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บทคัดย'อ 

การศึกษาส(วนประสมทางการตลาดที่ใช7ในการตัดสินใจซื้อของลูกค7าร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน 

จังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคKเพื่อศึกษาถึงปMจจัยส(วนประสมทางการตลาดที่มีผลต(อการ

ตัดสินใจซื้อของลูกค7าและนำผลการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอนจังหวัด

สมุทรปราการ กลุ(มตัวอย(างที่ใช7ในการศึกษาคือกลุ(มลูกค7าท่ีซื้ออาหารจากร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน 

จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 คน เครื ่องมือที่ใช7ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณKเชิงลึก (In-Depth 

Interview) จำนวน 2 ตอน ใช7ระยะเวลาในการศึกษาตั ้งแต(วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที ่ 10 

พฤษภาคม พ.ศ.2565 

ผลการศึกษา พบว(า ลูกค7าส(วนใหญ(มีความพึงพอใจต(อการให7บริการและอาหารที่จัดจำหน(ายของร7าน

ข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน เปlนเหตุในการตัดสินใจกลับมาซื้อบริการและสินค7าซ้ำ ทั้งนี้แสดงให7เห็นว(าส(วน

ประสมทางการตลาดซึ่งประกอบไปด7วย 7 ด7าน คือ ด7านสินค7า ด7านราคา ด7านทำเลที่ตั้ง ด7านการส(งเสริมการ

ขาย ด7านบุคลากร ด7านลักษณะทางกายภาพ และด7านกระบวนการให7บริการ (Process) มีผลต(อการตัดสินใจ

ซ้ือเปlนอย(างย่ิง 

คำสำคัญ : ส(วนประสมทางการตลาด , การตัดสินใจซ้ือ  
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ABSTRACT 
 
 

study of marketing contributions used in customers decisions at Mae Ann's rice shop 

Samut Prakan province The objective is to study the market mix factors that influence 

customers to use the results of study improve and develop the business of sticky rice shops 

with toasted pork in Mae An, Samut Prakan province. The samples used in the study were 10 

customers who purchased food from Mae Ann Toasted Pork Sticky Rice Shop in Samut Prakan 

Province. The instrument used in the study was a two-part in-depth interview that took the 

study period from December 1, 2021 to May 10, 2022. 

The results showed that the majority of customers were satisfied with the service and 

food distributed at Mae Ann's toasted pork glutinous rice shop. This shows that the marketing 

mix factory which include: 7 areas: product, price, location, promotion, personnel, physical 

characteristics and process, significantly affect purchasing decisions. 

 

Keywords : Marketing Compound , Purchasing Decisions  
 

ความสำคัญของป[ญหา 
ปMจจุบันมีธุรกิจการทำอาหารจำหน(าย ดูจะเปlนธุรกิจที่ได7รับความสนใจจากผู7ประกอบการหน7าใหม(ๆ มาก

ที่สุด เพราะเปlนธุรกิจที่เกี่ยวข7องกับปMจจัยสี่ของมนุษยK ที่ต7องกินทุกวัน วันละ 3 มื้อและการลงทุนในธุรกิจ

ประเภทนี้มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งชนิด และขนาดการลงทุนอาหารประเภทหนึ่งที่ได7รับความนิยม ทั้งจาก

ผู7ประกอบการและผู7บริโภค เนื่องจากเปlนอาหารกินง(าย ราคาไม(แพง อีกทั้งลงทุนไม(มาก นั่นคือ การขายหมู

ปEFง ซึ่งจะว(าไปแล7ว จะเรียกว(าเปlนธุรกิจอาหารก็ไม(เชิงนัก เพราะเปlนหน(วยการลงทุนที่เล็กจริงๆ ทว(า การ

ลงทุนเล็กๆ อย(างนี้ มีตัวอย(างที่สามารถสร7างเปlนธุรกิจระดับเงินแสนจึงจำเปlนอย(างยิ่งที่ผู7ประกอบธุรกิจต7อง

ดำเนินการพัฒนารูปแบบการให7บริการและการจำหน(ายสินต7าให7ตรงตามความต7องการของลูกค7า ดังน้ัน ธุรกิจ

เล็กๆ แต(ไม(ธรรมดาอย(างนี้ มองข7ามไม(ได7เลย สำหรับผู7ประกอบการที่สนใจการทำอาหารประเภทนี้ ทั้งนี้ จาก

ข7อมูลเจาะลึกพฤติกรรมนักช็อปไทยจาก Google ที่ได7บอกเอาไว7ว(าถึง 3 เทรนดKหลัก ๆ ที่ลูกค7ามักจะทำก(อน

ตัดสินใจซื้อสินค7า ได7แก( 1. รอคอยวัน Mega Sale แทนวันเงินเดือนออก 2. หาข7อมูลสินค7าที่ต7องการซื้อ เพ่ือ

