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บทคดัย่อ 

 
  การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์, ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้าน
กระบวนการ และ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม และแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคอาหารเชา้
รา้นแมคโดนลัดใ์นพืน้ทีก่รุงเทพมหานครชัน้ใน 
  การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคหรอืเคยบรโิภคอาหารเชา้รา้นแมคโดนลั          ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
ชัน้ใน จ านวน 400 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์่าท ี
การวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามแตกต่าง และค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธิเ์พยีรส์นั 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1. ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 25-34 ปี  มรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  มรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 25,001-35,000 บาท 
  2. ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการ และ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก
ภายในรา้นโดยรวมอยู่ในระดบัด ี 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานในการวจิยัพบว่า 
 3. ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม และแนวโน้มพฤติกรรม แตกต่างกัน ในเรื่อง 
ความถีใ่นการรบัประทานอาหารเชา้รา้นแมคโดนัลด ์ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการรบัประทานอาหารเชา้รา้นแมคโดนัลด ์
การซื้ออาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ในวันธรรมดา การจะแนะน าให้ผู้อื่นมาซื้ออาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
 4. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ ระดบัการศกึษา และอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรม และแนวโน้มพฤตกิรรม  
แตกต่างกัน ในเรื่อง ความถี่ในการรบัประทานอาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
รบัประทานอาหารเชา้รา้นแมคโดนลัด ์การซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดร์บัประทานเป็นประจ า การซือ้อาหารเชา้
รา้นแมคโดนัลดใ์นวนัธรรมดา การจะซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดต่์อไป การจะแนะน าใหผู้อ้ื่นมาซือ้อาหารเชา้
รา้นแมคโดนลัด ์และในอนาคตจะซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนลัดบ์่อยขึน้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

                                                           
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 5. ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม และแนวโน้มพฤติกรรม              
แตกต่างกนั ในเรื่อง ความถี่ในการรบัประทานอาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ต่อเดือน  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
รบัประทานอาหารเชา้รา้นแมคโดนัลด์ การซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนัลด์รบัประทานเป็นประจ า การซือ้อาหารเชา้รา้น
แมคโดนัลดใ์นวนัธรรมดา การจะซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดต่์อไป และในอนาคตจะซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดบ์่อยขึน้ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 6. ปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นสิง่อ านวยความสะดวกภายในรา้น มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถี่ ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และดา้น
ค่าใชจ้่าย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05     
 7. ปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถี่ ดา้น
ค่าใชจ้่าย และดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 8. ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด           
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถี่ และดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 
 9. ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงาน มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อด้านความถี ่
ดา้นค่าใชจ้่าย และดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 10. ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อด้าน
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 11. ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ดา้นความถี ่และดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 12. ปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นสิง่อ านวยความสะดวกภายในรา้น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซื้อดา้นความถี่ ดา้นแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 และ ดา้นค่าใชจ้่าย 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั : สว่นประสมทางการตลาด พฤตกิรรม การซือ้อาหารเชา้ 
 

Abstract 
 

 This research aims to study the demographic data, marketing mix factors consisting of  product, 
price, place, promotion, people, process and physical evidence which influence McDonald’s breakfast 
consuming behavior in Inner Bangkok Metropolis. 
This research is a survey research using questionnaire as a tool for data collection. Sample size of this 
research is 400 consumers of McDonald’s in Inner Bangkok Metropolis. Statistics for data analysis are 
percentage, mean, standard deviation, t-test, One way analysis of variance, Brown-forsythe and Person 
product moment correlation coefficient. 

Results are as follows:  
 1. Most consumers are women from 21 to 30 years old, holding Bachelor’s degree, working as 
private company employees and earning the average monthly income between Baht 25,001 to 35,000. 
