
 
 

 

บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาขอมูลเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารกลางวันของประชากรวัยทํางานใน
อําเภอเมืองเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารกลางวันของประชากรวัย
ทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยศึกษาตามกรอบแนวคิด 6Ws 1H ซ่ึงประกอบดวย ใครอยูใน
ตลาดเปาหมาย (Who)  ผูบริโภคซ้ืออะไร (What)  ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why)  ใครมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ (Who)   ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When)  ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where)  และผูบริโภคซ้ือ
อยางไร (How) และปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงประกอบดวย 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานสงเสริมการตลาด เพื่อใชเปนขอมูล
สําหรับผูประกอบการธุรกิจรานอาหารและผูท่ีสนใจประกอบธุรกิจ โดยสามารถนําผลท่ีไดจาก
การศึกษาไปปรับใชในการวางแผนและกําหนดกลยุทธทางการตลาด ไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 
สรุปผลการศึกษา 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 22 – 30 ป มี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี อาชีพปจจุบันไดมีการแบงออกเปน 4 กลุม
โดยแบงโควตาเทาๆ กันในแตละกลุม คือ ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัทเอกชน เจาของกิจการหรือผูประกอบอาชีพอิสระ และคาขายรายยอยหรือรับจางท่ัวไป สวน
ใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 5,001 – 10,000 บาท 
  
 สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารกลางวัน 

  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวิธีการรับประทานอาหารกลางวันในวันทํางานโดยการ
ออกไปรับประทานท่ีราน รองลงมาคือออกไปซ้ือกลับมารับประทานท่ีทํางาน มีเหตุผลในการเลือก
วิธีรับประทานอาหารกลางวันในวันทํางานคือสะดวก รวดเร็ว รองลงมาคืออาหารมีรสชาติอรอย มี
เหตุผลในการไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ รานขางนอกสถานท่ีทํางานคืออยากไปเปล่ียน
บรรยากาศนอกท่ีทํางาน รองลงมาคืออาหารมีใหเลือกหลากหลาย หาขอมูลเกี่ยวกับรานท่ีจะไป
รับประทานโดยมีเพื่อนหรือคนรูจักแนะนําใหไป รองลงมาคือไมไดมีการหาขอมูลใดๆ เลย แตเคย
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เห็นหรือเคยผาน เลยลองไป นิยมรับประทานอาหารกลางวันในชวงเวลา 12.00 น. – 13.00 น. 
รองลงมาคือชวง 13.00 น. – 14.00 น. ผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกรานอาหารกลางวันในวัน
ทํางานสวนใหญคือตัวเอง รองลงมาคือเพื่อน นิยมไปรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อน รองลงมา
คือไปรับประทานคนเดียว มีคนไปรับประทานอาหารกลางวันในวันทํางานรวมกัน 3 – 5 คน 
รองลงมาคือ 2 คน (รวมตัวผูตอบ) ในวันทํางานนิยมรับประทานอาหารประเภทอาหารไทย ตามส่ัง / 
ขาวราดแกง รองลงมาคือ กวยเตี๋ยว / เย็นตาโฟ นิยมไปใชบริการรานอาหารประเภทรานอาหารตาม
ส่ัง / รานท่ัวไป รองลงมาคือโรงอาหาร ณ ท่ีทํางาน มีคาใชจายในการรับประทานอาหารกลางวันใน
แตละคร้ังอยูระหวาง 31 – 50 บาท รองลงมาคือ 51 – 70 บาท มีจํานวนรานท่ีชอบไปรับประทาน
เปนประจํา 2 – 3 ราน รองลงมามีรานประจํา 4 – 5 ราน ในการรับประทานคร้ังตอไปสวนใหญจะไป
รานประจํารานเดิม มีการเลือกรับประทานอาหารกลางวันในวันหยุดไมเหมือนวันทํางาน มีวิธีการ
รับประทานอาหารกลางวันในวันหยุดโดยการทํารับประทานเองท่ีบาน รองลงมาคือออกไป
รับประทานท่ีรานขางนอกบาน มีเหตุผลในการเลือกวิธีรับประทานอาหารกลางวันในวันหยุดคือ
อาหารมีรสชาติอรอย รองลงมาคืออาหารมีใหเลือกหลากหลาย 
 
 สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจบริโภคอาหาร
กลางวัน 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจบริโภคอาหารกลางวันของ
ประชากรวัยทํางาน มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง ไดแก ดานบุคลากร รองลงมาไดแก ดาน
กระบวนการ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานกายภาพ  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการ
สงเสริมการตลาด ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของแตละปจจัยดังตอไปนี้ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีความสําคัญตอการตัดสินใจบริโภคอาหารกลางวันในระดับมาก  
(3.56) โดยท่ีปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญเปน 3 ลําดับแรกไดแก ความสะอาดของอาหาร (4.48) 
คุณภาพของอาหาร (4.43) และรสชาติของอาหาร (4.36) 

ปจจัยดานราคา มีความสําคัญตอการตัดสินใจบริโภคอาหารกลางวันในระดับมาก (3.50) 
โดยท่ีปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญเปน 3 ลําดับแรกไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (4.30) มีระดับ
ราคาใหเลือกส่ังได (3.81) และราคาถูก (3.79)  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสําคัญตอการตัดสินใจบริโภคอาหารกลางวันใน
ระดับมาก (3.68) โดยท่ีปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญเปน 3 ลําดับแรกไดแก สะดวกตอการเดินทาง 
(4.37) รานอยูใกลท่ีพักอาศัย / ท่ีทํางาน (4.29) และมีสถานท่ีจอดรถสะดวก กวางขวาง (4.03)  
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีความสําคัญตอการตัดสินใจบริโภคอาหารกลางวันใน
ระดับปานกลาง (2.98) โดยท่ีปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญเปน 3 ลําดับแรกไดแก มีผูอ่ืนแนะนํามาให
รับประทาน (3.71) มีการใหสวนลดคาอาหาร และบริการ (3.37) มีการสมัครสมาชิก และไดรับสิทธิ
ประโยชนพิเศษ (3.17)  

ปจจัยดานกระบวนการ มีความสําคัญตอการตัดสินใจบริโภคอาหารกลางวันในระดับมาก 
(3.98) โดยท่ีปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญเปน 3 ลําดับแรกไดแก ไดรับอาหารท่ีส่ังไปอยางรวดเร็ว และ
ถูกตอง (4.30) สามารถควบคุมรสชาติอาหารไดคงท่ีทุกคร้ัง (4.29) และการคิดเงินถูกตอง (4.28)  