เช็คข7อมูลและเลือกซื้อสินค7า และ 3. หลายคนหันมาเปEดใจกับการซื้อสินค7าทางออนไลนKกันมากขึ้นจะเห็นได7

ว(า ในช(วงเวลานี้ ลูกค7ามีความตระหนักและคิดเยอะขึ้นในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค7ากันมากขึ้น ฉะนั้นแล7วส่ิง
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ท่ีร7านค7าควรใส(ใจและควรทำต(อจากน้ี คือการให7ความสำคัญกับลูกค7าท่ีเข7ามาซ้ือสินค7า และทำอย(างไรก็ได7เพ่ือ

รักษากลุ(มลูกค7าเหล(าน้ันให7กลายเปlนฐานลูกค7าท่ีซ่ือสัตยKกับแบรนดKต(อไป 

จากเหตุผลที่กล(าวมาข7างต7นทำให7ผู7วิจัยเกิดคำถามนำวิจัยว(าส(วนประสมทางการตลาดมีผลต(อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสินค7าของลูกค7าหรือไม( ผู7วิจัย จึงสนใจที่จะทำการศึกษาผลกระทบของทั้งสองตัวแปร ของ

ลูกค7าในร7านร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน จังหวัดสมุทรปราการ ให7ดียิ่งขึ้น อันจะก(อให7เกิดประโยชนKแก( 2 

ฝ�าย คือผู7ขายและผู7ซ้ือและทำให7ลูกค7าเกิดความพึงพอใจในการ ช่ือสินค7าและบริการต(อไป 
 

วัตถุประสงค_ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงปMจจัยส(วนประสมทางการตลาดที่มีผลต(อการตัดสินใจซื้อของลูกค7าร7านข7าว

เหนียวหมูปEFงแม(แอน จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพ่ือนำผลการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอนจังหวัด 

นิยามศัพท_เฉพาะ 

 ส(วนประสมทางการตลาด หมายถึง เปlนแบบจำลองพื้นฐานสำหรับธุรกิจ ซึ่งนำมาใช7ในการศึกษาผล

ในการตัดสินใจซ้ือสินค7าร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน 

ลักษณะทางประชากรศาสตรK หมายถึง ลักษณะต(าง ๆ ของกลุ (มประชาการที ่ใช7ในการศึกษา            

ซ่ึงประกอบด7วย เพศ อายุ อาชีพ รายได7เฉล่ียต(อเดือน และ สถานภาพ  

 ปMจจัยด7านสินค7า  หมายถึง อาหารท่ีร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน จัดจำหน(ายหรือให7บริการแก(ลูกค7า 

 ปMจจัยด7านราคา  หมายถึง  ราคาอาหารที่ร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน จัดจำหน(ายหรือให7บริการแก(

ลูกค7า 

 ปMจจัยด7านทำเลที่ตั้ง  หมายถึง  ช(องทางหรือสถานท่ี ที่ผู7บริโภคสามารถเลือกใช7บริการหรือซื้อสินค7า

ของร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน 

 ปMจจัยด7านส(งเสริมการขาย  หมายถึง  การใช7กลยุทธK ในการจัดจำหน(ายหรือให7บริการของร7านข7าว

เหนียวหมูปEFงแม(แอน เช(น โปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม เพ่ือดึงดูดให7ลูกค7ามาใช7บริการ  

 ปMจจัยด7านบุคลากร หมายถึง พนักงานที ่ให7บริการแก(ลูกค7าเพื ่อสร7างความพึงพอใจและความ

ประทับใจ ของร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน 

 ปMจจัยด7านกระบวนการ หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ ระเบียบวิธีการการปฏิบัติงานในด7านการ

บริการท่ีร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน นำเสนอให7กับผู7บริโภคหรือลูกค7า เพื่อมอบการให7บริการอย(างถูกต7อง

รวดเร็ว  และทำให7ผู7บริโภคเกิดความประทับใจมากท่ีสุด 
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 ปMจจัยด7านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง กายภาพของร7านร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน ที่สามารถ

สร7างความประทับใจให7กับลูกค7าที่เข7ามาใช7บริการ ในด7านต(าง ๆ เช(น การแต(งกายของพนักงานมีความสะอาด

เรียบร7อย การเจรจาสุภาพอ(อนโยน การบริการท่ีรวดเร็ว และความสะอาดของร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน 

 การตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการคิดเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจเลือกซื้ออาหารของ

ร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน 

 ขอบเขตงานวิจัย 

การดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ผู7วิจัยได7กำหนดขอบเขตการศึกษาค7นคว7าในกรอบเนื้อหาและข7อมูล

เก่ียวกับปMจจัยส(วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต(อการตัดสินใจซ้ือของลูกค7าโดยการศึกษางานวิจัยและนำสู(การ

