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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 
 

   การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการ
เลือกใช้บริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการโรงอาหาร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการ
โรงอาหารของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  จ านวน 300 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 เพศ 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.67  
และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.33 
  อายุ 
  จากการศึกษาพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 18 – 22 ปี  คิดเป็นร้อยละ 54.00 
รองลงมา คือ มีอายุ 28 – 32 ปี  คิดเป็นร้อยละ 16.67  มีอายุ 23 – 27 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.33 มีอายุ 41 
ปีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 9.67  และมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี   คิดเป็นร้อยละ 6.33   
 สถานภาพ 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ 85.67  
และมีสถานภาพสมรส  คิดเป็นร้อยละ  14.33  ตามล าดบั 
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 การศึกษาสูงสุด    
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี  คิด
เป็นร้อยละ  75.00 รองลงมา คือ  มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 11.67 ปริญญาโท/สูง
กวา่ คิดเป็นร้อยละ  9.33  คิดเป็นร้อยละ ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย และปวส./อนุปริญญา  เท่ากนั  
คิดเป็นร้อยละ 2.00   
 จ าแนกตามอาชีพ    
    จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนกัศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 51.00 รองลงมาคือ พนกังานของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  คิดเป็นร้อยละ 11.67 ธุรกิจส่วนตวั คิด
เป็นร้อยละ 10.00 นกัเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 5.67 พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 5.33 และพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 3.67   
 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 จากการศึกษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.67 
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.67 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000  
บาท  คิดเป็นร้อยละ 11.33  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,001-25,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  5.00  และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่  25,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.33  
  ส่ือทีท่ าให้รู้จักโรงอาหารคณะบริหารธุรกจิ 
 จากการศึกษาพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกัโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจดว้ย
ตนเอง  คิดเป็นร้อยละ 72.33 รองลงมาคือ เพื่อนแนะน า  คิดเป็นร้อยละ 37.00 ป้ายผา้ คิดเป็นร้อยละ 
7.00 แผน่ใบปลิว/โบชวัร์ คิดเป็นร้อยละ 3.67 และส่ือออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 1.00  
  บุคคลทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการเลอืกใช้บริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกจิมากทีสุ่ด 
 จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพื่อน/ผูร่้วมงานมีผลต่อการตดัสินใจ
ในการเลือกใช้บริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.33 รองลงมาคือ 
ตดัสินใจดว้ยตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 143 และบุคคลในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 3.00    
 วนัทีใ่ช้บริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกจิบ่อยทีสุ่ด 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ
บ่อยท่ีสุดในวนัจนัทร์ คิดเป็นร้อยละ 79.33 รองลงมาคือ วนัพุธ คิดเป็นร้อยละ 69.33 วนัองัคาร คิด
เป็นร้อยละ 67.33 วนัศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 57.67 คิดเป็นร้อยละ 57.67 วนัพฤหัสบดี คิดเป็นร้อยละ 
55.67 วนัเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 8.00 และวนัอาทิตย ์ คิดเป็นร้อยละ 4.67    
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 ช่วงเวลาทีใ่ช้บริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกจิ บ่อยทีสุ่ด   
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ
บ่อยท่ีสุด  ช่วงเวลา 12.01-13.00 น. คิดเป็นร้อยละ 49.67 รองลงมาคือ ช่วงเวลา  10.31-12.00 น.  คิด
เป็นร้อยละ 27.67  ช่วงเวลา 13.01-14.30 น. คิดเป็นร้อยละ 10.00  ช่วงเวลา 9.00-10.30 น. คิดเป็นร้อย
ละ 5.00 ช่วงเวลาก่อน 9.00 น. คิดเป็นร้อยละ 4.67 หลังเวลา 16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 2.33  และ
ช่วงเวลา 14.31-16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 0.67  
 ความถี่ในการใช้บริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกจิโดยเฉลีย่ 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ
โดยเฉล่ีย 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 48.33 รองลงมาคือ ใชบ้ริการ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 18.00 ใช้บริการ 5- 6 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 15.67 ใช้บริการทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 
10.00  และใชบ้ริการนอ้ยกวา่สัปดาห์ละคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดบั 
  ประเภทสินค้าทีนิ่ยมซ้ือจากโรงอาหารคณะบริหารธุรกจิ 
 จากการศึกษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซ้ือสินคา้จากโรงอาหารคณะ
บริหารธุรกิจประเภทเคร่ืองด่ืม  คิดเป็นร้อยละ 76.67 รองลงมาคือ อาหารตามสั่ง คิดเป็นร้อยละ 69.67 
ขา้วราดแกง คิดเป็นร้อยละ 61.33 ก๋วยเต๋ียว คิดเป็นร้อยละ 41.67 ขนมขบเค้ียว/ขนมหวาน คิดเป็นร้อย
ละ 27.67  และของทอด  คิดเป็นร้อยละ 5.67   
 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าในโรงอาหารคณะบริหารธุรกจิ เฉลีย่ต่อคร้ัง 
 จากการศึกษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้ในโรง
อาหารคณะบริหารธุรกิจ เฉล่ียต่อคร้ัง 50-100 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.33 รองลงมาคือ น้อยกว่า 50 
บาท คิดเป็นร้อยละ 25.33 มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 101-150 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.00 และมีค่าใชจ่้าย
เฉล่ียต่อคร้ัง 151- 300 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.33   
  เหตุผลหลกัทีเ่ลอืกใช้บริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกจิ 
 จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการโรงอาหารคณะ
บริหารธุรกิจเพราะอาหารและเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 67.67 รองลงมาคือ ราคาของอาหารและ
เคร่ืองด่ืม  คิดเป็นร้อยละ 49.67 สถานท่ีของโรงอาหาร คิดเป็นร้อยละ 44.67  ผูข้ายหรือพนกังาน คิด
เป็นร้อยละ 33.67 กระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 26.67 เหตุผลอ่ืนๆ ได้แก่ 
ใกลท่ี้ท างาน สะดวกในการเดินทาง ประหยดัค่าใช้จ่าย  คิดเป็นร้อยละ 12.33 การส่งเสริมการตลาด
ของโรงอาหาร คิดเป็นร้อยละ 9.33 และการสร้างหรือการน าเสนอบรรยากาศทางกายภาพ  คิดเป็นร้อย
ละ 2.67   
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 ราคาอาหารทีค่ิดว่าเหมาะสม 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ราคาอาหารธรรมดาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด
คือ 20 บาท/จาน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ ราคา 25 บาท/จาน คิดเป็นร้อยละ 26.33 ราคา 30 
บาท/จาน  คิดเป็นร้อยละ 25.33 ราคา 35 บาท/จาน คิดเป็นร้อยละ 2.67 และราคา 22 บาท/จาน  คิดเป็น
ร้อยละ 0.67 ตามล าดบั  และเห็นว่าราคาอาหารพิเศษท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดคือ 30 บาท/จาน  คิดเป็น
ร้อยละ  35.00  รองลงมาคือ ราคา 25 บาท/จาน คิดเป็นร้อยละ 32.33 ราคา 35 บาท/จาน คิดเป็นร้อยละ 
23.00 ราคา 40 บาท/จาน คิดเป็นร้อยละ 6.33 ราคา 50 บาท/จาน คิดเป็นร้อยละ 2.33 และราคา 27 
บาท/จาน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
 ราคาเคร่ืองดื่มทีค่ิดว่าเหมาะสม 
 จากการศึกษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าราคาเคร่ืองด่ืมธรรมดาท่ีเหมาะสมมาก
ท่ีสุดคือ 10 บาท/แกว้ คิดเป็นร้อยละ 52.33 รองลงมาคือ ราคา 15 บาท/แกว้ คิดเป็นร้อยละ 22.00 ราคา 
20 บาท/แกว้  คิดเป็นร้อยละ 9.67 ราคา 7 บาท/แกว้ คิดเป็นร้อยละ 7.33 ราคา 5 บาท/แกว้ คิดเป็นร้อย
ละ 5.67 ราคา 25 บาท/แกว้ คิดเป็นร้อยละ 1.67 และราคา 12 บาท/แกว้ คิดเป็นร้อยละ 1.33 ตามล าดบั 
และเห็นวา่ราคาเคร่ืองด่ืมพิเศษท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดคือ 15 บาท/แกว้ คิดเป็นร้อยละ 45.33 รองลงมา
คือ ราคา  20 บาท/แกว้ คิดเป็นร้อยละ 24.67 ราคา 25 บาท/แกว้ คิดเป็นร้อยละ 10.33 ราคา 10 บาท/
แก้ว คิดเป็นร้อยละ 8.67 ราคา 30 บาท/แก้ว คิดเป็นร้อยละ 4.33 ราคา 12 บาท/แก้ว  คิดเป็นร้อยละ 
4.00 ราคา 17 บาท/แกว้  คิดเป็นร้อยละ 1.67  และราคา 7 บาท/แกว้  คิดเป็นร้อยละ 1.00   
 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคใน
การเลอืกใช้บริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้
บริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  (ค่าเฉล่ีย 3.81) รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นราคา 
(ค่าเฉล่ีย  3.76) ปัจจยัด้านสถานท่ี  (ค่าเฉล่ีย 3.73)  ปัจจยัด้านบุคลากร  (ค่าเฉล่ีย 3.71) ปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ  (ค่าเฉล่ีย  3.52)  และใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัคือ 
ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.49) และปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด  (ค่าเฉล่ีย  3.05)   
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.82)  ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
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คือ ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.41) รองลงมาคือ รสชาติของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.34) และความ
สดใหม่และคุณภาพของวตัถุดิบ (ค่าเฉล่ีย 4.30)   
 ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโดยรวม
มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76)  ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ราคา
อาหารเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ  (ค่าเฉล่ีย 4.29) รองลงมาคือ ราคาต่อหน่วย (ช้ิน/จาน/ชาม/
กล่อง/ห่อ/ถุง) ของอาหารต ่ากว่าราคาตลาด  (ค่าเฉล่ีย 4.25) และมีอาหารหลากหลายระดับราคา  
(ค่าเฉล่ีย 4.11) 
   ปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
คือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง  (ค่าเฉล่ีย  4.20) รองลงมาคือ จดัท่ีนัง่ไวเ้พียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.09) 
และท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.06)   
 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.05) ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกคือ การท าป้ายเพื่อชกัชวนให้ใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.53)  รองลงมาคือ มีภาพแสดงตวัอยา่ง
อาหาร  (ค่าเฉล่ีย 3.50) และการตกแต่งสถานท่ีและหนา้ร้านเพื่อชกัชวนใหใ้ชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.43)   
   ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.71) ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
คือ การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความสุภาพ ยิ้มแยม้เป็นกนัเองของผูข้าย  (ค่าเฉล่ีย 4.04) รองลงมาคือ 
ความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการให้บริการของผูข้าย  (ค่าเฉล่ีย 3.93) และการตอบสนองและ
ความเตม็ใจของผูข้ายในการบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.87)    
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  3.52) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกคือ ไดรั้บอาหารถูกตอ้งตามเมนูท่ีสั่ง (ค่าเฉล่ีย 4.07) รองลงมาคือ การทกัทายและตอ้นรับ
ของผูข้าย  (ค่าเฉล่ีย  4.04) และระยะเวลาท่ีตอ้งรอในการรอรับอาหารหรือเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 3.75)   
 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.50) ปัจจัยย่อยให้
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ความสะอาดของพื้น โต๊ะ เกา้อ้ี  (ค่าเฉล่ีย 3.86) รองลงมา
คือ โต๊ะและเกา้อ้ีนัง่สบายและปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 3.81) และมีโตะ๊และเกา้อ้ีมีจ  านวนเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 
3.79)    
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 ตารางที ่54  สรุปปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
 