ปจจัยดานบุคลากร มีความสําคัญตอการตัดสินใจบริโภคอาหารกลางวันในระดับมาก 
(4.01) โดยท่ีปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญเปน 3 ลําดับแรกไดแก พนักงานมีมารยาท สุภาพ พูดจา
เรียบรอย (4.28) พนักงานปฏิบัติตอลูกคาทุกคนอยางเทาเทียม  (4.23) พนักงานมีความต้ังใจทําหนาท่ี
งานของตนและเอาใจใสลูกคา (4.21)  

ปจจัยดานกายภาพ มีความสําคัญตอการตัดสินใจบริโภคอาหารกลางวันในระดับมาก 
(3.67) โดยท่ีปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญเปน 3 ลําดับแรกไดแก บริเวณรานมีความสะอาด (4.40) ทาง
รานมีการจัดสถานท่ีจอดรถสะดวก กวางขวาง (4.07) มีการตกแตงจัดรานสวยงาม บรรยากาศดี 
(3.93)  
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สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารกลางวัน และปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารกลางวันจําแนกตามอาชีพ 
ตารางที่ 78 แสดงความสัมพันธของพฤติกรรมในการรับประทานอาหารกลางวันของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 
 

พฤติกรรม 
อาชีพ 

ขาราชการ/พนง.รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน เจาของกิจการ/อาชีพอิสระ คาขายรายยอย/รับจางทั่วไป 

1. วิธีการรับประทานในวันทาํงาน ออกไปรับประทานที่ราน ออกไปรับประทานที่ราน ออกไปรับประทานที่ราน 
ออกไปซื้อกลับมารับประทาน

ที่ทํางาน 
2. เหตุผลในการเลือกรับประทานในวัน 
    ทาํงาน 

สะดวก รวดเร็ว สะดวก รวดเร็ว สะดวก รวดเร็ว สะอาด ถูกสุขอนามัย 

3. เหตุผลในการออกไปรับประทานขาง 
    นอกที่ทํางาน 

อยากไปเปลี่ยนบรรยากาศนอก
ที่ทํางาน 

อยากไปเปลี่ยนบรรยากาศนอก
ที่ทํางาน 

อาหารมีใหเลือกหลากหลาย 
อยากไปเปลี่ยนบรรยากาศนอก

ที่ทํางาน 
4. วิธีหาขอมูลเกี่ยวกับรานอาหาร เพื่อนหรือคนรูจักแนะนํา เพื่อนหรือคนรูจักแนะนํา เพื่อนหรือคนรูจักแนะนํา เพื่อนหรือคนรูจักแนะนํา 
5. ชวงเวลาทีไ่ปรับประทาน 12.00 น. – 13.00 น. 12.00 น. – 13.00 น. 12.00 น. – 13.00 น. 12.00 น. – 13.00 น. 
6. ผูที่มีอทิธิพลในการตัดสินใจ ตัวเอง ตัวเอง ตัวเอง ตัวเอง 
7. ผูที่ไปรับประทานรวมกัน เพื่อน เพื่อน ไปคนเดียว เพื่อน 
8. จํานวนคนที่ไปรับประทานรวมกนั 3 – 5 คน 3 – 5 คน 2 คน 2 คน 
9. ประเภทอาหารที่ชื่นชอบ กวยเตี๋ยว/เย็นตาโฟ อาหารไทย ตามสั่ง/ขาวราดแกง อาหารไทย ตามสั่ง/ขาวราดแกง อาหารไทย ตามสั่ง/ขาวราดแกง 
10. ประเภทรานอาหารที่ชอบไปใชบริการ รานอาหารตามสั่ง/รานทั่วไป รานอาหารตามสั่ง/รานทั่วไป รานอาหารตามสั่ง/รานทั่วไป รานอาหารตามสั่ง/รานทั่วไป 
11. คาใชจายในแตละครั้ง 31 – 50 บาท 31 – 50 บาท 31 – 50 บาท 31 – 50 บาท 
12. จํานวนรานประจํา 2 – 3 ราน 2 – 3 ราน 2 – 3 ราน 2 – 3 ราน 

13. การเลือกรานครั้งตอไป 
ไดทั้งไปรานประจํารานเดิมและ

เปลี่ยนรานใหม 
ไปรานประจํารานเดิม ไปรานประจํารานเดิม ไปรานประจํารานเดิม 
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ตารางที่ 78 แสดงความสัมพันธของพฤติกรรมในการรับประทานอาหารกลางวันของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ (ตอ) 

พฤติกรรม 
อาชีพ 

ขาราชการ/พนง.รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน เจาของกิจการ/อาชีพอิสระ คาขายรายยอย/รับจางทั่วไป 
14. การเลือกรับประทานในวันหยุด ไมเหมือนวันทํางาน ไมเหมือนวันทํางาน ไมเหมือนวันทํางาน ไมเหมือนวันทํางาน 

15. วิธีการรับประทานในวันหยุด 
ออกไปรับประทานที่ราน 

ขางนอกบาน 
ออกไปรับประทานที่ราน 

ขางนอกบาน 
ออกไปรับประทานที่ราน 

ขางนอกบาน 
ออกไปรับประทานที่ราน 

ขางนอกบาน 
16. เหตุผลในการเลือกรับประทานในวันหยุด อาหารมีรสชาติอรอย อาหารมีรสชาติอรอย อาหารมีรสชาติอรอย อาหารมีรสชาติอรอย 

 
ตารางที่ 79 แสดงความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการรับประทานอาหารกลางวันของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
อาชีพ 

ขาราชการ/พนง.รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน เจาของกิจการ/อาชีพอิสระ คาขายรายยอย/รับจางทั่วไป 
1. ดานผลิตภัณฑ ความสะอาดของอาหาร ความสะอาดของอาหาร ความสะอาดของอาหาร ความสะอาดของอาหาร 

2. ดานราคา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย สะดวกตอการเดินทาง สะดวกตอการเดินทาง สะดวกตอการเดินทาง สะดวกตอการเดินทาง 

4. ดานการสงเสริมการตลาด มีผูอื่นแนะนํามาใหรับประทาน มีผูอื่นแนะนํามาใหรับประทาน 
มีผูอื่นแนะนํามาให