รวบรวมความคิดเห็นของกลุ(มตัวอย(างซึ่งเปlนลูกค7าของร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน จังหวัดสมุทรปราการ 

โดยมีระยะเวลาในการศึกษางานวิจัย ต้ังแต(วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขlอง 

ลักษณะประชาการศาสตร_ 

 ลักษณะทางด7านประชากรศาสตรK เปlนความหลากหลายด7านภูมิหลังของบุคคล ซึ่งได7แก( เพศ อายุ 

สถานภาพ ลักษณะโครงสร7างของร(างกาย ความอาวุโสในการทำงาน เปlนต7น โดยจะแสดงถึงความเปlนมาของ

แต(ละบุคคลจากอดีตถึงปMจจุบัน ในหน(วยงานหรือในองคKกรต(าง ๆ ซึ่งประกอบด7วยพนักงานหรือบุคลากรใน

ระดับต(าง ๆ ซึ ่งมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต(างกันมีสาเหตุมาจากความแตกต(างทางด7าน

ประชากรศาสตรKหรือภูมิหลังของบุคคลน่ันเอง  

(วชิรวัชร งามละม(อม, 2558) ประชากรศาสตรK หมายถึง การวิเคราะหKประชากรในเรื ่องขนาด

โครงสร7างการกระจายตัวและการเปลี่ยนแปลงประชากรในเชิงที่สัมพันธKกับปMจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมอ่ืนๆปMจจัยทางประชากรอาจเปlนได7ท้ังสาเหตุและผลของปรากฏการณKทางเศรษฐกิจ สังคมและ 

วัฒนธรรม  

(พรพิณ ประกายสันติสุข, 2550, หน7า 21) ทฤษฎีประชากรศาสตรK หมายถึง ศาสตรKวิชาที่ศึกษา

เกี ่ยวกับประชากร คำว(า “Demo หมายถึง “People” แปลว(า ประชาชน หรือ ประชากร “Graphy” 

หมายถึง “Writing Up" หรือ“Description" แปลว(าลักษณะ ดังนั้น Demography จะมีความหมายว(าวิชาท่ี

เกี่ยวข7องกับประชากร ซึ่งประกอบไปด7วย เพศ อายุการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เช(น อาชีพ 

รายได7เช้ือชาติเปlนต7น  

ทฤษฎีส(วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ 

ส(วนประสมทางการตลาด จัดเปlนส(วนหนึ ่งของกลยุทธKทางการตลาด (Marketing Strategies) 

สำหรับการตลาดบริการนั้นนอกเหนือจากส(วนประสมทางการตลาดสำหรับ สินค7าทั่วไปที่ประกอบด7วย 4Ps 

ได7แก( ผลิตภัณฑKและบริการ (Product) ราคา (Price) ช(องทางการ จัดจำหน(าย (Place) และการส(งเสริม
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การตลาด (Promotion) แล7ว ส(วนประสมทางการตลาด บริการ ยังมีส(วนประกอบที่เพิ่มขึ้นมาอีก 3 ส(วน คือ 

บุคลากร (People) กระบวนการให7บริการ (Process) และการสร7างและการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence and Presentation) (Kotler, 2012 : 472) ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. ด7านผลิตภัณฑKหรือบริการ (Product/Service) เปlนทั้งสิ่งที่จับต7องได7และจับต7องไม(ได7 สําหรับ

ธุรกิจร7านอาหารนั้น ผลิตภัณฑKสําคัญเปlนอย(างยิ่ง ซึ่งผู7บริโภคนั้นมักจะให7ความสนใจ ทางด7านผลิตภัณฑKและ

บริการมาก เช(น รสชาติอาหารที่อร(อย วัตถุดิบที่ ใช7ในการประกอบอาหารนั้นมีคุณภาพ และมีความสะอาด 

การบริการท่ีดี ย้ิมแย7มแจ(มใสในการ ให7บริการเปlนต7น            

 2. ด7านราคา (Price) คือ อาหารควรมีคุณภาพสมกับราคาที่ผู7บริโภคจะได7รับ ใช7วัตถุดิบที่มีดี คุณค(า

สมกับราคา  

 3. ด7านช(องทางการจัดจําหน(าย (Place) มีทําเลที่ตั้งของร7านที่ดี สามารถมองเห็น ได7ชัดเจน มีความ

สะดวกในการเข7ามาใช7บริการ มีความสะดวกในการเดินทาง และมี Delivery ที่ สามารถสั่งอาหารที่ร7านกลับ

บ7านได7 ผ(านทาง App lineman เปlนต7น            

 4. ด7านการส(งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การโฆษณา และการประชาสัมพันธK เปlนการ 