ปัจจัยย่อย 
ส่วนประสมการตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

ปัจจัยย่อยทีม่ีค่าเฉลีย่สูงสุด ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.82 
(มาก) 

ความสะอาดของอาหาร    4.41 
(มาก) 

ดา้นราคา  
 

3.76 
(มาก) 

ราคาอาหารเหมาะสมกับคุณภาพ
และปริมาณ    

4.29 
(มาก) 

ดา้นสถานท่ี  

 
3.73 
(มาก) 

ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง    4.20 
(มาก) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

 
3.05 

(ปานกลาง) 
การท าป้ายเพื่อชกัชวนใหใ้ชบ้ริการ     3.53 

(มาก) 
ดา้นบุคคลากร  
 

3.71 
(มาก) 

การมีมนุษย์สัมพันธ์ ท่ี ดี  มีความ
สุภาพ ยิม้แยม้เป็นกนัเองของผูข้าย    

4.04 
(มาก) 

ดา้นกระบวนการบริการ  
 

3.52 
(มาก) 

ไดรั้บอาหารถูกตอ้งตามเมนูท่ีสั่ง   4.07 
(มาก) 

ด้ านก ารส ร้างและน า เสน อ
ลกัษณะทางกายภาพ 

3.50 
(ปานกลาง) 

ความสะอาดของพื้น โตะ๊ เกา้อ้ี    3.86 
(มาก) 

  
  ส่วนที่ 3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคในการ
เลือกใช้บริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
 3.1  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกใช้
บริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ   
  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ความสะอาดของ
อาหาร  (ค่าเฉล่ีย  4.43) รองลงมาคือ ความสดใหม่และคุณภาพของวตัถุดิบ  (ค่าเฉล่ีย 4.41)  และ
รสชาติของอาหาร (ค่าเฉล่ีย  4.34)     
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 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  
3.78) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย  
4.40) รองลงมาคือ รสชาติของอาหาร  (ค่าเฉล่ีย  4.34) และความสดใหม่และคุณภาพของวตัถุดิบ 
(ค่าเฉล่ีย 4.24)      
   ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย  3.77) ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ราคาอาหารเหมาะสม
กบัคุณภาพและปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 4.37) รองลงมาคือ ราคาต่อหน่วย (ช้ิน/จาน/ชาม/กล่อง/ห่อ/ถุง) ของ
อาหารต ่ากวา่ราคาตลาด (ค่าเฉล่ีย  4.21) และมีอาหารหลากหลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย 4.06)   
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  
3.76) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ราคาต่อหน่วย (ช้ิน/จาน/ชาม/กล่อง/
ห่อ/ถุง) ของอาหารต ่ากว่าราคาตลาด (ค่าเฉล่ีย  4.28) รองลงมาคือ ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ
และปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 4.23)  และมีอาหารหลากหลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย 4.15)   
 ปัจจัยด้านสถานที ่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ใหค้วามส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย  3.77) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ท่ีจอดรถสะดวกและ
เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย  4.20) รองลงมาคือ จดัท่ีนัง่ไวเ้พียงพอ  (ค่าเฉล่ีย  4.16) และท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการ
เดินทาง  (ค่าเฉล่ีย  4.11)    
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  
3.70) ปัจจยัย่อยให้ความส าคัญมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ท าเลท่ีตั้ งสะดวกต่อการเดินทาง 
(ค่าเฉล่ีย  4.25) รองลงมาคือ จดัท่ีนั่งไวเ้พียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.05) และท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ  
(ค่าเฉล่ีย 3.97)    
  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ให้ความส าคญัโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ 
การท าป้ายเพื่อชกัชวนให้ใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.69) รองลงมาคือ การตกแต่งสถานท่ีและหน้าร้านเพื่อ
ชกัชวนใหใ้ชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.63)  และมีภาพแสดงตวัอยา่งอาหาร (ค่าเฉล่ีย 3.57)      
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ความส าคัญโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย  2.95) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีภาพแสดงตวัอย่างอาหาร  
(ค่าเฉล่ีย  3.45) รองลงมาคือ การท าป้ายเพื่อชักชวนให้ใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.43)  และการตกแต่ง
สถานท่ีและหนา้ร้านเพื่อชกัชวนใหใ้ชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.30)   
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  ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  3.86) ปัจจยัย่อยให้ความส าคัญมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ การมีมนุษย์
สัมพนัธ์ท่ีดี มีความสุภาพ ยิ้มแยม้เป็นกนัเองของผูข้าย และความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการ
ให้บริการของผูข้าย  เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย  4.19) รองลงมาคือ   การตอบสนองและความเต็มใจของผูข้าย
ในการบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.09) และความถูกตอ้งและรวดเร็วในการบริการของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย  3.97)       
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  
3.61) ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความสุภาพ 
ยิ้มแยม้เป็นกันเองของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย  3.95) รองลงมาคือ ความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการ
ใหบ้ริการของผูข้าย  (ค่าเฉล่ีย  3.77)  และความสะอาดและสุขอนามยัของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย  3.76)     
   ปัจจัยกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย  ให้ความส าคัญโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.64) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ การ
ทกัทายและตอ้นรับของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.19) รองลงมาคือ ไดรั้บอาหารถูกตอ้งตามเมนูท่ีสั่ง (ค่าเฉล่ีย 
4.15)  และขั้นตอนการสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่ยุง่ยากซบัซอ้น  (ค่าเฉล่ีย  3.91)      
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ความส าคัญโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย  3.44) ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ไดรั้บอาหารถูกตอ้งตามเมนู
ท่ีสั่ง  (ค่าเฉล่ีย  4.03) รองลงมาคือ การทกัทายและตอ้นรับของผูข้าย  (ค่าเฉล่ีย 3.95) และระยะเวลาท่ี
ตอ้งรอในการรอรับอาหารหรือ เคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 3.66)     
   ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ให้
ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.59) ปัจจยัยอ่ยใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกคือ  ความสะอาดของพื้น โต๊ะ เกา้อ้ี  (ค่าเฉล่ีย 3.96) รองลงมาคือ โตะ๊และเกา้อ้ีนัง่สบายและ
ปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย  3.93)  และความสะอาดและสวยงาม ของพื้นและรอบบริเวณของโรงอาหารฯ 
(ค่าเฉล่ีย  3.88)      
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ความส าคัญโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง  
(ค่าเฉล่ีย  3.45) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ความสะอาดของพื้น โต๊ะ 
เกา้อ้ี  (ค่าเฉล่ีย 3.80) รองลงมาคือ มีโต๊ะและเกา้อ้ีมีจ  านวนเพียงพอ  (ค่าเฉล่ีย  3.76) และโต๊ะและเกา้อ้ี
นัง่สบายและปลอดภยั  (ค่าเฉล่ีย  3.74)   
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ตารางที่ 55  สรุปปัจจัยย่อยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถามล าดบัแรก จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยย่อยส่วนประสม 

ทางการตลาดบริการ 
เพศ ปัจจัยย่อย ค่าเฉลีย่ 

 

แปลผล 

 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ชาย ความสะอาดของอาหาร 4.43 มาก 
หญิง ความสะอาดของอาหาร 4.40 มาก 

ปัจจยัดา้นราคา  ชาย ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ
และปริมาณ 

4.37 มาก 

หญิง ราคาต่อหน่วย (ช้ิน/จาน/ชาม/
กล่อง/ห่อ/ถุง) ของอาหารต ่ากวา่
ราคาตลาด 

4.28 มาก 

 ปัจจยัดา้นสถานท่ี ชาย ท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ 4.20 มาก 
หญิง ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 4.25 มาก 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ชาย การท าป้ายเพื่อชกัชวนใหใ้ช้
บริการ 