รับประทาน 
มีผูอื่นแนะนํามาใหรับประทาน 

5. ดานกระบวนการ 
สามารถควบคุมรสชาติ 
อาหารไดคงที่ทุกครั้ง 

ไดรับอาหารที่สั่งไปอยาง 
รวดเร็ว และถูกตอง 

การคิดเงินถูกตอง 
ไดรับอาหารที่สั่งไปอยาง

รวดเร็ว และถูกตอง 

6. ดานบุคลากร 
พนักงานมีความตั้งใจทําหนาที่
งานของตนและเอาใจใสลูกคา 

พนักงานปฏิบัติตอลูกคา 
ทุกคนอยางเทาเทียม 

พนักงานมีมารยาท สุภาพ  
พูดจาเรียบรอย 

พนักงานมีมารยาท สุภาพ 
พูดจาเรียบรอย 

7. ดานกายภาพ บริเวณรานมีความสะอาด บริเวณรานมีความสะอาด บริเวณรานมีความสะอาด บริเวณรานมีความสะอาด 
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สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารกลางวัน และปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารกลางวันจําแนกตามรายได
เฉลี่ยตอเดือน 
 
ตารางที่ 80 แสดงความสัมพันธของพฤติกรรมในการรับประทานอาหารกลางวันของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

พฤติกรรม 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท) 

ไมเกิน 10,000 บาท 10,001 – 20,000 บาท มากกวา 20,000 บาท 
1. วิธีการรับประทานในวันทํางาน ออกไปซื้อกลบัมารับประทานทีท่ํางาน ออกไปรับประทานที่ราน ออกไปรับประทานที่ราน 

2. เหตุผลในการเลือกรับประทานในวันทํางาน สะดวก รวดเร็ว สะดวก รวดเร็ว สะดวก รวดเร็ว 

3. เหตุผลในการออกไปรับประทานขางนอกที่ทํางาน อยากไปเปลี่ยนบรรยากาศนอกทีท่าํงาน อยากไปเปลี่ยนบรรยากาศนอกทีท่าํงาน อยากไปเปลี่ยนบรรยากาศนอกทีท่าํงาน 

4. วิธีหาขอมูลเกี่ยวกับรานอาหาร เพื่อนหรือคนรูจักแนะนาํ เพื่อนหรือคนรูจักแนะนาํ เพื่อนหรือคนรูจักแนะนาํ 

5. ชวงเวลาที่ไปรับประทาน 12.00 น. – 13.00 น. 12.00 น. – 13.00 น. 12.00 น. – 13.00 น. 

6. ผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ ตัวเอง ตัวเอง ตัวเอง 

7. ผูที่ไปรับประทานรวมกัน เพื่อน เพื่อน เพื่อน 

8. จํานวนคนที่ไปรับประทานรวมกัน 2 คน 3 – 5 คน 2 คน 

9. ประเภทอาหารที่ชื่นชอบ อาหารไทย ตามสั่ง / ขาวราดแกง อาหารไทย ตามสั่ง / ขาวราดแกง กวยเตี๋ยว / เย็นตาโฟ 

10. ประเภทรานอาหารที่ชอบไปใชบริการ รานอาหารตามสั่ง / รานทั่วไป รานอาหารตามสั่ง / รานทั่วไป รานอาหารตามสั่ง / รานทั่วไป 

11. คาใชจายในแตละครั้ง 31 – 50 บาท 31 – 50 บาท 31 – 50 บาท 

12. จํานวนรานประจํา 2 – 3 ราน 2 – 3 ราน 2 – 3 ราน 

13. การเลือกรานครั้งตอไป ไปรานประจํารานเดิม ไปรานประจํารานเดิม ไปรานประจํารานเดิม 
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ตารางที่ 80 แสดงความสัมพันธของพฤติกรรมในการรับประทานอาหารกลางวันของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน (ตอ) 

พฤติกรรม 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ไมเกิน 10,000 บาท 10,001 – 20,000 บาท มากกวา 20,000 บาท 
14. การเลือกรับประทานในวันหยุด ไมเหมือนวันทํางาน ไมเหมือนวันทํางาน ไมเหมือนวันทํางาน 

15. วิธีการรับประทานในวันหยุด ทํารับประทานเองที่บาน ออกไปรับประทานที่รานขางนอกบาน ออกไปรับประทานที่รานขางนอกบาน 

16. เหตุผลในการเลือกรับประทานในวันหยุด อาหารมีรสชาติอรอย อาหารมีรสชาติอรอย อาหารมีรสชาติอรอย 

 
ตารางที่ 81 แสดงความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการรับประทานอาหารกลางวันของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ไมเกิน 10,000 บาท 10,001 – 20,000 บาท มากกวา 20,000 บาท 
1. ดานผลิตภัณฑ ความสะอาดของอาหาร ความสะอาดของอาหาร ความสะอาดของอาหาร 

2. ดานราคา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย สะดวกตอการเดินทาง สะดวกตอการเดินทาง สะดวกตอการเดินทาง 

4. ดานการสงเสริมการตลาด มีผูอื่นแนะนํามาใหรับประทาน มีผูอื่นแนะนํามาใหรับประทาน มีผูอื่นแนะนํามาใหรับประทาน 

5. ดานกระบวนการ 
ไดรับอาหารที่สั่งไปอยาง 

รวดเร็ว และถูกตอง 
การคิดเงินถูกตอง 

ไดรับอาหารที่สั่งไปอยาง 
รวดเร็ว และถูกตอง 

6. ดานบุคลากร พนักงานมีมารยาท สุภาพ พูดจาเรียบรอย พนักงานมีมารยาท สุภาพ พูดจาเรียบรอย 
พนักงานปฏิบัติตอลูกคา 
ทุกคนอยางเทาเทียม 