นําเสนอข7อมูลของร7าน ควรมีการแจ7งโปรโมชั่นต(างๆให7ผู7บริโภคได7รับรู7อย(างชัดเจน เช(น ใน โบชัวรKต(างๆ ระบุ

รายละเอียดต(างๆให7ครบถ7วน มีการใช7สื ่อ social เข7ามาช(วยในการส(งเสริมการขาย เช(น โปรโมทผ(าน 

facebook , instragram            

 5. ด7านบุคคล (People) บุคลากรภายในร7านนั้นมีทั้งพนักงานที่เปlนคนไทยและต(างด7าว ดังนั้นการรับ

ออเดอรKลูกค7าทางร7านจึงมีการปรับเปลี่ยนมาโดยใช7คนไทยรับออเดอรKอย(างเดียว เพื่อ สื่อสารกับลูกค7าได7อย(าง

ถูกต7องแม(นยํา เปlนการลดความผิดพลาด และเพิ ่มประสิทธิภาพในการ ให7บริการแกล( ูกค7าได7ดียิ ่งข้ึน 

นอกจากนี้ยังมีพนักงานที่เพียงพอต(อการให7บริการ และให7บริการอย(าง เปlนมิตร ยิ้มแย7มแจ(มใส แนะนําเมนู

ต(างๆให7แก(ลูกค7าได7            

 6. ด7านกายภาพ (Physical Evidence) คือ ธุรกิจเก่ียวกับอาหาร ความสะอาดน้ันสําคัญเปlน อย(างย่ิง 

ดังนั้นทางร7านจึงควรคํานึงถึงความสะอาดภายในร7าน สิ่งอํานวยความสะดวกต(างๆเปlน สิ่งสําคัญ และติดต้ัง

ป�ายร7านให7อยู(ในตําแหน(งท่ีชัดเจน เพ่ือพบเห็นได7ง(าย เพราะจะช(วยให7ผู7บริโภค พบเห็นและจดจําได7ง(ายข้ึน            

 7. ด7านกระบวนการ (Process)  ควรมีกระบวนการต(างๆที่ รวดเร็วในการให7บริการ ดังนั้นจึงลด

กระบวนการท่ีซ้ำซ7อน เพ่ือตอบสนองความต7องการของผู7บริโภค ท่ีต7องการความรวดเร็วในการบริการ  

งานวิจัยท่ีเก่ียวขlอง 

กชกร สุวะจันทรK, พิมุกตK สมชอบ (2555, บทคัดย(อ) ได7ศึกษาเรื่อง กลยุทธKทางการตลาด ที่มีอิทธิพล

ต(อการตัดสินใจซื้อสินค7าแฟชั่นของผู7บริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว(า 1) ผู7ตอบ

แบบสอบถามส(วนใหญ(เปlนเพศหญิง คิดเปlนร7อยละ 63.2 มีอายุระหว(าง 25-35 ป  มากที่สุด คิดเปlนร7อยละ 
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45.0 มีสถานภาพโสด คิดเปlนร7อยละ 58.0 ประกอบอาชีพ ข7าราชการ รัฐวิสาหกิจ คิดเปlนร7อยละ 29.5 มี

รายได7ต่ำกว(า 10,000 บาท คิดเปlนร7อยละ 42.2 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปlนร7อยละ 44.3 และมี

ความสนใจในสินค7าแฟชั่น ซึ่งสามารถ เลือกตอบได7หลายคำตอบ โดยผู7ตอบแบบสอบถามมีความสนใจใน

เสื้อผ7าแฟชั่น ซึ่งเลือกตอบ มากที่สุด คิดเปlนร7อยละ 74.5 กลยุทธKทางการตลาด ในภาพรวมอยู(ในระดับปาน

กลาง เมื ่อพิจารณาเปlนรายข7อ 3 ลำดับแรก พบว(า ด7านราคามีอิทธิพลต(อการตัดสินใจอยู(ในระดับมาก 

รองลงมา คือ ด7านผลิตภัณฑK และด7านพนักงานผู7ให7บริการ ตามลำดับ และข7อที่มีค(าเฉลี่ยของอิทธิพลต(อการ 

ตัดสินใจต่ำสุด คือ ด7านการส(งเสริการตลาด 2) เปรียบเทียบความแตกต(างระหว(างปMจจัยส(วนบุคคล กับการ

ตัดสินใจซื้อสินค7าแฟชั่นของผู7บริโภค ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ผู7ตอบแบบสอบถาม ที่มีเพศและอายุ

ต(างกัน เห็นว(า กลยุทธKทางการตลาดมีอิทธิพลต(อการตัดสินใจซื้อในภาพรวม ไม(แตกต(างกัน ส(วนผู7ตอบ

แบบสอบถามที่มีสถานะภาพสมรส อาชีพ รายได7 และการศึกษาต(างกัน เห็นว(า กลยุทธKทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต(อการตัดสินใจซื้อในภาพรวมแตกต(างกัน อย(างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) กลยุทธKทาง