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 2. Overall consumers’ opinion towards marketing mix factors in category of product, price, 
place, promotion, people, process and physical evidence are at the good level. Result of hypothesis test 
are as follow: 
 3. Consumers with different gender influence consuming behavior and behavior trends in 
category of purchase frequency, the amount spend per time, purchase of McDonald’s breakfast on 
weekday and will recommend to others to buy McDonald’s breakfast at statistical significance of 0.05 
level 
 4. Consumers with different ages, education and occupation influence consuming behavior 
and behavior trends in category of purchase frequency, the amount spend per time, purchased 
McDonald’s breakfast regularly, purchased McDonald’s breakfast on weekday and continue to buy 
McDonald’s breakfast as well as recommend others to buy McDonald’s breakfast and will buy 
McDonald’s breakfast more frequently in the future at statistical significance of 0.05 level 
 5. Consumers with different Income influence consuming behavior and behavior trends in 
category of purchase frequency, the amount spend per time, purchased McDonald’s breakfast regularly, 
purchased McDonald’s breakfast on weekday and continue to buy McDonald’s breakfast  and will buy 
McDonald’s breakfast more frequently in the future at statistical significance of 0.05 level 
 6. Marketing mix factor in category of product and physical evidence are related with 
McDonald’s breakfast consuming behavior in consuming frequency  and trend in the future at statistical 
significance of 0.01 level. While the amount spend per time is related at statistical significance is of 0.05 
level. 
 7. Marketing mix factor in category of price is related with McDonald’s breakfast consuming 
behavior in category of purchase frequency, the amount spend per time and consuming trend in the 
future at statistical significance of 0.01 level. 
 8. Marketing mix factor in category of place and promotion are related with McDonald’s 
breakfast consuming behavior in category of purchase frequency and consuming trend in the future at 
statistical significance of 0.01 level. 
 9. Marketing mix factor in category of people is related with McDonald’s breakfast consuming 
behavior in category of purchase frequency, the amount spend per time and consuming trend in the 
future at statistical significance of 0.01 level. 
 10. Marketing mix factor in category of process is related with McDonald’s breakfast 
consuming behavior in category of consuming trend in the future at statistical significance of 0.05 level. 
 11. Marketing mix factor in category of promotion is related with McDonald’s breakfast 
consuming behavior in category of purchase frequency  and consuming trend in the future at statistical 
significance of 0.01 level. 
 12. Marketing mix factor in category of physical evidence is related with McDonald’s breakfast 
consuming behavior in category of purchase frequency and consuming trend in the future at statistical 
significance of 0.01 level. While the amount spend per time at statistical significance is of 0.05 level. 