7. ดานกายภาพ บริเวณรานมีความสะอาด บริเวณรานมีความสะอาด บริเวณรานมีความสะอาด 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษา พฤติกรรมการบริโภคอาหารกลางวันของประชากรวัยทํางานในอําเภอเมือง
เชียงใหม สามารถอภิปรายผลตามแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) และ
ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) ไดดังตอไปนี้ 
 แนวความคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคดวยคําถาม 6Ws 1H สามารถนํามาวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภคไดดังนี้ 
 ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เพื่อคนหาคําตอบเก่ียวกับลักษณะ
กลุมเปาหมาย (Occupants) จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 22 – 
30 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี อาชีพปจจุบันแบงออกเปน 4 กลุมโดย
แบงโควตาเทาๆ กันในแตละกลุม คือ ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน 
เจาของกิจการหรือผูประกอบอาชีพอิสระ และคาขายรายยอยหรือรับจางท่ัวไป มีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนอยูระหวาง 5,001 – 10,000 บาท  
 ผูบริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เพื่อคนหาคําตอบเก่ียวกับส่ิงท่ีผูบริโภค
ตองการซื้อ (Objects) จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามนิยมไปรับประทานอาหารกลางวัน
ประเภทอาหารไทย ตามส่ัง / ขาวราดแกง ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของกานตชนิต วงศแคะหลา 
(2548) ท่ีทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเย็นนอกบานของคนทํางานในเขตเทศบาลเมือง
เชียงใหม พบวาประเภทอาหารท่ีรับประทานมากท่ีสุดคือ อาหารไทย มีวิธีการรับประทานอาหาร
กลางวันในวันทํางานโดยการออกไปรับประทานท่ีราน มีวิธีการรับประทานอาหารกลางวันใน
วันหยุดโดยการทํารับประทานเองท่ีบาน  
 ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เพื่อคนหาคําตอบเก่ียวกับ
วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives) จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีเหตุผลในการเลือก
วิธีรับประทานอาหารกลางวันในวันทํางานคือสะดวก รวดเร็ว มีเหตุผลในการเลือกวิธีรับประทาน
อาหารกลางวันในวันหยุดคืออาหารมีรสชาติอรอย ในกรณีท่ีมีการไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ 
รานขางนอกสถานท่ีทํางาน มีเหตุผลคืออยากไปเปล่ียนบรรยากาศนอกท่ีทํางาน 
 ใครมีสวนรวมในการซ้ือ (Who participates in the buying?) เพื่อคนหาคําตอบเก่ียวกับ
บทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ จากการศึกษาพบวา ผูท่ีมี
อิทธิพลในการตัดสินใจเลือกรานอาหารกลางวันในวันทํางานของผูตอบแบบสอบถามคือตัวเอง 
สวนใหญนิยมไปรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของทรงกลด 
อัศวมงคลพันธุ (2549) ท่ีทําการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการรับประทานอาหารญ่ีปุน ในอําเภอ
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เมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาบุคคลท่ีมักจะไปรับประทานดวยกันคือเพื่อน นิยมไปรับประทาน
อาหารกลางวันรวมกัน 3 – 5 คน 
 ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เพื่อคนหาคําตอบเก่ียวกับโอกาสใน
การซ้ือ (Occasions) จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามนิยมรับประทานอาหารกลางวันใน
ชวงเวลา 12.00 น. – 13.00 น.  
 ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เพื่อคนหาคําตอบเกี่ยวกับชองทาง
หรือแหลง (Outlets) ท่ีผูบริโภคไปทําการซ้ือ จากการศึกษาพบวา ในวันทํางานผูตอบแบบสอบถาม
ชอบไปใชบริการรานอาหารประเภทรานอาหารตามส่ัง / รานท่ัวไป ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา
ของกานตชนิต วงศแคะหลา (2548) ท่ีพบวาประเภทของรานท่ีใชบริการมากท่ีสุดคือรานอาหาร
ประเภทรานตามส่ังหรือรานอาหารทั่วไป 
 ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the consumer buy?) เพื่อคนหาคําตอบเก่ียวกับข้ันตอนใน
การตัดสินใจซ้ือ (Operations) จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามหาขอมูลเกี่ยวกับรานท่ีจะไป
รับประทานโดยมีเพื่อนหรือคนรูจักแนะนําใหไป มีคาใชจายในการรับประทานอาหารกลางวันใน
แตละคร้ังอยูระหวาง 31 – 50 บาท ซ่ึงแตกตางจากผลการศึกษาของกานตชนิต วงศแคะหลา (2548) 
ท่ีพบวาคาใชจายในการบริโภคอาหารเย็นตอคร้ังประมาณ 101 – 500 บาทตอคน มีจํานวนรานท่ี
ชอบไปรับประทานเปนประจํา 2 – 3 ราน โดยในการรับประทานคร้ังตอไป จะไปรานประจําราน
เดิมท่ีเคยรับประทาน 
 แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) สามารถนํามาวิเคราะหได
ดังตอไปนี้ 