การตลาดที ่มีอิทธิพลต(อการตัดสินใจซื ้อสินค7าแฟชั ่น โดยการ ทดสอบแบบ Enter พบว(า ตัวแปรด7าน

ผลิตภัณฑK ด7านราคา ด7านช(องทางการจัดจำหน(าย ด7านการ ส(งเสริมการตลาด ด7านพนักงานผู7ให7บริการ ด7าน

กระบวนการ และด7านลักษณะทางกายภาพ มี ความสัมพันธKกับกลยุทธKทางการตลาดที่มีอิทธิพลต(อการ

ตัดสินใจซื ้อสินค7าแฟชั่น การทดสอบแบบ Stepwise พบว(า ตัวแปรด7านกระบวนการ ด7านการส(งเสริม

การตลาด ด7านพนักงานผู7ให7บริการ ด7าน ราคา และด7านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธKกับกลยุทธKทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต(อการ ตัดสินใจซ้ือสินค7าแฟช่ัน 

 ซานิลดา หวันเตะ, วิลาวัลยK จันทรKศรี. (2562). ศึกษาเร่ือง ปMจจัยด7านบรรจุภัณฑKและส(วนประสมทาง

การตลาดที่ส(งผลต(อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม7แบบกล(อง : กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา การวิจัยนี้มีวัตถุเพื่อศึกษา

ความสัมพันธKของปMจจัยด7านบรรจุภัณฑKและส(วนประสมทางการตลาดที่ส(งผลต(อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม7แบบ

กล(องของผู7บริโภคจังหวัดสงขลา กลุ(มตัวอย(างคือ ผู7บริโภคที่เคยซื้อน้ำผลไม7แบบกล(อง จังหวัดสงขลา จำนวน 

400 คน วิเคราะหKสถิติพ้ืนฐานโดยใช7โปรแกรม SPSS และวิเคราะหKโมเดลความสัมพันธKเชิงสาเหตุโดยใช7โมเดล

สมการโครงสร7างแบบกำลังสองน7อยสุดบางส(วน ผลการวิจัยพบว(าปMจจัยส(วนประสมทางการตลาดด7านการ

ส(งเสริมทางการตลาด ด7านผลิตภัณฑK ด7านราคา และปMจจัยด7านบรรจุภัณฑK ส(งผลต(อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม7

แบบกล(องของผู7บริโภค จังหวัดสงขลา และขณะที่ปMจจัยด7านช(องทางการจัดจำหน(ายไม(ส(งผลต(อการตัดสินใจ

ซื้อนำผลไม(แบบกล(องของผู7บริโภค จ.สงขลา ดังนั้นผลการวิจัยครั้งนี้จะเปlนประโยชนKกับธุรกิจน้ำผลไม7ท่ี

ต7องการทำความเข7าใจปMจจัยที่ส(งผลต(อการตัดสินใจซื้อของผู7บริโภคและพัฒนากลยุทธK ทางการตลาดท่ี

เหมาะสม 
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กรอบแนวความคิดท่ีใชlในการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 

 

 

การดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ผู7วิจัยได7ใช7ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช7

การเก็บข7อมูลเปlนการสัมภาษณKเชิงลึก (In-Depth Interview) ซึ ่งเปlนการคัดเลือกสุ (มตัวอย(างแบบ

เจาะจง  (Purposive Sampling) แล7วนำเครื่องมือมาให7ผู7ทรงคุณวุฒิทำการประเมินโดยการทํา IOC (Item 

objective congruence) กับกลุ (มตัวอย(างเป�าหมาย จำนวน 10 คน เพื ่อทําการวิเคราะหKความเชื ่อม่ัน 

(reliability analysis) แล7วจึงนําแบบสัมภาษณKไปใช7จริง 
 

 

ผลการวิจัย 

ส(วนท่ี 1 ผลการสัมภาษณ_เชิงลึก (In-Depth Interview) 

จากการศึกษาเหตุผลประกอบการตัดสินใจซื้อของกลุ(มเป�าหมาย โดยใช7การสัมภาษณKแบบเชิงลึก  

(In-Depth Interview)  ทั้งสิ้น จำนวน 10 คน มีผลการสัมภาษณKรายบุคคล พบว(าการศึกษาส(วนประสมทาง

การตลาดมีผลต(อการตัดสินใจซื้อของลูกค7าร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน ลูกค7าส(วนใหญ(มีความพึงพอใจต(อ

การให7บริการและอาหารท่ีจัดจำหน(ายเปlนเหตุในการตัดสินใจกลับมาซ้ือบริการและสินค7าซ้ำ 

ตัวแปรต'น 

1. ป,จจัยส0วนประสมทางการตลาดและการบริการ                                                                                       

1. ด?านสินค?า (Product) 