3.69 มาก 

หญิง การท าป้ายเพื่อชกัชวนใหใ้ช้
บริการ 

3.43 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นบุคลากร ชาย การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความ
สุภาพ ยิม้แยม้เป็นกนัเองของผูข้าย 
และความกระตือรือร้นและเอาใจ
ใส่ในการใหบ้ริการของผูข้าย 

4.19 มาก 

หญิง การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความ
สุภาพ ยิม้แยม้เป็นกนัเองของผูข้าย 

3.95 มาก 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

ชาย การทกัทายและตอ้นรับของผูข้าย 4.19 มาก 
หญิง ไดรั้บอาหารถูกตอ้งตามเมนูท่ีสั่ง 4.03 มาก 

ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ชาย ความสะอาดของพื้น โตะ๊ เกา้อ้ี   3.96 มาก 
หญิง ความสะอาดของพื้น โตะ๊ เกา้อ้ี 3.80 มาก 
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  3.2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกใช้
บริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ   
   ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามอายุต ่ากว่า 23 ปี ให้ความส าคัญโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.92) ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ความ
สะอาดของอาหาร  (ค่าเฉล่ีย 4.49)  รองลงมาคือ รสชาติของอาหาร ค่าเฉล่ีย  4.36)  ความสดใหม่และ
คุณภาพของวตัถุดิบ (ค่าเฉล่ีย 4.35)   
 ผูต้อบแบบสอบถามเอายุ 23 ปี ข้ึนไป ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย  3.67) ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ รสชาติของอาหาร (ค่าเฉล่ีย  
4.31)  รองลงมาคือ  ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย  4.29) ความสดใหม่และคุณภาพของวตัถุดิบ  
(ค่าเฉล่ีย  4.23) 
   ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามอายตุ  ่ากวา่ 23 ปี ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  3.79) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ราคาอาหาร
เหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ (ค่าเฉล่ีย  4.30) รองลงมาคือ ราคาต่อหน่วย (ช้ิน/จาน/ชาม/กล่อง/
ห่อ/ถุง) ของอาหารต ่ากวา่ราคาตลาด (ค่าเฉล่ีย  4.24) มีอาหารหลากหลายระดบัราคา(ค่าเฉล่ีย 4.13)   
 ผูต้อบแบบสอบถามเอายุ 23 ปี ข้ึนไป ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย  3.72) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ราคาต่อหน่วย (ช้ิน/จาน/
ชาม/กล่อง/ห่อ/ถุง) ของอาหารต ่ากวา่ราคาตลาด  (ค่าเฉล่ีย  4.28) รองลงมาคือ ราคาอาหารเหมาะสม
กบัคุณภาพและปริมาณ  (ค่าเฉล่ีย 4.27) มีอาหารหลากหลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย  4.09)   
 ปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามอายุต ่ากวา่  23 ปี ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.78) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ท่ีท  าเลท่ีตั้ง
สะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.18) รองลงมาคือ ท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ  (ค่าเฉล่ีย  4.13) จดั
ท่ีนัง่ไวเ้พียงพอ (ค่าเฉล่ีย  4.07)  
 ผูต้อบแบบสอบถามเอายุ 23 ปีข้ึนไป ให้ความส าคัญโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย  3.65) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการ
เดินทาง  (ค่าเฉล่ีย 4.23) รองลงมาคือ จดัท่ีนั่งไวเ้พียงพอ (ค่าเฉล่ีย  4.12)  ท่ีจอดรถสะดวกและ
เพียงพอ  (ค่าเฉล่ีย  3.95) 
   ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามอายุต ่ากว่า 23 ปี ให้ความส าคญั
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.20)  ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
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แรกคือ การท าป้ายเพื่อชกัชวนให้ใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย  3.72) รองลงมาคือ มีภาพแสดงตวัอย่างอาหาร 
(ค่าเฉล่ีย 3.65) การตกแต่งสถานท่ีและหนา้ร้านเพื่อชกัชวนใหใ้ชบ้ริการ  (ค่าเฉล่ีย 3.61)   
 ผูต้อบแบบสอบถามเอายุ 18 – 22 ปีให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง
(ค่าเฉล่ีย  3.19) ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ การท าป้ายเพื่อชกัชวนให้ใช้
บริการ  (ค่าเฉล่ีย 3.72) รองลงมาคือ มีภาพแสดงตัวอย่างอาหาร  (ค่าเฉล่ีย 3.69) และการมีผูข้าย
แนะน าเมนูอาหาร (ค่าเฉล่ีย  3.62)    
 ผูต้อบแบบสอบถามอายุ  23 ปีข้ึนไป ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย  2.81)  ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีภาพแสดงตวัอย่างอาหาร  
(ค่าเฉล่ีย 3.26) รองลงมาคือ การท าป้ายเพื่อชักชวนให้ใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.23) การตกแต่งสถานท่ี
และหนา้ร้านเพื่อชกัชวนใหใ้ชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย  3.15)     
 ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามอายตุ  ่ากวา่ 23 ปี ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.89) ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  การมีมนุษย์
สัมพันธ์ ท่ี ดี  มีความสุภาพ ยิ้มแย้มเป็นกัน เองของผู ้ขาย  (ค่าเฉ ล่ีย   4.28) รองลงมาคือ  ความ
กระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการให้บริการของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.19)  การตอบสนองและความเต็มใจ
ของผูข้ายในการบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.08)     
 ผูต้อบแบบสอบถามเอายุ  23  ปีข้ึนไป  ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย  3.43)  ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ี
ดี มีความสุภาพ ยิม้แยม้เป็นกนัเองของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย  3.69) รองลงมาคือ ความสะอาดและสุขอนามยั
ของผูข้าย  (ค่าเฉล่ีย 3.58) ความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการให้บริการของผูข้าย การตอบสนอง
และความเตม็ใจของผูข้ายในการบริการ  และความถูกตอ้งและรวดเร็วในการบริการของผูข้าย  เท่ากนั  
(ค่าเฉล่ีย  3.55) 
   ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามอายุต ่ากว่า 23 ปี  ให้
ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.67)  ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกคือ การทกัทายและตอ้นรับของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย  4.23) รองลงมาคือ ไดรั้บอาหารถูกตอ้ง
ตามเมนูท่ีสั่ง (ค่าเฉล่ีย 4.19) ขั้นตอนการสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่ยุง่ยากซบัซอ้น (ค่าเฉล่ีย 3.91) 
 ผูต้อบแบบสอบถามเอายุ 23 ปีข้ึนไป  ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย  3.68) ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ไดรั้บอาหารถูกตอ้งตามเมนู
ท่ีสั่ง  (ค่าเฉล่ีย 3.90) รองลงมาคือ การทกัทายและตอ้นรับของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.76) ระยะเวลาท่ีตอ้งรอ
ในการรอรับอาหารหรือ เคร่ืองด่ืม  (ค่าเฉล่ีย 3.58)       
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 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามอายุต ่ากวา่ 23 
ปี ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.76)  ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  ความสะอาดของพื้น โต๊ะ เกา้อ้ี (ค่าเฉล่ีย  3.97) รองลงมาคือ  ความสะอาดและ
สวยงาม ของพื้นและรอบบริเวณของโรงอาหารฯ (ค่าเฉล่ีย 3.92) โต๊ะและเกา้อ้ีนัง่สบายและปลอดภยั 
(ค่าเฉล่ีย 3.91)  
 ผูต้อบแบบสอบถามเอาย ุ 23 ปีข้ึนไป ใหค้วามส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง  
(ค่าเฉล่ีย  3.39)  ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ความสะอาดของพื้น โต๊ะ 
เกา้อ้ี  (ค่าเฉล่ีย  3.70) รองลงมาคือ โต๊ะและเก้าอ้ีนั่งสบายและปลอดภยั  (ค่าเฉล่ีย  3.66) มีโต๊ะและ
เกา้อ้ีมีจ  านวนเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย  3.63)         
  
ตารางที่ 56  สรุปปัจจัยย่อยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถามล าดบัแรก จ าแนกตามอาย ุ
 
ปัจจัยย่อยส่วนประสม 
ทางการตลาดบริการ 

 อายุ ปัจจัยย่อย ค่าเฉลีย่ 
 

แปลผล 
 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ต ่ากวา่ 23 ปี ความสะอาดของอาหาร 4.49 มาก 
23 ปีข้ึนไป รสชาติของอาหาร   4.31 มาก 

ปัจจยัดา้นราคา  ต ่ากวา่ 23 ปี ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ
และปริมาณ 

4.30 มาก 

23 ปีข้ึนไป ราคาต่อหน่วย (ช้ิน/จาน/ชาม/
กล่อง/ห่อ/ถุง) ของอาหารต ่ากวา่
ราคาตลาด 

4.28 มาก 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี ต ่ากวา่ 23 ปี ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 4.18 มาก 
23 ปีข้ึนไป ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 4.23 มาก 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ต ่ากวา่ 23 ปี การท าป้ายเพื่อชกัชวนใหใ้ช้
บริการ 

3.72 มาก 

23 ปีข้ึนไป มีภาพแสดงตวัอยา่งอาหาร 3.26 ปาน
กลาง 
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ตารางที่ 56  สรุปปัจจัยย่อยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถามล าดบัแรก จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 
ปัจจัยย่อยส่วนประสม 
ทางการตลาดบริการ 

 อายุ ปัจจัยย่อย ค่าเฉลีย่ 
 

แปลผล 
 

ปัจจยัดา้นบุคลากร ต ่ากวา่ 23 ปี การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความ
สุภาพ ยิม้แยม้เป็นกนัเองของผูข้าย 