ดานผลิตภัณฑ (Product) จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจบริโภคอาหารกลางวันในระดับมาก ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญเปนอันดับท่ี 5 โดยท่ีปจจัย
ยอยท่ีมีความสําคัญในระดับมากไดแก ความสะอาดของอาหาร คุณภาพของอาหาร รสชาติของ
อาหาร จาน ชาม ชอน สอม มีความสะอาด ความหลากหลายของอาหาร และช่ือเสียงของรานท่ีเปน
รานทองถ่ินมีมานาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของกานตชนิต วงศแคะหลา (2548) ท่ีพบวา 
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคืออาหารมีความสะอาดนารับประทาน 
 ดานราคา (Price) จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานราคามีความสําคัญตอการตัดสินใจ
บริโภคอาหารกลางวันในระดับมาก ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญเปนอันดับท่ี 6 โดยที่ปจจัยยอยท่ีมี
ความสําคัญในระดับมากไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีระดับราคาใหเลือกส่ังได และราคาถูก 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของกานตชนิต วงศแคะหลา (2548) ท่ีพบวาปจจัยยอยดานราคาท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดคือคาบริการสมเหตุสมผล 
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 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนายมีความสําคัญตอการตัดสินใจบริโภคอาหารกลางวันในระดับมาก ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมี
ความสําคัญเปนอันดับท่ี 3 โดยท่ีปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับมากไดแก สะดวกตอการเดินทาง 
รานอยูใกลท่ีพักอาศัย / ท่ีทํางาน มีสถานท่ีจอดรถสะดวก กวางขวาง บรรยากาศในรานไมแออัด
เกินไป และรานต้ังอยูในแหลงชุมชน ซ่ึงแตกตางกับผลการศึกษาของกานตชนิต วงศแคะหลา 
(2548) ท่ีทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเย็นนอกบานของคนทํางานในเขตเทศบาลเมือง
เชียงใหม พบวาปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแก การมีท่ีจอดรถ
กวางขวางเพียงพอ ท่ีผลการศึกษามีความแตกตางกันเปนเพราะการศึกษาคร้ังนี้ศึกษาเกี่ยวกับอาหาร
ม้ือกลางวันซ่ึงโดยปกติแลวคนในวัยทํางานก็จะตองรีบรับประทานเพ่ือท่ีจะกลับไปทํางานตอ จึง
ตองการความสะดวก รวดเร็วในการรับประทาน เปนเหตุใหตองหารานท่ีสามารถเดินทางไป
รับประทานไดงายและสะดวก แตการศึกษาของกานตชนิต วงศแคะหลา เปนการศึกษาเกี่ยวกับ
อาหารเย็น ซ่ึงมีเวลาในการรับประทานท่ีมากกวา จึงไมตองเรงรีบ เพียงแตตองหารานท่ีมีท่ีจอดรถ
สะดวกในการไปรับประทาน 
 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจบริโภคอาหารกลางวันในระดับปานกลาง ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมี
ความสําคัญเปนอันดับท่ี 7 หรืออันดับสุดทาย โดยท่ีปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับมากมีเพียง
ปจจัยเดียวไดแก มีผูอ่ืนแนะนํามาใหรับประทาน ซ่ึงแตกตางกับผลการศึกษาของกานตชนิต วงศ
แคะหลา (2548) ท่ีพบวาปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแก มีปายรานท่ี
แสดงการใหบริการอยางชัดเจน ท่ีแตกตางกันเปนเพราะรานอาหารท่ีคนวัยทํางานไปรับประทาน
มักจะเปนรานประจํารานเดิมอยูแลว ไมไดเสาะแสวงหารานใหมๆ ซ่ึงคนเหลานี้ก็ไมไดใหความ
สนใจกับขนาดของปายรานแตละรานนั้นเทาไรนัก 
 ดานกระบวนการ (Process) จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานกระบวนการมีความสําคัญตอ
การตัดสินใจบริโภคอาหารกลางวันในระดับมาก ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญเปนอันดับท่ี 2 โดยท่ี
ปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในระดับมากไดแก ไดรับอาหารท่ีส่ังไปอยางรวดเร็วและถูกตอง สามารถ
ควบคุมรสชาติอาหารไดคงท่ีทุกคร้ัง การคิดเงินถูกตอง มีวิธีการรับรายการอาหารท่ีรวดเร็วและ
ถูกตอง มีการจัดคิวการลงอาหารของโตะตางๆ อยางยุติธรรมและถูกตอง มีการออกแบบ
กระบวนการใหบริการท่ีเหมาะสม ไมติดขัดหรือวุนวาย การใหบริการมีความเปนมาตรฐาน
เหมือนกันและสม่ําเสมอ การคิดเงินรวดเร็ว และมีพนักงานเพียงพอตอการใหบริการ ซ่ึงแตกตางกับ
ผลการศึกษาของทรงกลด อัศวมงคลพันธุ (2549) ท่ีพบวาปจจัยยอยดานกระบวนการท่ีมีความสําคัญ
มากท่ีสุดไดแก การตอนรับของพนักงานหนาราน เพราะรานอาหารญ่ีปุนท่ีผูบริโภคชอบไปใช
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บริการสวนใหญอยูในหางสรรพสินคาและมีราคาคอนขางสูง ดังนั้นผูบริโภคจึงมีคาดหวังตอราน
เหลานี้มาก โดยเร่ิมต้ังแตการตอนรับหนารานของพนักงาน 
   ดานบุคลากร (People) จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานบุคลากรมีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจบริโภคอาหารกลางวันในระดับมาก ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญเปนอันดับท่ี 1 โดยท่ีปจจัย
ยอยท่ีมีความสําคัญในระดับมากไดแก พนักงานมีมารยาท สุภาพ พูดจาเรียบรอย พนักงานปฏิบัติตอ
ลูกคาทุกคนอยางเทาเทียม พนักงานมีความต้ังใจทําหนาท่ีงานของตนและเอาใจใสลูกคา พนักงานมี
ความชํานาญ ปฏิบัติงานดวยความคลองแคลววองไว พนักงานมีความรู ความเขาใจในตัวอาหารเปน
อยางดี สามารถอธิบายใหลูกคาเขาใจได และพนักงานมีบุคลิกภาพดี แตงกายเรียบรอย สะอาด ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของทรงกลด อัศวมงคลพันธุ (2549) ท่ีพบวาปจจัยยอยดานบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญมากท่ีสุดไดแก บุคลิกภาพ ความสุภาพของพนักงาน  
 ดานกายภาพ (Physical Evidence) ปจจัยดานกายภาพมีความสําคัญตอการตัดสินใจบริโภค
อาหารกลางวันในระดับมาก ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญเปนอันดับท่ี 4 โดยท่ีปจจัยยอยท่ีมี
ความสําคัญในระดับมากไดแก บริเวณรานมีความสะอาด ทางรานมีการจัดสถานท่ีจอดรถสะดวก 
กวางขวาง มีการตกแตงจัดรานสวยงามบรรยากาศดี บริเวณรานกวางขวาง การตกแตงรานสวยงาม 
ทันสมัย และจาน ชาม ชอน แกวน้ํา ดูแลวสวยงามมีรสนิยม ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ
กานตชนิต วงศแคะหลา (2548) ท่ีพบวาปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแก 
ความสะอาดและความเรียบรอยของราน 
 
ขอคนพบ 
 จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารกลางวันของประชากรวัยทํางานในอําเภอ
เมืองเชียงใหม มีขอคนพบดังนี้ 

 1. ดานพฤติกรรมการรับประทานอาหารกลางวันในวันทํางาน ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญนิยมรับประทานอาหารประเภทอาหารไทย ตามส่ัง / ขาวราดแกง มีวิธีในการรับประทานคือ
ออกไปรับประทานที่ราน เหตุผลในการเลือกวิธีรับประทานคือสะดวก รวดเร็ว เนื่องจากตองรีบ
กลับมาทํางานในชวงเวลาบายตอ รับประทานในชวงเวลา 12.00 น. – 13.00 น. เนื่องจากสวนใหญ
แลวเปนชวงเวลาพักกลางวันของสถานท่ีทํางานตางๆ นิยมไปรับประทานกับเพื่อน โดยไปกันคร้ัง
ละ 3 – 5  คน ซ่ึงหมายถึงไปกินดวยกันกับเพื่อนรวมงานท่ีทํางานดวยกัน 
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 2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน ตางมีเหตุผลในการ
ออกไปรับประทานอาหาร ณ รานนอกสถานท่ีทํางาน คือ อยากไปเปล่ียนบรรยากาศนอกที่ทํางาน 
เปนเหตุผลท่ีสําคัญอันดับหนึ่ง เนื่องจากการทํางานทุกๆ วัน ณ สถานท่ีเดิม สงผลใหเกิดความรูสึก
เบ่ือหนายได  

