเงิน และถ้ากระบวนการมี
ความเชื่อมโยงและปรับปรุงอยู่เสมอจะท าให้กระบวนการโดยรวมมีประสิทธิภาพ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เจณิภา คงอ่ิม (2560) งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดของประชาชน
ในจังหวัดนนทบุรี โดยศึกษาเกี่ยว (1) พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดของประชาชนในเขต
จังหวัดนนทบุรี (2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดของประชาชน จังหวัด
นนทบุรี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นประชาชนจังหวัดนนทบุรี 400 คน ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภท
ฟาสต์ฟู้ดของประชาชนจังหวัดนนทบุรีพบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการที่ร้าน เคเอฟซี (KFC) จ านวน 1-3 ครั้งต่อ
เดือน เพราะมีความชอบส่วนตัว นอกจากนี้พบว่าอาหารประเภทพิซซ่า เป็นที่นิยมจัดเลี้ยงสังสรรค์ในกลุ่ม
เพื่อน ค่าใช้จ่ายในการบริโภค 201-300 บาทต่อครั้ง ส่วนใหญ่รับประทานที่ร้านในเวลาช่วงเย็นที่
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ผลกการทดสอบสมมติฐาน พบว่าสถานภาพบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส ต่างกัน ท าให้การบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดไม่ต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ณัฏฐณิชา หวังมุทิตากุล (2552) งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ใน
กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ห้วยขวาง ดินแดง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชน ใน
กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ห้วยขวาง ดินแดง จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ฟาสต์ฟู้ด โดยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อที่ร้านและไปกับผู้อ่ืนประมาณ 2-3 คน ผู้บริโภคจะตัดสินใจบริโภค
อาหารฟาสต์ฟู้ดด้วยตนเอง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) และเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional Study)  ใช้ เครื่องมือการวิจั ย เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งไม่สามารถรู้จ านวนประชากรที่แน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยการใช้การคานวณสูตรของ Yamane (1967) โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Simple random sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
  1.1 ลักษณะปัจจัยด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีจ านวนข้อค าถามในแบบสอบทั้งหมด 4 ข้อ 
  1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านกายภาพหรือ
การน าเสนอ และด้านกระบวนการ มีจ านวนข้อค าถามในแบบสอบทั้งหมด 34 ข้อ ก าหนดให้ 5=ระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด, 4=ระดับความคิดเห็นระดับมาก, 3=ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2=ระดับความคิดเห็น
น้อย, 1=ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
  1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ มีจ านวนข้อค าถามในแบบสอบทั้งหมด 16 
ข้อ ก าหนดให้ 5=ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4=ระดับความคิดเห็นระดับมาก, 3=ระดับความคิดเห็นปาน
กลาง, 2=ระดับความคิดเห็นน้อย, 1=ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
  1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารของ เท็กซัส ชิคดก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดจ านวนข้อค าถาม
ในแบบสอบถามทั้งหมด 1 ข้อ 
  1.5 ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมินความคิดเห็น ก าหนดให้ 4.21-5.00 = ระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด, 3.41-4.20 = ระดับความคิดเห็นมาก, 2.61-3.40 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 
1.81-2.60 = ระดับความคิดเห็นน้อย, 1.00-1.80 = ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้  
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  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปร 
ด้านปัจจัยประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ
วิเคราะห์ตัวแปร ด้านปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
บุคคลหรือพนักงาน ด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ และวิเคราะห์ตัวแปร ด้าน
กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย 
ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ด้านการตัดสินใจด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก 
ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  2.1 ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส 
ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามเพศ 
  2.2 ใช้สถิติ One-way ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหาร
ของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามอายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
  2.3 ใช้สถิติถดถอยพหุคุณ Muliple Regression Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยภาพรวมอยู่ในความคิดเห็นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กระบวนการ
ตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญ
มาก ได้แก่ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ด้านการตัดสินใจ