4.28 มาก 

 23 ปีข้ึนไป การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความ
สุภาพ ยิม้แยม้เป็นกนัเองของผูข้าย 

3.69 มาก 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

ต ่ากวา่ 23 ปี การทกัทายและตอ้นรับของผูข้าย 4.23 มาก 
23 ปีข้ึนไป ไดรั้บอาหารถูกตอ้งตามเมนูท่ีสั่ง 3.90 มาก 

ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

ต ่ากวา่ 23 ปี ความสะอาดของพื้น โตะ๊ เกา้อ้ี 3.97 มาก 
23 ปีข้ึนไป ความสะอาดของพื้น โตะ๊ เกา้อ้ี 3.70 มาก 

 
  3.3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคในการเลอืกใช้
บริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด 
  ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษต ่ากวา่ปริญญาตรี ให้ความส าคญั
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.86) ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
คือ  ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย  4.47) รองลงมาคือ ความสดใหม่และคุณภาพของวตัถุดิบ 
(ค่าเฉล่ีย  4.45)  ความสะอาดและความครบถว้นของเคร่ืองปรุง (ค่าเฉล่ีย  4.32)     
 ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.83) ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ความสะอาดของ
อาหาร (ค่าเฉล่ีย  4.42) รองลงมาคือ รสชาติของอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.36) และความสดใหม่และคุณภาพ
ของวตัถุดิบ  (ค่าเฉล่ีย  4.28)   
  ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาโท ใหค้วามส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.75) ปัจจยัยอ่ยใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ   ความสะอาดของ
อาหาร  รสชาติของอาหาร  และความสดใหม่และคุณภาพของวตัถุดิบ เท่ากัน (ค่าเฉล่ีย  4.29) 



 
 

118 
 

รองลงมาคือ ความหลากหลายของอาหารและประเภทอาหาร (ค่าเฉล่ีย 4.07)  และไม่ใชผ้งชูรสในการ
ปรุงอาหาร (ค่าเฉล่ีย  3.96)   
   ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาสูงสุดต ่ ากว่าปริญญาตรี ให้
ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดับแรกคือ ราคาอาหารเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณราคาอาหารเหมาะสมกับคุณภาพและ
ปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 4.32) รองลงมาคือ ราคาต่อหน่วย (ช้ิน/จาน/ชาม/กล่อง/ห่อ/ถุง) ของอาหารต ่ากว่า
ราคาตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.30)  มีอาหารหลากหลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย  4.19) 
 ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  3.75) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ราคาอาหาร
เหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ  (ค่าเฉล่ีย  4.28) รองลงมาคือ ราคาต่อหน่วย (ช้ิน/จาน/ชาม/กล่อง/
ห่อ/ถุง) ของอาหารต ่ากวา่ราคาตลาด (ค่าเฉล่ีย  4.25)  และมีอาหารหลากหลายระดบัราคา  (ค่าเฉล่ีย  
4.11)     
  ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.68) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ราคาอาหาร
เหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ  (ค่าเฉล่ีย  4.29) รองลงมาคือ ราคาต่อหน่วย (ช้ิน/จาน/ชาม/กล่อง/
ห่อ/ถุง) ของอาหารต ่ากว่าราคาตลาด (ค่าเฉล่ีย  4.18) และมีอาหารหลากหลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย  
4.04)    
  ปัจจัยด้านสถานที่   ผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาสูงสุดต ่ากว่าปริญญาตรี ให้
ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.80)  ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกคือ คือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.34) รองลงมาคือ ท่ีจอดรถสะดวกและ
เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย  4.11) ท่ีจดัท่ีนัง่ไวเ้พียงพอ (ค่าเฉล่ีย  4.09)   
 ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.72) ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ท าเลท่ีตั้งสะดวก
ต่อการเดินทาง   (ค่าเฉล่ีย  4.18) รองลงมาคือ จดัท่ีนัง่ไวเ้พียงพอ  (ค่าเฉล่ีย 4.08) และท่ีจอดรถสะดวก
และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย  4.07)     
  ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาโท ใหค้วามส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) ปัจจยัยอ่ยใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ จดัท่ีนัง่ไวเ้พียงพอ  
(ค่าเฉล่ีย  4.14) รองลงมาคือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.11)  และท่ีจอดรถสะดวก
และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย  3.93)   
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   ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาสูงสุดต ่ากวา่ปริญญา
ตรี ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.09) ให้ความส าคญัโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.15) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ 
การตกแต่งสถานท่ีและหนา้ร้านเพื่อชกัชวนให้ใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย  3.72) รองลงมาคือ การท าป้ายเพื่อ
ชกัชวนใหใ้ชบ้ริการ  (ค่าเฉล่ีย  3.66) มีภาพแสดงตวัอยา่งอาหาร (ค่าเฉล่ีย  3.53)    
 ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.05) ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีภาพแสดง
ตวัอย่างอาหาร  และการท าป้ายเพื่อชักชวนให้ใช้บริการ เท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย 3.52)  รองลงมาคือ การ
ตกแต่งสถานท่ีและหน้าร้านเพื่อชักชวนให้ใช้บริการ  (ค่าเฉล่ีย  3.39) และการมีผู ้ขายแนะน า
เมนูอาหาร (ค่าเฉล่ีย  3.36)   
  ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  2.90) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ การท า
ป้ายเพื่อชกัชวนใหใ้ชบ้ริการ  (ค่าเฉล่ีย 3.39) รองลงมาคือ การตกแต่งสถานท่ีและหนา้ร้านเพื่อชกัชวน
ใหใ้ชบ้ริการ  (ค่าเฉล่ีย  3.25) และมีภาพแสดงตวัอยา่งอาหาร  (ค่าเฉล่ีย  3.21)    
   ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาสูงสุดต ่ากว่าปริญญาตรีให้
ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.94) ปัจจยัยอ่ยใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดับแรกคือ การมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี มีความสุภาพ ยิ้มแยม้เป็นกันเองของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 428) 
รองลงมาคือ ความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการให้บริการของผู ้ขาย(ค่าเฉล่ีย  4.23)  การ
ตอบสนองและความเตม็ใจของผูข้ายในการบริการ (ค่าเฉล่ีย  4.13)   
 ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  3.68) ปัจจยัย่อยให้ความส าคัญมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ การมีมนุษย์
สัมพนัธ์ท่ีดี มีความสุภาพ ยิม้แยม้เป็นกนัเองของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.03) รองลงมาคือ ความกระตือรือร้น
และเอาใจใส่ในการให้บริการของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย  3.91) และการตอบสนองและความเตม็ใจของผูข้าย
ในการบริการ (ค่าเฉล่ีย  3.84)   
  ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาโท ใหค้วามส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) ปัจจยัย่อยให้ความส าคัญมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ การมีมนุษย์
สัมพนัธ์ท่ีดี มีความสุภาพ ยิม้แยม้เป็นกนัเองของผูข้าย  (ค่าเฉล่ีย  3.79) รองลงมาคือ ความสะอาดและ
สุขอนามยัของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย  3.75) และความถูกตอ้งและรวดเร็วในการบริการของผูข้าย  (ค่าเฉล่ีย  
3.71)   
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   ปัจจัยกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาสูงสุดต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  3.58) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ การทกัทายและตอ้นรับของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย  4.21) รองลงมาคือ ไดรั้บอาหาร
ถูกตอ้งตามเมนูท่ีสั่ง (ค่าเฉล่ีย 4.06) ขั้นตอนการสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่ยุ่งยากซับซ้อน (ค่าเฉล่ีย  
3.79) 
 ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  3.52) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ได้รับอาหาร
ถูกตอ้งตามเมนูท่ีสั่ง (ค่าเฉล่ีย  4.08) รองลงมาคือ การทกัทายและตอ้นรับของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย  4.02)  
และระยะเวลาท่ีตอ้งรอในการรอรับอาหารหรือ เคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 3.78)     
  ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.36) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ไดรั้บ
อาหารถูกตอ้งตามเมนูท่ีสั่ง  (ค่าเฉล่ีย  4.04) รองลงมาคือ การทกัทายและตอ้นรับของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย  
3.96) และระยะเวลาเช็คบิลอาหารและทอนเงินไดถู้กตอ้งรวดเร็ว  (ค่าเฉล่ีย  3.79)   
   ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาสูงสุดต ่า
กว่าปริญญาตรี  ให้ความส าคัญโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย   3.65) ปัจจัยย่อยให้
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ความสะอาดของพื้น โต๊ะ เกา้อ้ี  (ค่าเฉล่ีย 4.02) รองลงมา
คือ โต๊ะและเกา้อ้ีนั่งสบายและปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย  3.98) ความสะอาดและสวยงาม ของพื้นและรอบ
บริเวณของโรงอาหารฯ (ค่าเฉล่ีย  3.96)    
 ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดับปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย  3.46)  ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ความ
สะอาดของพื้น โต๊ะ เกา้อ้ี (ค่าเฉล่ีย 3.83) รองลงมาคือ โตะ๊และเกา้อ้ีนัง่สบายและปลอดภยั และ มีโต๊ะ
และเกา้อ้ีมีจ  านวนเพียงพอ  เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.77)  และความสะอาดและสวยงาม ของพื้นและรอบ
บริเวณของโรงอาหารฯ  (ค่าเฉล่ีย  3.68)   
  ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.49) ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย  
3.46) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ โต๊ะและเกา้อ้ีนั่งสบายและปลอดภยั  
และความสะอาดของพื้น โตะ๊ เกา้อ้ี เท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย 3.86) รองลงมาคือ ความสะอาดและสวยงามของ
พื้นและรอบบริเวณของโรงอาหารฯ (ค่าเฉล่ีย  3.82) และโต๊ะและเก้าอ้ีมีจ  านวนเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 
3.71)    
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ตารางที่ 57  สรุปปัจจัยย่อยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถามล าดบัแรก จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด  
 