3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมวาจะจําแนกตามอาชีพ หรือรายไดเฉล่ียตอเดือน ตางให
ความสําคัญตอปจจัยทางการตลาดท่ีเกี่ยวกับความสะอาดทุกปจจัยยอยในระดับมากถึงมากท่ีสุด อัน
ไดแก ความสะอาดของอาหาร จาน ชาม ชอน สอม มีความสะอาด และบริเวณรานมีความสะอาด  

 4. ผูตอบแบบสอบถามไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับรานอาหารจากเพื่อนหรือคนรูจักมาก
ท่ีสุด และปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ
บริโภคอาหารกลางวันมากท่ีสุดคือ มีผูอ่ืนแนะนํามาใหรับประทาน  

5. ทางเลือกในการหาขอมูลเกี่ยวกับรานอาหารที่มีความสําคัญรองลงมาคือ ผูบริโภคลองไป
รับประทานเอง โดยไมมีการหาขอมูลเกี่ยวกับรานนั้นๆ เลย สงผลใหปจจัยเร่ืองทําเลที่ต้ังของรานมี
ความสําคัญ เนื่องจากถาผูบริโภคสังเกตเห็นรานก็มีโอกาสที่จะเขามาใชบริการ 

6. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมรับประทานอาหารประเภทอาหารไทย ตามส่ัง / 
ขาวราดแกงมากท่ีสุด เนื่องจากอาหารประเภทนี้มีการประกอบอาหารท่ีรวดเร็ว เปนอาหารท่ีคนสวน
ใหญคุนเคยมาต้ังแตเกิดและหารับประทานไดงาย มีรานท่ีนิยมไปใชบริการคือรานอาหารตามส่ัง / 
รานท่ัวไป เพราะขายอาหารประเภทดังกลาว และมีอยูท่ัวไป 

7. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนรานประจําเพียง 2 – 3 ราน และเลือกท่ีจะไปราน
ประจํารานเดิมในการทานคร้ังตอๆ ไป 

8. ในวันทํางานกับวันหยุดผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารกลางวันไม
เหมือนกัน โดยพบวา มีวิธีบริโภคท่ีไมแตกตางกัน คือสวนใหญจะออกไปรับประทานท่ีรานขาง
นอกท้ังในวันทํางานและวันหยุด แตจะแตกตางกันท่ีเหตุผลในการเลือกรับประทานคือวันทํางาน
ตองการความสะดวก รวดเร็ว เนื่องจากมีเวลาพักเท่ียงเพียงชวงเวลาส้ันๆ หรือมีงานติดคางตองรีบ
กลับไปทําตอ สวนวันหยุดตองการอาหารท่ีมีรสชาติอรอย เนื่องจากไมตองเรงรีบกลับไปทํางานตอ 
จึงมีเวลาเพียงพอตอการรับประทานอาหารในแตละม้ือ 
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ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารกลางวันของประชากรวัยทํางานในอําเภอ
เมืองเชียงใหม มีขอเสนอแนะเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการธุรกิจรานอาหารและผูท่ีสนใจ
จะประกอบธุรกิจ สามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาไปปรับใชในการวางแผนและกําหนดกลยุทธทาง
การตลาด รวมท้ังปรับปรุงรานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนดังตอไปนี้ 

1. ในสวนแรกจะเปนขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยทางการตลาด โดยเสนอเปนแนวทางใน
การใชปรับปรุงรานอาหารตางๆ ไมวาจะเปนรานอาหารทองถ่ินท่ีดําเนินกิจการอยูแลวหรือ
ผูประกอบการที่ตองการเปดรานใหม ควรจะใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดท้ัง 7 ปจจัย ไดแก 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
กระบวนการ ดานบุคลากร และดานกายภาพ ซ่ึงพบวาปจจัยยอยแตละปจจัยของสวนประสม
การตลาดบริการที่ มีคาเฉล่ียสูงเปน 5 อันดับแรก จะตองพิจารณามากเปนพิเศษเนื่องจากมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจของผูบริโภคในระดับมาก โดยมีแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และ
นําไปใช ดังนี้ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยเร่ืองความสะอาดของอาหาร เปนปจจัยยอยท่ีตองให
ความสําคัญมากท่ีสุด เพราะอาหารคือส่ิงท่ีตองรับประทานเขาไปในรางกาย ถาบริโภคอาหารท่ีไม
สะอาดแลว ก็จะทําใหรางกายออนแอ มีโรคภัยไขเจ็บได ดังนั้นจึงควรม่ันใจวาวัตถุดิบท่ีจะนําไป
ปรุงอาหารนั้นมีความสะอาด เชนนําไปลางกอนปรุง รวมไปถึงภาชนะใสอาหาร จาน ชาม ชอม 
สอม ควรลางใหสะอาด และจัดเก็บในตูท่ีมิดชิด ใหม่ันใจปราศจากฝุนละอองหรือเช้ือโรค สวน
อาหารที่ปรุงสําเร็จแลวอาจมีการจัดใสในถาดท่ีมีฝาปดเหมือนของโรงแรม และอุนอาหารใหรอนอยู
ตลอดเวลา เพื่อปองกันเช้ือโรค 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยเรื่องคุณภาพของอาหาร ซ่ึงก็คือคุณภาพของวัตถุดิบท่ี
นํามาใชปรุงอาหาร มีความสําคัญเปนอันดับตอมา ดังนั้นจึงควรจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบจากแหลงท่ี
เช่ือถือได และมีมาตรฐาน  