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บทน า 
 ในโลกธุรกจิความเปลี่ยนแปลงย่อมเกดิขึน้ไดเ้สมอการเปลีย่นแปลงในตลาดฟาสต์ฟู้ดสด์ าเนินไปอย่าง 
ไม่หยุดนิ่งนักการตลาดอาศยัความเขา้ใจในรูปแบบของการด าเนินชวีติค่านิยมและวฒันธรรมที่ไม่ผูกติดอยู่กบั
ค่านิยมเก่าๆของคนในสงัคมเพื่อตอบสนองสนิคา้ใหต้รงกบัความสนใจของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย 
 ท่ามกลางการเจรญิเตบิโตของสงัคมเมอืงทีท่ าใหทุ้กอย่างดูเร่งรบีไปหมดโดยเฉพาะ "ช่วงเชา้"  ทีผู่บ้รโิภค
คนเมืองต้องตื่นแต่เช้าฝ่ารถติดบนท้องถนน เพื่อไปเขา้เรยีน และท างานให้ทนัเวลาซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมการ
บรโิภค "อาหารเช้า" เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยภาพของคุณแม่ที่ตื่นแต่เช้ามืดเขา้ครวัท าอาหารเช้าให้ทุกคนใน
ครอบครวัรบัประทานก่อนออกจากบา้นจงึหาไดน้้อยทุกทีในสงัคมเมอืงยุคใหม่ทีม่กีารแข่งขนัดา้นเวลาสงู ภาพที่
เราเหน็วนันี้คอืเขา้รา้นสะดวกซือ้ตอนเชา้เพื่อเลอืก "ขา้วกล่องส าเรจ็รูป" สกักล่องมารบัประทาน หรอืจะเป็นน ้า
เตา้หู,้ แซนดว์ชิฯลฯเหน็ชดัจากการทีร่า้นสะดวกซือ้ "เซเว่นอเีลฟเว่น"ออกมารุกหนกัในเรื่องนี้ตัง้แต่ปีทีผ่่านมา ทัง้
โฆษณาทางโทรทศัน์รวมถึงเมนูที่หลากหลาย และโปรโมชัน่ต่างๆ เช่นเดยีวกบัธุรกจิ "ร้านอาหาร" ที่มองเหน็
โอกาสดงักล่าวซึง่ท าใหช้่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา เชนรา้นอาหารหลายค่ายโดยเฉพาะกลุ่มฟาสต์ฟู้ด หรอืควิเอสอาร ์          
ซึ่งมคีวามได้เปรยีบในแง่จ านวนสาขาที่กระจายอย่างทัว่ถึงเริ่มเปิดเกมรุกในด้านนี้มากขึ้น นอกจากช่วยสร้าง
รายไดแ้ลว้ยงัช่วยขยายฐานลกูคา้ใหก้วา้งขึน้คยีซ์กัเซสวนัน้ีจงึขึน้อยู่กบั "ความพรอ้ม" ของแต่ละค่ายในการเขา้ไป
เกบ็เกีย่วโอกาสดงักล่าวปจัจุบนัผูเ้ล่นหลกัๆ ในตลาดนี้ทีม่คีวามเคลื่อนไหวชดัเจนอย่าง "แมคโดนัลด"์ทีน่ าเสนอ
เมนูอาหารเชา้สูต่ลาดเมื่อประมาณ 4 ปีทีแ่ลว้ จนขณะนี้มสีาขาทีจ่ าหน่ายอาหารเชา้จ านวน 139 สาขาอาหารเชา้
ของแมคโดนัลดม์กีารเตบิโตเป็นตวัเลข 2 หลกัและเตบิโตสงูเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาอื่นๆของวนัทัง้มแีนวโน้มทีจ่ะ
เพิม่ขึน้เรื่อย ๆคยีซ์กัเซสอาหารเชา้ของแมคโดนลัด ์คอืความสะดวกทีใ่หก้บัลูกคา้ นอกจากการมาใชบ้รกิารทีร่า้น
แล้วยงัเพิม่ความสะดวกสบายให้ลูกค้าในการทานอาหารเช้าด้วยบรกิารไดรฟ์ธรูและดลีเิวอรี ่นอกจากน้ียงัเน้น
ความหลากหลายของเมนูตอบโจทย์ส าหรบัลูกค้าทุกกลุ่ม อาท ิแมคมฟัฟิน , แมคโจ๊กไก่, แมคโจ๊กหมู และ               
แฮชบราวน์เพื่อเอาใจลกูคา้ทีช่อบอาหารสไตลไ์ทยและต่างชาต ิ 
 จากสิง่ที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่าตลาดอาหารเช้ามกีารเติบโตเป็นอย่างมากอาจเนื่องมาจากไลฟ์สไตล์ที่
เปลีย่นแปลงไปในปจัจุบนัผูบ้รโิภครบีเร่งในการด าเนินชวีติอาศยัอยู่ในเขตเมอืงและต้องการความสะดวกสบาย 
อาหารเช้าของร้านแมคโดนัลด์จึงได้รบัความนิยมจากผู้บริโภคเป็นทางเลือกของผู้บริโภคและมีแนวโน้มในการ
เจรญิเตบิโตสงูในอนาคตดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ ทีจ่ะท าการศกึษาถงึทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคอาหาร
เช้าร้านแมคโดนัลในกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงานในธุรกิจ          
ฟาสตฟู้์ดต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดของ “อาหารเช้า”ร้านแมคโดนัลด์ในเขต
กรุงเทพมหานครประกอบดว้ยผลติภณัฑร์าคาช่องทางการจดัจ าหน่ายการสง่เสรมิการตลาดพนักงานกระบวนการ
และสิง่อ านวยความสะดวกภายในรา้น 