ปัจจยัย่อยส่วนประสม 
ทางการตลาดบริการ 

การศึกษาสูงสุด ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 
 

แปลผล 
 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ต ่ากวา่ปริญญาตรี ความสะอาดของอาหาร      4.47 มาก 
ปริญญาตรี ความสะอาดของอาหาร   4.42 มาก 
ปริญญาโท  ความสะอาดของอาหาร  รสชาติของ

อาหาร  และความสดใหม่และ
คุณภาพของวตัถุดิบ เท่ากนั  

4.29 มาก 

ปัจจยัดา้นราคา  ต ่ากวา่ปริญญาตรี ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพและ
ปริมาณ 

4.32 มาก  

ปริญญาตรี ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพและ
ปริมาณ 

4.29 มาก 

ปริญญาโท  ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพและ
ปริมาณ 

4.29 มาก 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี ต ่ากวา่ปริญญาตรี ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 4.34 มาก 
ปริญญาตรี ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 4.18 มาก 
ปริญญาโท  จดัท่ีนัง่ไวเ้พียงพอ 4.14 มาก 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี การตกแต่งสถานท่ีและหนา้ร้านเพ่ือ
ชกัชวนใหใ้ชบ้ริการ 

3.72 มาก 

ปริญญาตรี การท าป้ายเพื่อชกัชวนใหใ้ชบ้ริการ   
มีภาพแสดงตวัอยา่งอาหาร  

3.52 มาก 

ปริญญาโท  การท าป้ายเพื่อชกัชวนใหใ้ชบ้ริการ 3.39 ปานกลาง 
ปัจจยัดา้นบุคลากร ต ่ากวา่ปริญญาตรี การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความ

สุภาพ ยิม้แยม้เป็นกนัเองของผูข้าย 

4.28 มาก 

ปริญญาตรี การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความ
สุภาพ ยิม้แยม้เป็นกนัเองของผูข้าย 

3.79 มาก 

ปริญญาโท  การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความ
สุภาพ ยิม้แยม้เป็นกนัเองของผูข้าย 

4.04 มาก 
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ตารางที่ 57 สรุปปัจจัยย่อยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามล าดบัแรก จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด  (ต่อ) 
  
ปัจจยัย่อยส่วนประสม 
ทางการตลาดบริการ 

การศึกษาสูงสุด ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 
 

แปลผล 
 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี การทกัทายและตอ้นรับของผูข้าย 4.21 มาก 
ปริญญาตรี ไดรั้บอาหารถูกตอ้งตามเมนูท่ีสัง่ 4.04 มาก 
ปริญญาโท  ไดรั้บอาหารถูกตอ้งตามเมนูท่ีสัง่   4.07 มาก 

ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี คความสะอาดของพ้ืน โตะ๊ เกา้อ้ี 4.02 มาก 
ปริญญาตรี ความสะอาดของพ้ืน โตะ๊ เกา้อ้ี 3.83 มาก 
ปริญญาโท  ความสะอาดของพ้ืน โตะ๊ เกา้อ้ี 

โตะ๊และเกา้อ้ีนัง่สบายและ
ปลอดภยั 

3.86 มาก  

  
  3.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคในการเลอืกใช้
บริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จ าแนกตามอาชีพ 
  ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ให้ความส าคญัโดยรวม
มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.93)  ปัจจยัยอ่ยใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ความ
สะอาดของอาหาร  (ค่าเฉล่ีย 4.48) รองลงมาคือ ความสดใหม่และคุณภาพของวตัถุดิบ  (ค่าเฉล่ีย  4.38) 
รสชาติของอาหาร  (ค่าเฉล่ีย 4.35) 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพอ่ืนๆ  ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  
3.66) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ รสชาติของอาหาร (ค่าเฉล่ีย  4.32)  
รองลงมาคือ ความสะอาดของอาหาร (ค่าเฉล่ีย  4.31)  ความสดใหม่และคุณภาพของวตัถุดิบ (ค่าเฉล่ีย 
4.19) 
 ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ให้ความส าคญัโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ราคา
อาหารเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ (ค่าเฉล่ีย  4.31) รองลงมาคือ ราคาต่อหน่วย (ช้ิน/จาน/ชาม/
กล่อง/ห่อ/ถุง) ของอาหารต ่ากว่าราคาตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.21)  มีอาหารหลากหลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย  
4.13) 
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 ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพอ่ืนๆ ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  
3.73)  ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ราคาต่อหน่วย (ช้ิน/จาน/ชาม/กล่อง/
ห่อ/ถุง) ของอาหารต ่ากว่าราคาตลาด (ค่าเฉล่ีย  4.32) รองลงมาคือ ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพ
และปริมาณ  (ค่าเฉล่ีย  4.25) มีอาหารหลากหลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย  4.09) 
  ปัจจัยด้านสถานที่  ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ให้ความส าคญัโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.80)   ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ท่ีจอด
รถสะดวกและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.16) รองลงมาคือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง  (ค่าเฉล่ีย  4.15) 
จดัท่ีนัง่ไวเ้พียงพอ  (ค่าเฉล่ีย  4.08)   
 ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพอ่ืนๆ  ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  
3.63)  ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ท าเลท่ีตั้ งสะดวกต่อการเดินทาง  
(ค่าเฉล่ีย  4.27) รองลงมาคือ  จัดท่ีนั่งไว้เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.10)  ท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ 
(ค่าเฉล่ีย  3.91)   
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู้ตอบแบบสอบถามอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  ให้
ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.24)  ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  การท าป้ายเพื่อชกัชวนให้ใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.74) รองลงมาคือ  มีภาพแสดง
ตวัอย่างอาหาร (ค่าเฉล่ีย  3.67) การตกแต่งสถานท่ีและหน้าร้านเพื่อชักชวนให้ใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย  
3.62) 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพอ่ืนๆ ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย  2.75)  ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก มีภาพแสดงตวัอย่างอาหาร 
(ค่าเฉล่ีย 3.24) รองลงมาคือ การท าป้ายเพื่อชกัชวนให้ใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย  3.22) การตกแต่งสถานท่ี
และหนา้ร้านเพื่อชกัชวนใหใ้ชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย  3.15) 
 ปัจจัยด้านบุคลากร  ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา  ให้ความส าคญัโดยรวม
มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.90)  ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก การมี
มนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดี มีความสุภาพ ยิ้มแยม้เป็นกันเองของผูข้าย(ค่าเฉล่ีย  4.28) รองลงมาคือ ความ
กระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการให้บริการของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.19) การตอบสนองและความเต็มใจ
ของผูข้ายในการบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.09)  
 ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพอ่ืนๆ ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  
3.43) ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความสุภาพ ยิม้
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แยม้เป็นกนัเองของผูข้าย  (ค่าเฉล่ีย 3.70) รองลงมาคือ ความถูกตอ้งและรวดเร็วในการบริการของ
ผูข้าย  (ค่าเฉล่ีย 3.58) ความสะอาดและสุขอนามยัของผูข้าย  (ค่าเฉล่ีย 3.57) 
 ปัจจัยกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ให้ความส าคญัโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  3.69)  ปัจจยัย่อยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก การ
ทกัทายและตอ้นรับของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย  4.24) รองลงมาคือ ไดรั้บอาหารถูกตอ้งตามเมนูท่ีสั่ง  (ค่าเฉล่ีย 
4.19) ขั้นตอนการสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่ยุง่ยากซบัซอ้น (ค่าเฉล่ีย 3.91) 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพอ่ืนๆ ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย  3.27)  ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดรั้บอาหารถูกตอ้งตามเมนูท่ี
สั่ง  (ค่าเฉล่ีย 3.90) รองลงมาคือ การทกัทายและตอ้นรับของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย  3.75)  ระยะเวลาท่ีตอ้งรอ
ในการรอรับอาหารหรือเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย 3.57)  

 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ กายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา ให้ความส าคัญโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  3.64)  ปัจจยัย่อยให้
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ความสะอาดของพื้น โต๊ะ เกา้อ้ี  (ค่าเฉล่ีย  3.96) รองลงมาคือ 
มีโต๊ะและเกา้อ้ีมีจ  านวนเพียงพอ  โต๊ะและเกา้อ้ีนัง่สบายและปลอดภยั  และความสะอาดและสวยงาม 
ของพื้นและรอบบริเวณของโรงอาหารฯ  เท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย 3.90) 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพอ่ืนๆ  ให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย  3.31)  ปัจจยัยอ่ยให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก ความสะอาดของพื้น โต๊ะ เกา้อ้ี  
(ค่าเฉล่ีย 3.72) รองลงมาคือ โต๊ะและเก้าอ้ีนั่งสบายและปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย  3.68)  มีโต๊ะและเก้าอ้ีมี
จ  านวนเพียงพอ  (ค่าเฉล่ีย 3.63) 
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ตารางที่ 58 สรุปปัจจัยย่อยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามล าดบัแรก จ าแนกตามอาชีพ  
 
ปัจจยัย่อยส่วนประสม 
ทางการตลาดบริการ 

อาชีพ ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 
 

แปลผล 
 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ นกัเรียน/นกัศึกษา ความสะอาดของอาหาร 4.48 มาก 
อาชีพอ่ืนๆ รสชาติของอาหาร 4.32 มาก 

ปัจจยัดา้นราคา  นกัเรียน/นกัศึกษา ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพและ
ปริมาณ 

4.31 มาก 

อาชีพอ่ืนๆ ราคาต่อหน่วย (ช้ิน/จาน/ชาม/กล่อง/
ห่อ/ถุง) ของอาหารต ่ากวา่ราคาตลาด 

4.32 มาก 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี นกัเรียน/นกัศึกษา ท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ 4.16 มาก 
อาชีพอ่ืนๆ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 4.27  มาก 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