2. ด?านราคา (Price) 

3. ด?านทำเลที่ตั้ง (Place)  

4. ด?านการสTงเสริมการขาย (Promotion) 

5. ด?านบุคลากร (People) 

6. ด?านลักษณะทางกายภาพ (Physical) 

7. ด?านกระบวนการให?บริการ (Process) 

2. ลักษณะประชาการศาสตร@ 

ชื่อ - สกุล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. รายได? / เดือน 

4.ภูมิลำเนา  

5. สถานที่ปฏิบัติงาน 

6. สถานภาพทางสมรส 
 

 

ตัวแปรตาม 

การต ัดส ินใจซ ื ้อของล ูกค7า  

ร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน 

จังหวัดสมุทรปราการ 
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ส(วนท่ี 1 ผลการสัมภาษณ_ลักษณะทางประชากรศาสตร_ 

ลักษณะด7านประชากรศาสตรKมาใช7ในการศึกษาเพื่อเปlนแนวทางในการค7นหาคำตอบเกี่ยวกับลักษณะ

ด7านประชากรศาสตรKที่แตกต(างกัน ทั้งเรื่องเพศ อายุ รายได7 ภูมิลำเนา สถานที่ทำงาน และสถานภาพ ซึ่งจะมี

ผลต(อการรับรู7 และความคาดหวัง เพื่อสร7างกลยุทธKในการขายของร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน ที่จะบ(งบอก

ได7ถึงความต7องการท่ีคล7ายคลึงและแตกต(างกัน ตามลักษณะทางประชากรศาสตรK 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อตอบวัตถุประสงค_ขlอที่ 1 เพื่อศึกษาถึงปMจจัยส(วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต(อการตัดสินใจซ้ือของลูกค7าร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน จังหวัดสมุทรปราการ 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหKข7อมูลประชากรณKศาสตรKในจังหวัดสมุทรปราการ 

ข"อมูลประชากร 
ความคิดเห็น 

ป6จจัยย:อย ตีความ ระดับ 

1. เพศ                   

2. อายุ 

3. รายได" / เดือน 

4.ภูมิลำเนา 

5. สถานท่ีปฏิบัติงาน 

6. สถานภาพทางสมรส 

พบท้ังเพศชายและหญิง 

ผู"เช:าอยู:ในช:วงอายุในวัยเรียนและวัยทำงาน 

รายได"อยู:ในระดับปานกลาง 

เปXนคนในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

บริษัทเอกชนในพ้ืนท่ี 

มีท้ังโสดและสมรส 

⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 

ต่ำ 

ปานกลาง 

สูง 

สูง 

สูง 

ปานกลาง 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหKปMจจัยส(วนประสมทางการตลาด 

ข"อมูลประชากร 
ความคิดเห็น 

ป6จจัยย:อย ตีความ ระดับ 

1. ด"านสินค"า  

2. ด"านราคา  

3. ด"านทำเลท่ีต้ัง  

4. ด"านการส:งเสริมการขาย  

5. ด"านบุคลากร  

6. ด"านลักษณะทางกายภาพ  

7. ด"านกระบวนการให"บริการ  

รสชาติของอาหาร 

มีความเหมาะสมกับอาหาร 

สถานท่ี ทีต้ัง 

ข"อมูลข:าวสารด"านการขาย 

เช่ียวชาญ รวดเร็ว 

เปXนลูกค"าประจำ 

แนะนำ รวดเร็ว ทันเวลา 

⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 

สูง 

สูง 

สูง 

ต่ำ 

สูง 

ปานกลาง 

สูง 
  

ผลการศึกษาพบว(า ข7อมูลด7านประชากรศาสตรKมีผลต(อการตัดสินใจซื้อของลูกค(าเปlนอย(างยิ่ง ซ่ึง

รายได7 / เดือน ภูมิลำเนา และสถานที่ปฏิบัติงาน มีเกณฑKอยู(ในระดับสูง ตามมาด7วย อายุ และสถานภาพ

ทางการสมรส อยู(ในระดับปานกลาง และ เพศ อยู(ในระดับต่ำ ตามลำดับ ทั้งนี้ปMจจัยส(วนผสมทางการตลาดก็
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ยังมีส(วนที่ทำให7ลูกค7าตัดสินใจซื้อ ดังนี้ ปMจจัยด7านสินค7า ด7านราคา ด7านทำเลที่ตั้ง ด7านบุคลากร และด7าน

กระบวนการให7บริการอยู(ในระดับ สูง ตามมาด7วย ลักษณะทางกายภาพ อยู(ในระดับ ปานกลาง และ ด7านการ

ส(งเสริมการขายอยู(ในระดับต่ำ  

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อตอบวัตถุประสงค_ขlอที่ 2 เพื่อนำผลการศึกษามา

ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอนจังหวัดสมุทรปราการ 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหKข7อมูลประชากรณKศาสตรKในจังหวัดสมุทรปราการ 

ข"อมูลประชากร 
ความคิดเห็น 

ป6จจัยย:อย ตีความ ระดับ 

1. เพศ                   

2. อายุ 

3. รายได" / เดือน 

4.ภูมิลำเนา 

5. สถานท่ีปฏิบัติงาน 

6. สถานภาพทางสมรส 

พบท้ังเพศชายและหญิง 

ผู"เช:าอยู:ในช:วงอายุในวัยเรียนและวัยทำงาน 

รายได"อยู:ในระดับปานกลาง 

เปXนคนในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

บริษัทเอกชนในพ้ืนท่ี 

มีท้ังโสดและสมรส 

⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 

ต่ำ 

ปานกลาง 

สูง 

สูง 

สูง 

ปานกลาง 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหKปMจจัยส(วนประสมทางการตลาด 

ข"อมูลประชากร 
ความคิดเห็น 

ป6จจัยย:อย ตีความ ระดับ 

1. ด"านสินค"า  

2. ด"านราคา  

3. ด"านทำเลท่ีต้ัง  

4. ด"านการส:งเสริมการขาย  

5. ด"านบุคลากร  

6. ด"านลักษณะทางกายภาพ  

7. ด"านกระบวนการให"บริการ  

รสชาติของอาหาร 

มีความเหมาะสมกับอาหาร 

สถานท่ี ทีต้ัง 

ข"อมูลข:าวสารด"านการขาย 

เช่ียวชาญ รวดเร็ว 

เปXนลูกค"าประจำ 

แนะนำ รวดเร็ว ทันเวลา 

⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 

สูง 

สูง 

สูง 

ต่ำ 

สูง 

ปานกลาง 

สูง 
  

ผลการศึกษาพบว(า ข7อมูลด7านประชากรณKศาสตรKจาก อายุ รายได7 / เดือน ภูมิลำเนา สถานท่ี

ปฏิบัติงาน สามารถนำมาให7ข7อมูลและเปlนปMจจัยหนึ่งในการเสนอข7อคิดเห็นเพื่อนำสู(การปรับปรุงร7านได7 

ส(วนข7อมูลด7านเพศและสถานภาพทางสมรส มีส(วนสอดคล7องน7อย ทั้งนี้ปMจจัยส(วนผสมทางการตลาดน้ัน 

ประกอบด7วยด7านการส(งเสริมกาตลาด ด7านราคา และด7านผลิตภัณฑK เท(านั้นที่ลูกค7าหรือกลุ(มประชาการ

แนะนำให7ปรับปรุง 
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อภิปรายผล 

การศึกษาส(วนประสมทางการตลาดที่ใช7ในการตัดสินใจซื้อของลูกค7าร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน 

จังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคKเพื่อศึกษาถึงปMจจัยส(วนประสมทางการตลาดที่มีผลต(อการ

ตัดสินใจซื้อของลูกค7าและนำผลการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอนจังหวัด

สมุทรปราการ กลุ(มตัวอย(างที่ใช7ในการศึกษาคือกลุ(มลูกค7าที่ซื ้ออาหารจากร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน 

จ ังหว ัดสม ุทรปราการ จำนวน 10 คน เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช 7 ในการศ ึกษา ค ือ แบบส ัมภาษณK เช ิง ลึก                            

(In-Depth Interview) ผลการศึกษา พบว(า ลูกค7าส(วนใหญ(มีความพึงพอใจต(อการให7บริการและอาหารที่จัด

จำหน(ายของร7านข7าวเหนียวหมูปEFงแม(แอน มีความพึงพอใจและทำให7เปlนเหตุในการตัดสินใจกลับมาซื้อบริการ

และสินค7าซ้ำ ซ่ึงแบ(งได7ดังน้ี 

ขlอมูลดlานประชากรณ_ศาสตร_ 

พบว(าข7อมูลด7านประชากรศาสตรKมีผลต(อการตัดสินใจซื้อของลูกค(าเปlนอย(างยิ่ง ซึ่งรายได7 / เดือน 

ภูมิลำเนา และสถานที่ปฏิบัติงาน มีเกณฑKอยู(ในระดับสูง ตามมาด7วย อายุ และสถานภาพทางการสมรส อยู(ใน

ระดับปานกลาง และ เพศ อยู(ในระดับต่ำ ตามลำดับ  

ขlอมูลดlานป[จจัยส(วนผสมทางการตลาด 

ปMจจัยส(วนผสมทางการตลาดก็ยังมีส(วนที่ทำให7ลูกค7าตัดสินใจซื้อ ดังนี้ ปMจจัยด7านสินค7า ด7านราคา 