 2. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้อาหารเชา้ ของรา้นแมคโดนลัดใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรโ์ดยจ าแนกตามเพศอายุระดบัการศกึษาอาชพีรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคอาหารเชา้รา้นแมคโดนลัดใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
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 4. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดของ  “อาหารเชา้” ร้านแมค
โดนัลด์ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจ าหน่ายการส่งเสริมการตลาด
พนกังานกระบวนการและสิง่อ านวยความสะดวกภายในรา้นกบัพฤตกิรรมการการซือ้ของผูบ้รโิภคแมคโจ๊ก 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค วิเชียร วงศ์ณิชชากุล; ไกรฤกษ์ ป่ินแก้ว; และ                 
โชตริส กมลสวสัดิ.์ (2553:78) ให้ความหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ว่าหมายถึง กระบวนการตดัสนิใจ ซึง่จะเป็นการ
ปฏบิตัขิองแต่ละบุคคลทีจ่ะเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซือ้และการใชส้นิคา้ และ/หรอืบรกิารต่างๆ  
  พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค ศริวิรรณเสรรีตัน์ และคนอื่นๆ.  (2552: 141) กล่าวว่า พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคเป็นการศกึษาถงึพฤตกิรรมของบุคคล กลุ่มหรอืองคก์ร เกีย่วกบัการเลอืก ซือ้ และใชส้นิคา้และบรกิารเพื่อ
สนองตอบต่อความต้องการของเขา (ปรบัปรุงจาก Kotler; & Keller. 2009: 190) นักการตลาดจ าเป็นต้องศกึษา
และวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค เพื่อจะไดส้ามารถจดัสิง่กระตุน้หรอืกลยุทธก์ารตลาดทีส่ามารถสนองต่อความพงึ
พอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม ซึง่จะมผีลต่อความส าเรจ็ของธุรกจิ   

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรอื 
4Ps) หมายถึงเครื่องมือการตลาดที่ธุรกิจต้องใช้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย             
คอตเลอร ์(Kotler. 2000: 14) หรอืเป็นส่วนประกอบที่ส าคญัของกลยุทธก์ารตลาด 4 ประการประกอบดว้ย (1) 
ผลติภณัฑ ์(Product) (2) ราคา (Price) (3) การจดัจ าหน่าย (Place) (4) การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ทีธุ่รกจิ
ต้องใชร้่วมกนัเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย (Bovee, Houston; & Thill. 1995: G - 8) ส่วนประสม
การตลาดอาจเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่าปจัจยัภายในทางการตลาดหรอืปจัจยัทางการตลาด (Internalmarketing factor หรอื 
Marketing factor) ซึง่เป็นเครื่องมอืทีบ่รษิทัควบคุมไดโ้ดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 1. ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึสิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิเพื่อสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหพ้งึพอใจ
ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนกไ็ดผ้ลติภณัฑ์จงึประกอบด้วยสนิค้าบรกิารความคดิสถานที่
องค์กรหรอืบุคคลผลติภณัฑ์ต้องมอีรรถประโยชน์ (Utility) มมีูลค่า (Value)ในสายตาของลูกค้าจงึจะมผีลท าให้
ผลติภณัฑส์ามารถขายได ้
 2. ราคา (Price) หมายถงึมูลค่าผลติภณัฑใ์นรูปตวัเงนิราคาเป็น P ตวัที่สองทีเ่กดิขึน้มา ถดัจาก 
Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกคา้ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างมูลค่า (Value) ผลติภณัฑก์บัราคา 
(Price) ผลติภณัฑน์ัน้ถา้มลูค่าสงูกว่าราคาเขากจ็ะตดัสนิใจซือ้ 
 3. การจดัจ าหน่าย (Place หรอื distribution) หมายถงึโครงสรา้งของช่องทางซึง่ประกอบดว้ยสถาบนัและกจิกรรม
ใชเ้พื่อเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากองคก์ารไปยงัตลาดสถาบนัที่น าผลติภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายกค็อื