นกัเรียน/นกัศึกษา การท าป้ายเพื่อชกัชวนใหใ้ชบ้ริการ 3.74 มาก 
อาชีพอ่ืนๆ มีภาพแสดงตวัอยา่งอาหาร 3.24 มาก 

ปัจจยัดา้นบุคลากร นกัเรียน/นกัศึกษา การมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี มีความ
สุภาพ ยิม้แยม้เป็นกนัเองของผูข้าย 

4.28 มาก 

อาชีพอ่ืนๆ การมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี มีความ
สุภาพ ยิม้แยม้เป็นกนัเองของผูข้าย 

3.70 มาก 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

นกัเรียน/นกัศึกษา การทกัทายและตอ้นรับของผูข้าย 4.24 มาก 

อาชีพอ่ืนๆ ไดรั้บอาหารถูกตอ้งตามเมนูท่ีสัง่ 3.90 มาก 

ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา ความสะอาดของพ้ืน โตะ๊ เกา้อ้ี 3.96 มาก 

อาชีพอ่ืนๆ ความสะอาดของพ้ืน โตะ๊ เกา้อ้ี 3.72 มาก 

 
  
 ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะเพือ่ปรับปรุงการบริการ 
   ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 12 คน ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะดงัน้ี ควรให้ความส าคญักบัความ
สด สะอาดในการปรุงอาหารอาหาร  และควรลดผงชูรส และพนักงานขายขาดความกระตือรือร้น 
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 16.67 ควรมีพื้้นท่ีให้นัง่ทานขา้วเพิ่มข้ึน ควรท าความสะอาดของโต๊ะ เกา้อ้ี พื้น
สม ่าเสมอ  จุดวางเทอาหารและภาชนะขาดความสะอาด ช่วงเวลา 12.00-13.00 คนเยอะมาก ท าใหท่ี้นัง่
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ไม่เพียงพอ  ควรปรับปรุงเร่ืองความหลากหลายของเมนูอาหาร  อาหารไดช้า้มาก ควรปรับปรุงให้เร็ว
ข้ึน  ปริมาณอาหารน้อยเกินไป ไม่เหมาะสมกบัราคา  พนกังานขายขาดความกระตือรือร้น  และควร
เพิ่มร้านก๋วยเต๋ียวตม้ย  า เยน็ตาโฟ ขา้วหมูกรอบ และส้มต า  เท่ากนั  คิดเป็นร้อยละ 8.33  
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
การเลือกใชบ้ริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  สามารถอภิปรายผลดงัน้ี 
  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัมาก และใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นล าดบัแรก  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ โกวิท ไกรศรินท์  (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพในระดบัมากท่ีสุด  การศึกษา
ของ ภทัรพล ตั้งสุทธิธรรม (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในการเลือกตลาดสดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ในระดบัมากล าดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นสถานท่ี  การศึกษาของ สุรินทร์  วชัรปรีชา (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษาในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ 
ในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบั
แรกคือ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ วรเทพ ค าแก้วแจ่ม 
(2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารจาก
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นราคา 
  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุดคือ ความสะอาดของอาหาร  ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของโกวิท ไกรศรินท์  (2555) ท่ี
ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบั
แรกคือ ความสะอาดของอาหาร ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ สุรินทร์ วชัรปรีชา (2548) ท่ีศึกษา
เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษาในการเลือกใชบ้ริการร้าน
กาแฟ ในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก
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ล าดบัแรกคือ ความสะอาดของผลิตภณัฑ์ท่ีจ  าหน่ายในร้าน แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภทัรพล 
ตั้งสุทธิธรรม (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือก
ตลาดสดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบั
มากล าดบัแรกคือ สินคา้มีความสดใหม่  การศึกษาของ วรเทพ ค าแกว้แจ่ม (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารจากแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ท่ีผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากล าดบั
แรกคือ  รสชาติของอาหาร  
 ปัจจัยด้านราคา  จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุดคือ คือ ราคาอาหารเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ  สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ โกวิท 
ไกรศรินท์  (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ท่ีผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคัญในระดับมากล าดับแรกคือ คุ้มค่าเม่ือเทียบกับคุณภาพอาหาร และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วรเทพ ค าแกว้แจ่ม (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารจากแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ท่ีผล
การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ ราคาอาหารเหมาะสม
กบัคุณภาพ  แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุรินทร์ วชัรปรีชา (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบั
แรกคือ มีป้ายบอกราคาชดัเจน (เมนู)    
 ปัจจัยด้านสถานที่ จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุดคือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วรเทพ ค าแกว้แจ่ม (2552) 
ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารจากแผงลอย
จ าหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ท่ีผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
ในระดบัมากล าดบัแรกคือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภทัรพล 
ตั้งสุทธิธรรม (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือก
ตลาดสดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบั
มากล าดับแรกคือ ท าเลท่ีตั้ งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ  และสอดคล้องกับผล
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การศึกษาของ สุรินทร์ วชัรปรีชา (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของนกัศึกษาในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ ในมหาวทิยาลยั เชียงใหม ่ท่ีผลการศึกษาพบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ ท่ีตั้งของร้านใกลก้บัคณะหรือสถานท่ี
เรียน  แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ โกวิท ไกรศรินท์  (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี  ท่ี
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ มีสถานท่ีจอดรถ
เพียงพอและปลอดภยั 
  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมี
ผลต่อการเลือกใชบ้ริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การท าป้ายเพื่อชกัชวนใหใ้ชบ้ริการ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภทัรพล ตั้ง
สุทธิธรรม (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือก
ตลาดสดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบั
ปานกลางล าดบัแรกคือ การโฆษณาผ่านทางส่ือต่างๆ แต่ไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ โกวิท 
ไกรศรินท์  (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี  ท่ีผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัปานกลางล าดบัแรกคือ การท าบตัรลดแจกให้ลูกคา้ประจ า และการมีพนกังาน
แนะน าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วรเทพ ค าแก้วแจ่ม (2552) ท่ีศึกษา
เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารจากแผงลอยจ าหน่าย
อาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ท่ีผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัใน
ระดบัปานกลางล าดบัแรกคือการให้บริการน ้ าเปล่าฟรี และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุรินทร์ 
วชัรปรีชา (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษาใน
การเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ ในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือใหส่้วนลดใหแ้ก่สมาชิก 
  ปัจจัยด้านบุคคลากร จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุดคือ การมีมนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดี มีความสุภาพ ยิ้มแยม้เป็นกันเองของผูข้าย สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ โกวิท ไกรศรินท ์ (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี  ท่ีผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมากล าดับแรกคือ  พนักงานให้บริการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี       
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ยิ้มแย้มแจ่มใส  และสอดคล้องกับการศึกษาของ ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ สุรินทร์ วชัรปรีชา (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง
ก ารตล าด ท่ี มี ผล ต่ อก ารตัด สิ น ใจขอ งนั ก ศึ กษ าใน ก าร เลื อ ก ใช้ บ ริก าร ร้ าน ก าแฟ  ใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ท่ีผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบั
แรกคือ  มารยาทและมนุษยส์ัมพนัธ์ของพนกังานและการตอบสนองและความเต็มใจของพนักงานใน
การให้บริการ  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภทัรพล ตั้งสุทธิธรรม (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกตลาดสดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ท่ีผล
การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ วรเทพ ค าแกว้แจ่ม (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
การเลือกซ้ืออาหารจากแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ท่ีผลการศึกษาพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ สุขภาพอนามยัและความสะอาดของ
ผูป้ระกอบการ/พนกังาน   
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ  ไดรั้บอาหารถูกตอ้งตามเมนูท่ีสั่ง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  สุรินทร์  
วชัร  ปรีชา (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษา
ในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ ในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือความถูกตอ้งในการส่งมอบสินคา้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ โกวิท ไกรศรินท ์ (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารของผูบ้ ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ท่ีผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ ไดรั้บความสะดวกสบายตลอดเวลาท่ีเขา้มาใช้
บริการ  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรเทพ ค าแก้วแจ่ม (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารจากแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบั
แรกคือ มีการประกอบอาหาร/ปรุงอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ    
  ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ปัจจยั
ยอ่ยท่ีให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ความสะอาดของพื้น โต๊ะ เกา้อ้ี  สอดคลอ้ง
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กบัการศึกษาของ วรเทพ ค าแกว้แจ่ม (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารจากแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่  ท่ี
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ ความสะอาดของ
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร อุปกรณ์ โตะ๊ และท่ีนัง่ในบริเวณแผงลอยจ าหน่ายอาหาร  ซ่ึงไมส่อดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของโกวิท ไกรศรินท ์ (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
การเลือกใช้บริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ท่ีผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดล าดบัแรกคือ ร้านอาหารมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกั  
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุรินทร์ วชัรปรีชา (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทาง
ก ารตล าด ท่ี มี ผล ต่ อก ารตัด สิ น ใจขอ งนั ก ศึ กษ าใน ก าร เลื อ ก ใช้ บ ริก าร ร้ าน ก าแฟ  ใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบั
แรกคือ  ความสะอาดของร้าน  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภทัรพล ตั้งสุทธิธรรม (2555) ท่ี
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกตลาดสดในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่  ท่ีผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ ความ
สะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู แมลงสาบ 
เป็นตน้  
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5.3 ข้อค้นพบ 
  การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการ
เลือกใชบ้ริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  มีขอ้คน้พบจากการศึกษาดงัน้ี  
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นักศึกษาปริญญาตรี รู้จกัโรงอาหารคณะ
บริหารธุรกิจดว้ยตนเอง ซ่ึงเพื่อน/ผูร่้วมงานมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการโรงอาหารคณะ
บริหารธุรกิจมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ใชบ้ริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจบ่อยท่ีสุดในวนัจนัทร์ และใช้
บริการในวนัอาทิตยน์้อยท่ีสุด  ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจบ่อยท่ีสุด คือ 12.01-
13.00 น. และใชบ้ริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจนอ้ยท่ีสุด ช่วงเวลา 14.31-16.00 น. โดยเฉล่ียแลว้
ใชบ้ริการ  3-4 คร้ังต่อสัปดาห์  นิยมซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด รองลงมาคือ อาหารตามสั่ง
และขา้วราดแกง เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจเพราะอาหารและเคร่ืองด่ืม  
 2.  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ราคาอาหารธรรมดาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดคือ 20 
บาท/จาน  และราคาอาหารพิเศษท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดคือ 30 บาท/จาน 
 3.  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ราคาเคร่ืองด่ืมธรรมดาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดคือ 10 
บาท/แกว้ และราคาเคร่ืองด่ืมพิเศษท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดคือ 15 บาท/แกว้ 
 4.  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มากท่ีสุดคือ  เร่ืองความสะอาดของอาหาร  
รสชาติของอาหาร และพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามชายและหญิง อายุต  ่ากว่า 23 ปี การศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีจนถึงปริญญาโท  อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ให้ความส าคญัในเร่ืองความสะอาดของอาหาร
มากท่ีสุด      
 5.  ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
โรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มากท่ีสุดคือ  เร่ืองราคาอาหารเหมาะสมกับ
คุณภาพและปริมาณ  และพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามชาย  มีต ่ากว่า 23 ปี  การศึกษาระดับต ่ากว่า
ปริญญาตรี-ปริญญาโท  ใหค้วามส าคญัในเร่ืองราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณมากท่ีสุด   
 6.  ปัจจยัด้านสถานท่ี  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มากท่ีสุดคือ  เร่ืองท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการ
เดินทาง  และพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามหญิง อายุต  ่ากวา่ 23 ปี และอายุ 23 ปีข้ึนไป  ระดบัการศึกษา
ต ่ากว่าปริญญาตรีและระดบัปริญญาตรี  ทั้งนกัเรียน/นกัศึกษาและอาชีพ ให้ความส าคญัในเร่ืองท าเล
ท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางมากท่ีสุด 
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 7.  ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มากท่ีสุดคือ  เร่ืองการท าป้าย
เพื่อชักชวนให้ใช้บริการ  และพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามชายและหญิง  อายุต  ่ากว่า 23 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท  อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา  ให้ความส าคญัในเร่ืองการท าป้ายเพื่อ
ชกัชวนใหใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 
 8.  ปัจจยัดา้นบุคคลากร  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มากท่ีสุดคือ  เร่ืองการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 
มีความสุภาพ ยิ้มแยม้เป็นกนัเองของผูข้ายมากท่ีสุด  และพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามชายและหญิง  
อายุต  ่ากว่า 23 ปี และอายุ 23 ปีข้ึนไป ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีและปริญญาโท  
อาชีพนักเรียน/นกัศึกษาและอาชีพอ่ืน  ให้ความส าคญัในเร่ืองการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความสุภาพ 
ยิม้แยม้เป็นกนัเองของผูข้ายมากท่ีสุด 
 9.  ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มากท่ีสุดคือ  เร่ืองไดรั้บอาหาร
ถูกตอ้งตามเมนูท่ีสั่ง  และพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามหญิง อายุ 23 ปีข้ึนไป ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรีและปริญญาโท  อาชีพอ่ืนๆ ใหค้วามส าคญัในเร่ืองไดรั้บอาหารถูกตอ้งตามเมนูท่ีสั่งมากท่ีสุด 
 10. ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มากท่ีสุด
คือ  เร่ืองความสะอาดของพื้น โตะ๊ เกา้อ้ี  และพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามชายและหญิง  อายุต  ่ากวา่ 23 
ปี และอายุ 23 ปีข้ึนไป ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีและปริญญาโท  อาชีพนกัเรียน/
นกัศึกษาและอาชีพอ่ืน  ใหค้วามส าคญัในเร่ืองความสะอาดของพื้น โตะ๊ เกา้อ้ีมากท่ีสุด 
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 11. ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้วามส าคญั 10 อนัดบัแรก มีดงัน้ี  
 