ซื้อ และด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิ คเก้น ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกปัจจัยด้านประชากร สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
  2.1 ผู้บริโภคที่มีเพศและอาชีพต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็ก
ซัส ชิคเกน้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต่างกัน 
  2.2 ผู้บริโภคที่มีอายุต่างและรายได้เฉลี่ยที่ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภค
อาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหาร
ของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
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  3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคคลหรือ
พนักงาน ด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหาร
ของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยภาพรวมอยู่ในความคิดเห็นระดับมาก 
  1.1 ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการของผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็น
ว่า ผู้บริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ส่วนใหญ่จะตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตอนเองคือ เมื่อผู้บริโภค
เห็นผู้อ่ืนทานอาหารก็จะรู้สึกหิว จึงท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Buying roles 
(2555) กล่าวไว้ว่า การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (problem/need recognition) ในขั้นตอนแรก
ผู้บริโภคจะตระหนักถึงปัญหา หรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการ ซึ่งความต้องการหรือปัญหานั้นเกิด
ขึ้นมาจากความจ าเป็น (needs) ซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายใน (internal stimuli)   
  1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูลของผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภค
อาหารของ เท็กซัส ชิคเก้นส่วนใหญ่จะหาข้อมูลทุกอย่างมาเพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Dinklage (1997) กล่าวไว้ว่า การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การตัดสินใจทุกเรื่องจะต้อง
เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลทั่ว ๆ ไป แต่จะต้องเป็น
ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจ   
  1.3 ด้านการประเมินทางเลือกของผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภค
อาหารของ เท็กซัส ชิคเก้นส่วนมากจะน าข้อมูลจากร้านอ่ืน ๆ ที่ขายอาหารประเภทใกล้ เคียงกันมา
เปรียบเทียบคุณสมบัติของอาหารก่อนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด  ค านาย อภิปรัชญาสกุล 
(2558) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจด้านการประเมินทางเลือกไว้ว่า ผู้บริโภคได้รับรู้สินค้ายี่ห้อต่าง ๆ แล้ว 
ก็จะน ามาประเมินว่า สินค้าใดดีกว่ากันในแง่ใด ความส าคัญในขั้นตอนนี้ก็คือ ต้องให้จุดเด่นของสินค้าของเรา 
(Feature) ตรงกับมาตรการ (Criteria) ในการเลือกซื้อของผู้บริโภค 
  1.4 ด้านการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภค
อาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อเพราะคิดว่าอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น เป็นอาหารที่ดี
ที่สุดหลังจากที่ได้เปรียบเทียบกับร้านอ่ืนแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Plunkett and Attner (1994) 
กล่าวไว้ว่า การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternatives) พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพียง
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ทางเลือกเดียว ทางเลือกที่ดีที่สุดควรมีผลเสียต่อเนื่องในภายหลังน้อยที่สุด และให้ผลประโยชน์มากที่ สุด
  1.5 ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อของผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภค
อาหารของ  เท็กซัส ชิคเก้น จะรู้สึกพึงพอใจได้นั้นจะต้องเกิดขึ้นหลังที่ผู้บริโภคได้ซื้อหรือรับประทานอาหาร
ไปแล้ว โดยที่ผู้บริโภคจะท าการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Buying roles (2555) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post 
purchase behavior) หลังจากที่ลูกค้าได้ท าการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วนั้น นักการตลาด
จะต้องท าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อ ซึ่งความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าท าการ
เปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง 
 2. ผลวิจัยกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  2.1 ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น 
โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า แม้ว่าจะมีเพศที่ต่างกันแต่ผู้บริโภคทั้งชายและหญิง ก็สามารถ
บริโภคอาหารประเภทที่คล้ายคลึงกันได้ โดยที่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็สามารถรับประทานอาหารประเภท
เดียวกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาภรณ์ สาระพันธุ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกซื้ออาหารจานด่วนของผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร” พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการ
เลือกซื้ออาหารจานด่วนของผู้บริโภค ไม่แตกต่างกัน  
  2.2 ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิ
คเก้น โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น สามารถ
