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อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ รองศาสตราจารยอรชร มณีสงฆ  
 

บทคัดยอ 
 

 การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารกลางวันของ
ประชากรวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม การศึกษานี้ได เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใช
แบบสอบถาม โดยเก็บขอมูลจากประชากรวัยทํางานในบริเวณอําเภอเมืองเชียงใหมจํานวน 400 ราย 
จาก 4 กลุมอาชีพคือ ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน เจาของกิจการหรือ
ผูประกอบอาชีพอิสระ และคาขายรายยอยหรือรับจางท่ัวไป กลุมอาชีพละ 100 ชุด ขอมูลท่ีไดนํามา
วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณา และสถิติท่ีใชไดแกความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย 
 ผลการศึกษาพบวาสวนใหญผูสอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 22 – 30 ป มี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรี สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยู
ระหวาง 5,001 – 10,000 บาท 
 ผลการศึกษาขอมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารกลางวัน  พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีวิ ธีการรับประทานอาหารกลางวันในวันทํางานโดยการออกไป
รับประทานท่ีราน มีเหตุผลในการเลือกวิธีรับประทานอาหารดังกลาวคือตองการความสะดวก 
รวดเร็ว มีเหตุผลในการไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ รานขางนอกสถานท่ีทํางานคืออยากไป
เปล่ียนบรรยากาศนอกที่ทํางาน หาขอมูลเกี่ยวกับรานท่ีจะไปรับประทานโดยมีเพื่อนหรือคนรูจัก
แนะนําใหไป นิยมรับประทานอาหารกลางวันในชวงเวลา 12.00 น. – 13.00 น. ผูท่ีมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจเลือกรานอาหารกลางวันในวันทํางานสวนใหญคือตัวเอง นิยมไปรับประทานอาหาร
กลางวันกับเพื่อน มีคนไปรับประทานอาหารกลางวันในวันทํางานรวมกัน 3 – 5 คน ในวันทํางาน
นิยมรับประทานอาหารประเภทอาหารไทย ตามส่ัง / ขาวราดแกง นิยมไปใชบริการรานอาหาร
ประเภทรานอาหารตามส่ัง / รานท่ัวไป มีคาใชจายในการรับประทานอาหารกลางวันในแตละคร้ัง
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อยูระหวาง 31 – 50 บาท มีจํานวนรานท่ีชอบไปรับประทานเปนประจํา 2 – 3 ราน ในการ
รับประทานคร้ังตอไปสวนใหญจะไปรานประจํารานเดิม การเลือกรับประทานอาหารกลางวันใน
วันหยุดจะตางจากวันทํางาน  
 ดานการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
บริโภคอาหารกลางวัน พบวาปจจัยท่ีมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานบุคลากร 
ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานกายภาพ ปจจัยดานผลิตภัณท 
ปจจัยดานราคา เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย ปจจัยท่ีมีระดับความสําคัญอยูในระดับปานกลางคือ ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด  
 เม่ือทําการวิเคราะหตามปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดบริการ พบวา ปจจัยยอยท่ี
มีระดับคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 5 ปจจัยแรกไดแก ความสะอาดของอาหาร คุณภาพของอาหาร บริเวณรานมี
ความสะอาด สะดวกตอการเดินทาง และรสชาติของอาหาร  
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ABSTRACT 
 

 The objective of this study was to investigate lunching behavior of working persons in 
Mueang Chiang Mai district. Information and data were obtained from questionnaire interview of 
400 working persons who worked in Mueang Chiang Mai district and who represented equal 
number of samples from four occupational categories: government and state enterprise 
employees, private business employees, business owners/self-employed workers, and 
individual merchants and employees. Analysis and interpretation were based on descriptive 
statistics naming frequency, percentage and mean. 
 The results showed that most of the samples were female, 22 – 30 years old, with 
Bachelor’s degree or equivalent, and earning 5,001 – 10,000 baht monthly. 

From the study of consumer behavior, it was found that the most favorite way for 
lunching was eating out and the reason was it was convenient and quick, and they wanted to eat 
outside of their work place for change of atmosphere. They obtained information about the 
restaurant from friends and acquaintances. They went out around 12.00 – 13.00 pm. with 3 – 5 
persons during work days and they made their own decision in the selecting of the restaurant.  
They preferred going to food shops for quick Thai menus at a few preferred food shops. They 
paid 31 – 50 baht per time. Their next restaurant tended to be their regular restaurant. The 
restaurants they went to during weekdays and weekends were different. 
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The service marketing mix that influenced consumer choice for lunching at the high level 
were personnel, process, place, physical evidence, product, and the price, respectively, while the 
factor influenced consumer choice at the medium level was promotion. 
 The five most important sub-factors were cleanliness of food, food quality, cleanliness of 
food shop, convenient location, and taste. 
  
 
 
 