ตารางที ่ 59   แสดงสรุปค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
10 อนัดบัแรก 
 

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 
 (7 P's) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ล าดับ 
ที่ 

ความสะอาดของอาหาร  ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.41 
(มาก) 

1 

รสชาติของอาหาร  ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.34 
(มาก) 

2 

ความสดใหม่และคุณภาพของวตัถุดิบ  ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.30 
(มาก) 

3 

ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ  ดา้นราคา 4.29 
(มาก) 

4 

ราคาต่อหน่วย (ช้ิน/จาน/ชาม/กล่อง/ห่อ/ถุง) ของ
อาหารต ่ากวา่ราคาตลาด  

ดา้นราคา 4.25 
(มาก) 

5 

ไม่ใชผ้งชูรสในการปรุงอาหาร  ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.21 
(มาก) 

6 
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ตารางที ่ 60   แสดงสรุปค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
10 อนัดบัแรก 
 

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 
 (7 P's) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ล าดับ 
ที่ 

ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง  ดา้นสถานท่ี 4.20 
(มาก) 

7 

มีอาหารหลากหลายระดบัราคา  ดา้นราคา 4.11 
(มาก) 

8 

จดัท่ีนัง่ไวเ้พียงพอ  ดา้นสถานท่ี 4.09 
(มาก) 

9 

ความหลากหลายของอาหาร และประเภทอาหาร  ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.08 
(มาก) 