บริโภคได้ทุกอาชีพถึงแม้ว่าผู้บริโภคจะมีอาชีพที่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากประเภทของอาหารที่ท าให้
สามารถรับประทานได้ง่ายและอาหารได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับทุก ๆ คน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เจณิภา คงอ่ิม (2560) ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดของประชาชนใน
จังหวัดนนทบุรี” ผลการศึกษา พบว่า อาชีพ ต่างกัน ท าให้การบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดไม่ต่างกัน 
  2.4 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ 
เท็กซัส ชิคเก้น โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันจะแสดงถึง
พฤติกรรม ความสามารถ หรืออ านาจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ที่แตกต่างกัน อาจเนื่องมากจากผู้ที่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย อาจน าเงินไปบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และราคาถูกกว่า ซึ่งต่างจากผู้บริโภคที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่อาจตัดสินใจบริโภคอาหารตามความชื่นชอบส่วนบุคคลและอาจมีก าลังการซื้อที่
มากกว่าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุนทรี พัชรพันธ์ (2553) กล่าวไว้ว่า รายได้ 
เป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด โดยรายได้จะเป็นตัวชี้ความสามารถในการจ่ายสินค้าของ
ผู้บริโภคได้หรือไม่ หรือมีความสามารถในการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง 
 3. ผลวิจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส       
ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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  3.1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภค
อาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า สิ่งที่ผู้ขายเสนอ
ขายและมอบให้กับผู้บริโภค โดยไม่ว่าจะผลิตอาหารมาในรูปแบบใด เสนอขายในรูปแบบ ผู้บริโภคจะ
รับประทานอาหารของเท็กซัส ชิคเก้น อยู่เสมอโดยไม่ค านึงถึงพื้นฐาน รูปร่างลักษณะ คุณภาพการบรรจุ
ภัณฑ์ ตราสินค้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ Armstrong and Kotler (2009) กล่าวไว้ว่า สิ่งที่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาด ทั้งสินค้าที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เพื่อให้ผู้บริโภคในตลาดเกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้
สินค้าต้องมีความแตกต่างต้องท าให้ผู้บริโภคเห็นประโยชน์ในการน าไปใช้ ด้านคุณภาพสินค้าและภาพลักษณ์ 
ของสินค้าต้องมีการปรับปรุงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ตรงตามความต้องการลูกค้าเสมอ 
  3.2 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหาร
ของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การก าหนดราคาอาหาร 
นั้นไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจ ซึ่งมีการก าหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของอาหารที่ได้รับ ท าให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับ
ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู้ก าหนดกลยุทธ์ด้าน
ราคาต้องค านึงถึง คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิ
ภัณฑ์ว่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์นั้น 
  3.3 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
บริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในระดับมาก ในเร่ืองของพื้นที่มีความเพียงพอในการ
รองรับลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ (2552) กล่าวไว้ว่า หากผู้บริโภค
สามารถรับรู้ได้ถึงความสะดวกสบายในการซื้อ สินค้าชนิดใด ย่อมเป็นแรงจูงใจ และส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติต่อสินค้าชนิดนั้น ๆ ในทิศทางที่ดีขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าชนิดนั้น ๆ เพิ่มข้ึน    
  3.4 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
บริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า กิจกรรม
ส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม อย่างสม่ าเสมอ ไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหาร โดย
ผู้บริโภคทุกคนสามารถบริโภคอาหารได้โดยไม่ต้องรอการจัดโปรโมชั่น และอาหารที่ผู้บริโภคได้รับนั้นเป็นสิ่ง
ที่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและยอมรับได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ เอกชัย พันธุลี (2553) กล่าวไว้ว่า 
การส่งเสริมการตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูง แจ้งข่าวสาร ให้เกิดทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ เช่น การ
โฆษณาด้วยรูปแบบการสื่อสารผ่านสื่อที่ไม่ต้อง การแจกของแถม การลดราคา    
  3.5 ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลหรือพนักงาน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
บริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภค
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ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อด้านบุคคลหรือพนักงาน ในระดับมาก ในเรื่องของพนักงานพูดจาสุภาพ มี
อัธยาศัยดี และพนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ MarGrath (1986) กล่าว
ไว้ว่า บุคคล (People) เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์เพื่อให้บริการผู้บริโภคโดยตรง ธุรกิจจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญในสายงานโดยอาจมีการฝึกอบรม