ปจจัยดานกายภาพ ปจจัยยอยเรื่องบริเวณรานมีความสะอาด ทางรานควรมีการนําถังใส
ขยะและจัดบริเวณท่ีท้ิงขยะเปนจุดๆ ภายในราน เพื่อหลีกเล่ียงการท้ิงเศษอาหารหรือเศษหอกระดาษ
ไมเปนท่ี ควรมีการทําความสะอาดรานอยูเปนประจําทุกวัน เพื่อใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในการ
บริโภคมากยิ่งข้ึน 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยยอยเร่ืองสะดวกตอการเดินทาง รานอาหารที่อยู
ใกลท่ีทํางาน สามารถเดินทางไปใชบริการไดสะดวก ยอมมีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกเปน
อยางยิ่งตอคนวัยทํางาน เนื่องจากชวงเวลาพักกลางวันเปนชวงเวลาท่ีคอนขางส้ัน ก็จะตองรีบหา
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อาหารทาน ดังนั้นอาจจะตองมีการหาทําเลในการเปดรานท่ีดีโดยพิจารณาจากเรื่องการคมนาคม
สะดวก มีสถานท่ีจอดรถกวางขวาง และใกลกับสถานท่ีทํางานใหญๆ ถาผูบริโภคสามารถเดินไปใช
บริการจากท่ีทํางานไดก็จะเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางมากตอการตัดสินใจ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยเร่ืองรสชาติของอาหาร เปนปจจัยท่ีสําคัญเพราะถือเปน
ปจจัยหลักปจจัยหนึ่งในการพิจารณาเลือกรานอาหารก็เปนได ดังนั้นจึงควรพิถีพิถันในการเลือกพอ
ครัวท่ีมีฝมือและมีประสบการณ อาจจะมีการแจกแบบประเมินรสชาติไวใหลูกคากรอก เพื่อประเมิน
วารสชาติท่ีลูกคารับรูเปนอยางไร เชนเปร้ียวเกินไปหรือหวานเกินไป เปนตน รสชาติท่ีตองการ เชน
อยากใหเผ็ดมากกวาเดิม และแนวทางในการปรับปรุง รวมท้ังผูประกอบการควรจะมีการไปชิม
รานอาหารรานอ่ืนๆ ท่ีมียอดขายและผูไปใชบริการเปนจํานวนมาก เพื่อเปรียบเทียบรสชาติ 
 ท้ังนี้ยังมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดดานอ่ืนๆ อีก เรียงลําดับตามคาเฉล่ียสูง
ท่ีสุดหรือมีความสําคัญตอการตัดสินใจมากท่ีสุดดังตอไปนี้ 
 ปจจัยดานบุคลากร มีความสําคัญในการตัดสินใจมากเปนอันดับแรก ดังนั้นทางรานหรือ
ผูประกอบการควรจะตระหนักถึงปจจัยดานนี้เปนพิเศษ เพราะการบริการที่ดี มีความสําคัญไมยิ่ง
หยอนไปกวา การทําอาหารใหอรอย ควรมีกระบวนการในการจาง จัดหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ  มีใจ
รักในการใหบริการอยางแทจริง พรอมท้ังตองมีการฝกอบรม มารยาท การพูดจา มีการฝกการ
ปฏิบัติงานจริง ใหความรูเกี่ยวกับตัวอาหารของทางราน ใหเกิดความเขาใจ ความชํานาญ คลองแคลว
วองไว และตองปฏิบัติตอลูกคาทุกคนอยางเทาเทียม รวมท้ังควรมีการประเมินพนักงานอยูเปน
ประจํา เพื่อใหเขาไดตระหนักถึงภาระหนาท่ี ส่ิงท่ีควรพัฒนาปรับปรุงแกไข เพื่อใหเกิดกระบวนการ
บริการที่ดีและเหนือกวาคูแขงขัน และถามีการบริการท่ีดีแลว ผูบริโภคพึงพอใจก็จะกลับมาใช
บริการอีกในคร้ังตอๆ ไป 
 ปจจัยดานกระบวนการ ควรใหความสนใจต้ังแตจุดเร่ิมตนของกระบวนการต้ังแตการการ
จัดสถานท่ีใหเรียบรอยเหมาะสมในการใหบริการที่รวดเร็ว ไมเกิดการติดขัด ซ่ึงอาจจะตองมีการลอง
จัดสถานท่ีดูกอนในชวงแรกและดําเนินการปรับเปล่ียนไปเร่ือยๆ ตามความเหมาะสม เพื่อหา
รูปแบบท่ีสามารถใหบริการไดดีท่ีสุด การรับรายการอาหารถูกตองและรวดเร็ว กระบวนการจัดคิว
การลงอาหารถูกตองตามลําดับ มีการบันทึกรายการอยางถูกตองพรอมท้ังไมมีการลัดคิว และลง
อาหารไดอยางถูกตองตามท่ีลูกคาส่ัง การคิดเงินถูกตองมีความสําคัญมากกวาความรวดเร็ว จึงควรมี
การบอกราคาอยางชัดเจนและมีการบันทึกบิลคาอาหารใหครบถวน รวมไปถึงการจัดหาพนักงานให
เพียงพอตอการใหบริการ โดยเฉพาะชวงเวลา 12.00 น. – 13.00 น. อาจจะตองมีการหาพนักงาน
มากกวาปกติ เพราะมีผูมาใชบริการเยอะกวาชวงเวลาอ่ืนๆ 
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 ปจจัยดานราคา ทางผูประกอบการควรมีการตั้งราคาคาอาหารและเคร่ืองดื่มใหเหมาะสมกับ
คุณภาพ ของวัตถุดิบ เคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ท่ีใชในการประกอบอาหาร และควรมีทางเลือกในการ
ส่ังเพิ่มเติมคือ มีระดับราคาใหเลือกส่ังได เชนขนาดธรรมดา หรือขนาดพิเศษ เพราะบางคนอาจจะ
กินนอยโดยเฉพาะผูหญิงซ่ึงเปนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ บางคนอาจจะกินเยอะแตไมอยากส่ัง 
2 จานเพราะราคาจะแพงกวาส่ังพิเศษจานเดียว หรือถาแยกวิเคราะหตามเกณฑรายไดเฉล่ียตอเดือน