10 

  
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการ
เลือกใช้บริการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะโดยแยก
ประเด็นส าหรับผูป้ระกอบการ และ ผูดู้แลก และ การจดัการโรงอาหารดงัต่อไปน้ี 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ยในเร่ืองความ
สะอาดของอาหารมากเป็นล าดบัแรก ดงันั้น  
 ในส่วนของผูป้ระกอบการควรค านึงถึงความสะอาดในการประกอบอาหารให้มากท่ีสุด  
ตั้งแต่การคดัเลือกวตัถุดิบท่ีจะน ามาใช้ในการปรุงอาหาร ควรเลือกวตัถุดิบท่ีมีความสด สะอาด มี
คุณภาพและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค  เช่น  ผกัปลอดสารพิษ  เน้ือสัตวท่ี์ปราศจากการปรุงแต่งดว้ยสารเร่ง
เน้ือแดง  เป็นตน้  และควรมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานของอาหารวา่มีความปลอดภยัในการบริโภค 
เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูบ้ริโภค และในการปรุงอาหารอาหารแต่ละประเภท ผูป้ระกอบการควร
ลดการใส่ผงชูรสลงในอาหารทุกประเภท เน่ืองจากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัมากเป็นล าดบัท่ี 4  และเป็นประเด็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอแนะไวใ้นตอนทา้ยของ
แบบสอบถามอีกด้วย ซ่ึงการใช้วตัถุดิบท่ีดี สด สะอาดและมีคุณภาพก็สามารถผูป้ระกอบการปรุง
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อาหารไดน่้ารับประทานและมีรสชาติดี นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการควรปรุงอาหารให้ไดห้ลากหลาย
เมนูอาหารเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดบ้ริโภครายการอาหารท่ีไม่ซ ้ าในแต่ละวนั  
 ในส่วนของผูดู้แล  และ คณะจดัการโรงอาหาร ควรให้ความส าคญัอย่างมากกับการ
คดัเลือกร้านคา้  หรือ ผูป้ระมูล ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดเพราะถือเป็นปัจจยัหลกัของโรงอาหาร ดงันั้น ใน
การคดัเลือกควรจดัคณะท างาน หรือ คณะกรรมการคดัเลือกร้านอาหารให้เป็นตวัแทนของผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง หรือ กลุ่มเป้าหมายหลกัของโรงอาหาร อนัไดแ้ก่ นักเรียน นักศึกษาปริญาตรี ปริญญาโท 
คณะอาจารย ์และ เจา้หนา้ท่ี   เพื่อคดัเลือกร้านร้านคา้โดยเนน้เร่ืองของผลิตภณัฑ์เป็นหลกั ใหร้้านคา้ท่ี
เขา้ร่วมน าเสนอเมนูของร้านนั้น ๆ   ให้แก่คณะกรรมการทดลองชิมรสชาติ  เพื่อเป็นการสร้างให้เกิด
การแข่งขนัระหวา่งร้านคา้ และน าเสนอส่ิงท่ีดีท่ีสุด  และให้คณะกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทน ตดัสินเลือก
ร้านท่ีเหมาะสม และ ดีท่ีสุด และยงัสามารถสร้างความหลากหลาย ของร้านอาหาร ให้กบัโรงอาหาร
ไดอี้กดว้ย  และ ทั้งน้ีหลงังจากท่ีไดรั้บคดัเลือกแลว้ ควรมีการตรวจสอบร้านอาหารอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อรักษามาตรฐานไว ้หรือ พฒันาให้ดีข้ึนกวา่เดิม อาจจะท าสัญญากบัผูป้ระมูลเป็นปีต่อปี เพื่อให้แต่
ละปี มีกระบวนการการคดัเลือกอยูเ่สมอซ่ึงเป็นการตรวจสอบร้านคา้ไดอี้กทางหน่ึง  
 ปัจจัยด้านราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญในปัจจยัย่อยในเร่ืองราคา
อาหารเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณมากเป็นล าดับแรก และผลจากการศึกษายงัพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามบางรายมีขอ้ติติงเก่ียวกบัราคาของอาหารท่ีจ าหน่ายในโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่คือ ปริมาณอาหารนอ้ยเกินไป ไม่เหมาะสมกบัราคา ดงันั้น 
 ผูป้ระกอบการควรจะก าหนดราคาขายท่ีมีความเหมาะสมกับปริมาณของอาหารแต่
ประเภทให้เหมาะสม  (ช้ิน/จาน/ชาม/กล่อง/ห่อ/ถุง)  และควรมีหลากหลายราคาให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือก
ซ้ือตามความตอ้งการ เช่น อาหารราคาปกติ  อาหารราคาพิเศษ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอแนะ
เก่ียวกบัราคาของอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเห็นวา่เหมาะสมดงัน้ี ราคาเคร่ืองด่ืมธรรมดาท่ีเหมาะสมมาก
ท่ีสุดคือ 10 บาท/แกว้ ราคาเคร่ืองด่ืมพิเศษท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดคือ 15 บาท/แกว้  ส าหรับราคาอาหาร
ธรรมดาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดคือ 20 บาท/จาน และราคาอาหารพิเศษท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดคือ 30 บาท/
จาน ปัจจยัด้านราคาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัส าหรับธุรกิจร้านอาหาร หากร้านคา้สามารถน าเสนอราคาท่ี
เหมาะสม หรือ ต ่ากวา่ตลาด ในคุณภาพและปริมาณท่ีเหมาะสม หรือ มากกวา่  จะเป็นกลยทุธท่ีจะเพิ่ม
ยอดขายใหก้บัร้านคา้ได ้ 
 ในส่วนของคณะผูดู้แล จดัการโรงอาหาร ควรค านึงถึงเร่ืองราคาไปควบคู่กบัผลิตภณัฑ ์
ตั้งแต่ในขั้นตอนการคดัเลือกร้านคา้ท่ีเขา้มาจ าหน่ายในโรงอาหาร ให้ราคา ปริมาณ และคุณภาพ เป็น
ท่ียอมรับได้ ส าหรับผูป้ระกอบการ และ ผูบ้ริโภค ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ซ่ึงผล
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การศึกษาพบวา่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคามาเป็นอนัดบัท่ี 2   คณะควรก าหนดราคา มาตาฐาน
ของอาหาร และ เคร่ืองด่ืม จานปกติ และ จานพิเศษ ให้กบัร้านคา้เพื่อสร้างมาตรฐานดา้นราคาให้กบั
โรงอาหาร  และ ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ นอกจากน้ียงัเป็นการแสงดออกถึงความ
เสมอภาค และ เท่าเทียม  ท่ีคณะจดัการหรือคณะกรรมการ มีใหก้บัทุกร้านคา้เท่าเทียมกนั  
 ปัจจัยด้านสถานที่  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ยในเร่ืองท าเล
ท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางมากเป็น ล าดบัแรก  ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการร้านคา้ และ ผูดู้แลจดัการ
โรงอาหารไม่สามารถแกไ้ขหรือปรับปรุงได ้ แต่อยา่งไรก็ตาม ในปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัรองลงมาคือ เร่ืองการจดัท่ีนัง่ให้เพียงพอต่อจ านวนผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริหารโรงอาหาร
คณะบริหารธุรกิจ ซ่ึงมีผูบ้ริโภคหลากหลายอาชีพ เช่น นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  นกัเรียน 
ข้าราชการ พนักงานบริเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั และพนักงานของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นตน้ ซ่ึงในช่วงเวลา 12.00-13.00 จะมีผูม้าใช้บริการโรงอาหารจ านวนมาก 
จึงท าใหจ้  านวนท่ีนัง่ไม่เพียงพอ  
 ดงันั้น ส าหรับปัจจยัดา้นสถานท่ีนั้น  คณะผูดู้แล และจดัการโรงอาหาร ควรจดัให้มีพื้้นท่ี
นั่งรับประทานอาหารเพิ่มข้ึนให้เพียงพอต่อจ านวนผูท่ี้เขา้มาใช้บริการ จดัพื้นท่ีในการวางโต๊ะและ
เกา้อ้ืให ้สามารถใชพ้ื่นท่ี ท่ีมีอยูไ่ดม้ากท่ีสุด ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงความสะดวก และ ควมปลอดภยัดว้ย  
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในปัจจยัย่อย
ในเร่ืองการท าป้ายเพื่อชกัชวนใหใ้ชบ้ริการมากเป็นล าดบัแรก  
 ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรท าป้ายน าเสนอรายการอาหารใหเ้ห็นเด่นชดั เพราะนอกจากจจะ
เป็นการประชาสัมพนัธ์ร้านอาหารแล้ว ยงัช่วยให้ผูใ้ช้บริการสามารถเห็นลักษณะของอาหารและ
เคร่ืองด่ืมแต่ละประเภท ท าให้สะดวกและง่าย ต่อการตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม
ตามความตอ้งการไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน  ลดระยะเวลารอคอยในกระบวนการบริการไดอี้กดว้ย 
 ส าหรับผูดู้แล และ คณะจดัการโรงอาหาร อาจก าหนดเง่ือนไขให้กบัร้านคา้ในการท าป้าย
เพื่อแสดงราคา  และ ตวัอยา่งสินคา้ ให้เป็นไปในรูปแบบ  และ แนวทางเดียวกนั เพื่อสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยให้กบัโรงอาหาร เช่น ก าหนดให้มีป้ายแสดงเมนู และ ราคาของ แต่ละร้านให้ติด
ส่วนไหนของร้าน ให้ติดแบบเดียงกนั  หรือ ก าหนดให้มีภาพตวัอย่างอาหารเมนูหลกั หรือ เมนูท่ี
ไดรั้บความนิยมของร้านนั้น ๆ เป็นตน้ 
 ปัจจัยด้านบุคคลากร  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ยในเร่ืองการมี
มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความสุภาพ ยิม้แยม้เป็นกนัเองของผูข้ายมากเป็นล าดบัแรก   
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 ซ่ึงปัจจยัดา้นน้ีอยูใ่นการดูแล และ จดัการของผูป้ระกอบการโดยตรง ควรให้ความส าคญั
ต่อการอบรมพนักงานท่ีท าหน้าท่ีบริการหน้าร้าน เช่น พนักงานตกัอาหาร  พนักงานรับเมนูอาหาร 
เป็นตน้ โดยเฉพาะในเร่ืองของการให้บริการ ยิม้แยม้แจ่มใส ทกัทายผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการ มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะรับเมนูอาหารจากผูบ้ริโภค  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม
ท่ีจ าหน่ายอยูทุ่กประเภท เพื่อสามารถแนะน า และ น าเสนอ ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการได ้  
 ในส่วนของคณะผูดู้แล และ จดัการโรงอาหาร ควรก าหนดให้ผูป้ระกอบการ แต่งกายให้
สะอาด และ ถูกสุขอนามยั เช่น  ผูป้รุงอาหาร ควรสวมหมวก ในขณะประกอบอาหาร หรือ สวมถุงมือ
ในขณะท่ีหยบิอาหาร เป็นตน้ เพื่อเป็นการดูแลสุขอนามยั ใหก้บั ผูใ้หบ้ริการ และ ผูใ้ชบ้ริการ ดว้ย  
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ย
ในเร่ืองไดรั้บอาหารถูกตอ้งตามเมนูท่ีสั่งมากเป็นล าดบัแรก  
 ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการจดรายการอาหารให้ชัดเจน เพื่อความสะดวก
รวดเร็วส าหรับผูป้รุงอาหารซ่ึงจะสามารถปรุงอาหารไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว  และควรมีการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของรายการอาหารก่อนน าส่งใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ เพื่อเป็นการตรวจสอบวา่ตรงตามรายการ
อาหารท่ีผูใ้ชบ้ริการสั่งหรือไม่  และ ไม่ควรใหผู้บ้ริโภครอนานเกินไป ซ่ึงจะท าใหผู้บ้ริโภคอาจเปล่ียน
ใจไปใชบ้ริการร้านอาหาร หรือโรงอาหารคณะอ่ืนๆ แทนได ้
 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในปัจจยัยอ่ยในเร่ืองความสะอาดของพื้น โตะ๊ เกา้อ้ีมากเป็นล าดบัแรก 
   ดงันั้น  ผูรั้บผิดชอบดูแล และ จดัการโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ  ควรจดัให้มีผูดู้แลโรง
อาหารท าความสะอาดของโต๊ะ เกา้อ้ี และพื้นของโรงอาหารอยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจุดวาง
เทอาหารและภาชนะ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถาม ระบุปัญหาวา่เป็นบริเวณท่ีขาดความสะอาด เน่ืองจาก
โรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ เพิ่มเปิดบริการใหม่ ยงัไม่มีความสกปรกสะสม จึงง่ายต่อดูแลและจดัการ
ใหมี้ความสะอาดเสมอ ท าใหโ้รงอาหารน่าใชบ้ริการในระยะยาวต่อ ๆ ไป 
 
5.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1.  ในการศึกษาคร้ังต่อควรเลือกช่วงเวลาในการเก็บแบบสอบถาม ในช่วงท่ีมีการเรียนการ
สอนปกติ จะท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีหลากหลายมายยิง่ข้ีน 
 2.  สถานท่ีเก็บแบบสอบถามในคร้ังต่อไป ควรจะกระจายไปตาม โรงอาหารอ่ืนๆ ใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อให้ไดมุ้มมอง หรือ ความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งท่ียงัไม่เคยมาใช้บริการ
โรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  