พัฒนา เป็นต้น   
  3.6 ส่วนประสมทางการตลาดด้านกายภาพและการน าเสนอ มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจบริโภคอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อด้านกายภาพและการน าเสนอ ในระดับมาก ในเรื่องของเมนูอาหาร
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และบรรยากาศภายในร้านมีความสวยงาม สะอาด และดูทันสมัย ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวไว้ว่า สิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จาก
การเลือกใช้สินค้าหรือบริการขององค์กร เป็นการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นและมีคุณภาพ เช่น การ
ตกแต่งร้าน การแต่งกายของพนักงานในร้าน การพูดจาต่อลูกค้า การบริการที่รวดเร็ว เป็นต้น  
  3.7 ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภค
อาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญต่อด้านกระบวนการ ในระดับมาก ในเร่ืองของความถูกต้องในการคิดราคาสินค้า และผู้บริโภค
สามารถช าระเงินได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557) กล่าว
ไว้ว่า กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการที่
น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยในแต่ละกระบวนการสามารถมีได้
หลายกิจกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธีการด าเนินงานขององค์กร  
 
ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยประชากร 
 จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักการตลาดของบริษัทองค์กรผู้ผลิต ไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจ
เก่ียวกับเรื่องปัจจัยเรื่องเพศและปัจจัยเร่ืองอาชีพของผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคจะเป็นเพศไหนหรืออาชีพใดก็
สามารถรับประทานอาหารของ เท็กซัส ชิคเก้น ได้เสมอ เร่ืองที่ต้องให้ความส าคัญควรให้ความส าคัญอย่างยิ่ง 
ควรเน้นเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยเรื่องอายุและปัจจัยเรื่องรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคที่มี
อายุและรายได้แตกต่างกันจะแสดงถึงพฤติกรรม ความสามารถในการซื้อที่ไม่เหมือนกัน 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักการตลาดของบริษัทองค์กรผู้ผลิต ต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพและการน าเสนอ 
ดังนั้น การมีระบบการบริหารที่ดี การเลือกท าเลเปิดร้านในพื้นที่ที่เหมาะสมครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า และ
พนักงานต้องให้บริการด้วยความเต็มใจ จะท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและตัดสินใจบริโภคได้มากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรในปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่อาจส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหาร
ของ เท็กซัส ชิคเก้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยทางสังคม และ
ปัจจัยทางจิตวิทยา เพื่อน าข้อมูลไปปรับใช้และพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 2. ควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมยิ่งขึ้น เช่น อาจส ารวจไปยังพื้นที่
ต่างจังหวัด เพื่อให้ทราบความคิดเห็น ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งอาจมีความ
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ 
 3. ควรศึกษาสถิติอ่ืนที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายและ
แตกต่างซึ่งก่อให้เกิดความน่าสนใจและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
กนกพรรณ สุขฤทธิ์. (2557). ส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร ญี่ปุ่นย่าน 
 Community Mall ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ค านาย อภิปรัชญาสกุล. (2558). พฤติกรรมผู้บริโภค (CONSUMER BEHAVLOR). กรุงเทพฯ: โฟกัสมีเดีย 
 แอนด์พับ. 
เจณิภา คงอ่ิม. (2560). พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดของประชาชนในจังหวัด
 นนทบุรี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. 
ณัฏฐณิชา หวังมุทิตากุล. (2552). พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด: กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว 
 ห้วยขวาง ดินแดง. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , คณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
ธีระภัทร์  เอกผาชัยสวัสดิ์ . (2552). ประชากรศึกษา (ออนไลน์). ค้นเมื่อ 8 พฤษภาคม 2562, จาก 
 http://computer.pcru.ac.th 
นภาภรณ์  สาระพันธุ์ .  ( 2560 ) .  ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อการ เลื อกซื้ ออาหารจานด่ วนของผู้ บ ริ โ ภค 
 กรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระ
 นครเหนือ. 
พัชนิดา มณีโชติ. (2552). พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการบริโภคเนื้อไก่ปรุงส าเร็จ เมื่อเกิด
 โรคไข้หวัดนกระบาดในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ราช ศิริวัฒน์. (2560). การวิจัยเชิงประยุกต์ทางธุรกิจ (ออนไลน์). ค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562, จาก 
 https://doctemple.wordpress.com 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2552). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จ ากัด. 
สุนทรี พัชรพันธ์. (2553). ประชากรศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 