จะพบวาผูมีรายไดไมเกิน 10,000 บาทจะตองการใหรานมีระดับราคาใหเลือกส่ังมากกวาผูมีรายได
สูง 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จะเห็นวาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญนอยท่ีสุด แตจะไมให
ความสําคัญกับปจจัยนี้เลยไมได เพราะการประชาสัมพันธหรือโฆษณาก็เปนหนทางท่ีสําคัญ
เพื่อท่ีจะใหลูกคารูจักรานของเรา แตก็ควรจะเลือกใชใหเหมาะสม และถูกวิธี เพราะการเลือกใชไม
เหมาะสม ไมเพียงแตจะส้ินเปลืองทรัพยากรท้ังดานเงินและเวลาแลว ยังอาจทําใหรานท่ีใชไม
เหมาะสมมีภาพลักษณท่ีไมดีดวยก็ได ดังนั้นชองทางท่ีดีท่ีสุดก็คือมีผูอ่ืนมาแนะนําใหไปรับประทาน 
ซ่ึงอาจจะมีการบอกประกาศตอๆ กันไปเปนทอดๆ โดยมีวิธีการที่ทําใหลูกคาเกาไปบอกตอเชน มี
การใหบัตรสวนลดพิเศษสําหรับผูท่ีไปบอกใหลูกคาคนอ่ืนๆ มารับประทาน ซ่ึงจะเห็นวาเปน
ชองทางที่ประหยัดกวา การโฆษณาประชาสัมพันธผานทางโทรทัศน หรือหนังสือพิมพ แตมี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด    
 2. ในสวนท่ี 2 จะเปนขอเสนอแนะพิเศษเฉพาะกลุม ซ่ึงเปนขอเสนอแนะของรานอาหาร
ตางๆ ท้ังรานขนาดใหญและรานขนาดเล็ก 
 ในการพิจารณาเปดรานใหมนั้นก็ควรเปดเปนรานอาหารประเภทที่ผูบริโภคตองการคือ
อาหารประเภทอาหารตามส่ังหรือขาวราดแกง สวนรานทองถ่ินท่ีไมไดมีรายการอาหารดังกลาว อาจ
มีการเพิ่มเมนูใหมากข้ึน โดยจะเนนไปที่ความสะดวก รวดเร็วเปนสําคัญ เพราะขาวราดแกง หรือ
อาหารตามส่ัง มีการประกอบอาหารท่ีรวดเร็ว ผูบริโภคไมจําเปนตองรอเปนเวลานาน และต้ังราคา
ขายในระดับราคาท่ีเหมาะสม โดยพยายามกําหนดใหราคารวมไมควรเกินม้ือละ 50 บาท เพื่อใหเกิด
การจูงใจในการเขามาใชบริการเนื่องจากเปนราคาท่ีผูบริโภคยินยอมจาย 
 สําหรับผูประกอบการใหม ควรพิจารณาต้ังแตการเลือกทําเลท่ีต้ังของรานรวมถึงการตกแตง
จัดบรรยากาศในราน ส่ิงท่ีควรพิจารณาในเร่ืองท่ีต้ังในการเลือกเปดรานคือ ควรเปดรานในบริเวณท่ี
สังเกตเห็นงายๆ เชนบนถนนใหญ หรือบริเวณท่ีมีคนพลุกพลาน และแตงรานใหดึงดูดสะดุดตา และ
โดดเดน เพื่อใหเกิดการทดลองเขามาใชบริการ รานทองถ่ินท่ีเปดมานานแลวควรมีการปรับปรุงราน
ใหดูใหม บรรยากาศปรอดโปรงโดยการทาสีใหม หรือจัดหาโตะเกาอ้ีชุดใหมแทนชุดเกาซ่ึงใชมา
นานแลว รวมท้ังภาชนะตางๆ ท่ีใช ถาดูเกา อาจทําใหไมนารับประทาน ก็ควรมีการจัดซ้ือชุดใหม 
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พรอมท้ังควรมีการทําความสะอาดรานทุกๆ วัน เชนกวาดพ้ืน ถูพื้น เก็บกวาดเศษอาหารไปท้ิงในแต
ละวัน เพื่อเพิ่มความม่ันใจใหผูบริโภคม่ันใจในตัวรานและตัวอาหาร วาสะอาดและถูกสุขอนามัย 
 ในสวนของอาหารท่ีปรุงสําเร็จแลวอาจมีการจัดใสในถาดท่ีมีฝาปดเหมือนของโรงแรม และ
อุนอาหารใหรอนอยูตลอดเวลา วิธีนี้เปนการสรางความเช่ือม่ันใหกับผูบริโภคท้ังภาพลักษณของราน 
และความสะอาดของอาหาร 
 ทางรานอาจจะมีการจัดเมนูอาหารเปนชุด เชน ชุด A, ชุด B โดยระบุราคาท่ีชัดเจน เปนการ
จํากัดทางเลือกหรือลดขอบเขตใหแคบลง เพื่อลดความลาชาในกระบวนการส่ังอาหาร เพราะลูกคา
ไมตองเสียเวลาในการเลือกดูรายการอาหารทีละอยางๆ และเพิ่มความรวดเร็วในการประกอบอาหาร
ของทางราน และความรวดเร็วในการคิดเงิน เพราะอาหารชุดมีราคาระบุท่ีแนนอนอยูแลว ไม
จําเปนตองคํานวณทีละรายการ อีกทางเลือกหนึ่งในการคิดเมนูการคือ การท่ีลูกคาสามารถเพ่ิมหรือ
ตกแตงชนิดของอาหารที่ตนตองการไดตามใจชอบ ตัวอยางเชน ราน OISHI RAMEN ท่ีลูกคา
สามารถเลือกตกแตงราเมนของตนเองไดตามที่ตนตองการ โดยสามารถรับประทานส่ิงท่ีชอบไดใน
ปริมาณมากกวาปกติ และเลือกท่ีจะไมเติมส่ิงท่ีตนไมชอบได เปนวิธีการสรางความหลากหลาย
แปลกใหมใหลูกคาเลือกสรร 
 ในชวงเวลา 12.00 น. – 13.00 น. อาจจะตองมีการเตรียมรานใหพรอม เพราะคนวัยทํางาน
สวนใหญจะรับประทานอาหารในชวงเวลาดังกลาว โดยมีหลายวิธีคือ ถาทางรานมีพื้นท่ีเหลือ
เพียงพอ อาจมีการเสริมโตะ เกาอ้ี ใหมากข้ึน จางพนักงานเพิ่มเพื่อมาชวยในชวงเวลาดังกลาว หรือมี
กระบวนการลงอาหารอยางรวดเร็ว เชนรานขาวมันไกท่ีศาลากลาง รายการใดท่ีเตรียมเสร็จก็รีบ
นํามาเสิรฟใหลูกคาทีละอยาง รวมท้ังมีการเปดเพลงท่ีมีจังหวะรวดเร็ว เปนการกระตุนใหรูสึกวาตอง
รับประทานดวยความรวดเร็วตามจังหวะเพลง  
   
  
 
 