ด7านทำเลที่ตั้ง ด7านบุคลากร และด7านกระบวนการให7บริการอยู(ในระดับ สูง ตามมาด7วย ลักษณะทางกายภาพ 

อยู(ในระดับ ปานกลาง และ ด7านการส(งเสริมการขายอยู(ในระดับต่ำ  

ขlอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใชl 

1. ดlานสินคlา 

 ปรับปรุงด7านผลิตภัณฑKให7มีอาหารหรือผลิตภัณฑKท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึนเพ่ือตแบสนอง

ความต7องการหรือการบริการแก(ให7ค7าในหลากหลายรูปแบบ สร7างความพึงพอใจให7เข7าถึงลูกค7าทุก

กลุ(ม ก(อให7เกิดเปlนลูกค7าประจำได7  

2. ดlานราคา 

 ดำเนินการสร7างโปรโมช่ันหรือจัดกิจกรรมด7านราคาเพ่ือตอบสนองการคืนผลกำไรให7ลูกค7าทำ

ให7ผู7ซ้ือหรือใช7บริการรู7สึกอุ(นใจและได7รับความเอาใจใส(จากการใช7บริการ ราคาท่ีเหมาะสม โปรโมช่ัน

ท่ีคือให7แก(ลูกค7า หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทำให7ลูกค7ามีส(วนร(วมในสินค7าหรือบริการน้ันๆ  

3. ดlานทำเลท่ีต้ัง 

 ทำเลท่ีต้ังมีความพเหมาะสมกับสินค7าและบริการรวมถึงสามารถอำนวยความสะดวกได7เปlน

อย(างดี แต(อาจจะต7องเพ่ิมสัดส(วนในบางอย(างเช(น จุดยืนรอสินค7า จุดชำระเงิน หรือจุกบริการแล
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อำนวยความสะดวกอ่ืนๆแก(ลูกค7าท่ีเข7ามาใช7บริการ ซ่ึงจำเปlนต7องบริหารจัดการภายในต7สถานการณK

การแพร(ระบาด 

4. ดlานการส(งเสริมการขาย 

 การส(งเสริมการขายคือประเด็นท่ีต7องปรับปรุงอย(างย่ิง ควรสร7างการประชาสัมพันธKการขาย

ในช(องทางอ่ืนๆ เช(นช(องทางออนไลนK หรือ delivery Grab หรือ foodpanda ให7ตอบโจทยKกลุ(มอ่ืน 

ๆ ท่ีต7องการจะใช7บริการของทางร7านแต(ไม(สามารถเดินทางมาได7  สร7างเสริมการประชาสมัพันธK

เก่ียวกับเมนูอหาร และข7อมูลอ่ืนๆเก่ียวกับทางร7านให7ไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือสร7างความเข7าใจและ

เข7าถึงฐานลูกค7าในทุกรูปแบบ 

5. ดlานบุคลากร 

 พัฒนาศักยภาพของพนักงานให7มีความรู7และการให7บริการอย(างรวดเร็ว ทันใจ และตอบ

โจทยKต(อวันทำงานของลูกค7า สร7างบุคลิกภาพท่ีดีให7แก(พนักงาน เพ่ิมความม่ันใจ และสร7างความ

เช่ือม่ันให7แก(ร7านผ(านการให7บริการและการแนะนำสินค7าของพนักงาน  

6. ดlานลักษณะทางกายภาพ 

 พ้ืนท่ีในการให7บริการอยู(ในพ้ืนท่ีชุมชนและองคKการทำงาน การสร7างความสะอาด และถูก

สุขลักษณะอนามัยเปlนส่ิงท่ีจำเปlนอย(างย่ิง ไม(สร7างกล่ินหรือขโมงควันให7แก(ผู7อยู(อาศัยในบนชริเวณ

ใกล7เคียง เพ่ิมมาตรฐานการผลิตให7มากย่ิงข้ึน  

7. ดlานกระบวนการใหlบริการ 

 เพ่ิมจำนวนพนักงานให7มีเพียงพอต(อจำนวนลูกค7าต(อวัน เพ่ือความรวดเร็ว และแม(นยำในการ

ให7บริการแก(ลูกค7า ดำเนินการให7บริการสินค7าบนแพลตฟอรKมออนไลนKให7มากข้ึน เพ่ือตอบสนองความ

ต7องการของคนทำงาน 

ขlอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต(อไป 

 ในการศึกษางานวิจัยในครั้งต(อไปควรเพ่ิมจำนวนกลุ(มตัวอย(างให7มากย่ิงข้ึน และเพ่ิมเครื่องมือการวิจัย

ให7มีความชัดเจนและเจาะลึกมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได7รับผลการศึกษาที่เจาะลึกนำสู(กระบวนการพัฒนานาปรับปรุง

ร7านต(อไปในอนาคต 
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