สถาบนัการตลาดสว่นกจิกรรมเป็นกจิกรรมทีช่่วยในการกระจายตวัสนิคา้ประกอบดว้ยการขนส่งการคลงัสนิคา้และ
การเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงั 
 4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึการตดิต่อสื่อสารเกีย่วกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ือ้
เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้การตดิต่อสื่อสารอาจใชพ้นักงานขายท าการขาย  (Personal selling) และ
การตดิต่อสือ่สารโดยใชส้ือ่ (Nonpersonal selling) 
 5. พนกังาน (People) หมายถงึการจดัการบรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยบุคลากรของกจิการโดยเริม่
ตัง้แต่การสรรหาคดัเลอืกการพฒันาและฝึกอบรมรวมไปถงึการจูงใจและปลูกฝงัลกัษณะทีจ่ าเป็นต่อการใหบ้รกิาร
เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารใหม้ากทีส่ดุไดแ้ก่ดา้นทกัษะในการแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าการ
ทกัทายลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารการขอบคุณลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทุกครัง้ทีม่าใชบ้รกิารพนกังานจะประกอบดว้ยบคุคล
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ทัง้หมดในองคก์รทีใ่หบ้รกิารนัน้ซึง่จะรวมตัง้แต่เจา้ของผูบ้รหิารพนกังานในทุกระดบัซึง่บุคคลดงักล่าวทัง้หมดมผีล
ต่อคุณภาพของการใหบ้รกิารไม่ว่าจะเป็นพนักงานทีท่ างานพบลูกคา้โดยตรง (พนักงานส่วนหน้า) กบัพนักงานที่
ท างานสนบัสนุน (พนกังานสว่นหลงั) เพื่อท าใหพ้นกังานสว่นใหบ้รกิารสง่มอบบรกิารอย่างมคีุณค่าใหล้กูคา้ดงัค าที่
ตอ้งใชเ้ป็นหลกัปฏบิตัวิ่า“หน้าพึง่หลงัหลงัพึง่หน้า” จะขาดสว่นใดสว่นหนึ่งไม่ไดง้านทัง้สองสว่นจะตอ้งสมบรูณ์สอด
ประสานกนัอย่างราบรื่น 
 6. กระบวนการ (Process) หมายถงึการวางระบบและออกแบบใหม้ขี ัน้ตอนทีอ่ านวยความสะดวกใหก้บั
ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุลดขัน้ตอนทีท่ าใหผู้บ้รโิภคตอ้งรอนานจดัระบบการไหลของการใหบ้รกิาร (Services 
flow) ใหม้อีุปสรรคน้อยที่สุดเนื่องจากการรอคอยการให้บรกิารนานๆอาจท าใหเ้กดิความไม่พงึพอใจได้โดยยดึ
แนวคดิ One Stop Service ใหลู้กคา้อยู่ทีจุ่ดเดยีวคอืบรเิวณดา้นหน้าเคาน์เตอรแ์ละใหบ้รกิารลูกคา้ตามแนวคดิ
ทีว่่าลกูคา้คอืคนทีเ่รารกัรวมทัง้การพฒันา SOS หรอื Standard of Service นัน่คอืมาตรฐานในการใหบ้รกิารเพื่อ
สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัลกูคา้ 

 7. สิง่อ านวยความสะดวกภายในรา้น (Physical Evidence) หมายถงึอาคารของธุรกจิบรกิารเครื่องมอื
และอุปกรณ์เช่นเครื่องคอมพวิเตอรเ์ครื่องเอทเีอม็เคาน์เตอรใ์หบ้รกิารการตกแต่งสถานทีล่อ็บบีล้านจอดรถสวนหอ้งน ้า
การตกแต่งป้ายประชาสมัพนัธแ์บบฟอรม์ต่างๆสิง่ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิง่ทีลู่กคา้ใชเ้ป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพของ
การใหบ้รกิารกล่าวคอืลกูคา้จะอาศยัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพเป็นปจัจยัหน่ึงในการเลอืกใชบ้รกิารดงันัน้สิง่อ านวย
ความสะดวกภายในรา้นยิง่ดหูรหูราและสวยงามเพยีงใดบรกิารน่าจะมคีุณภาพตามดว้ย 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคหรือเคยบริโภคอาหารเช้าของร้านแมคโดนัลด์   ในเขต
กรุงเทพมหานครชัน้ใน แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนดงันัน้ผูว้จิยัจงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้
สตูรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคนอื่น .ๆ  2548: 194) ใหค้วามเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาด
เคลื่อนไม่เกนิ 5% จงึไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน แต่เพื่อใหก้ารเกบ็ขอ้มูลของแบบสอบถามเป็นไปอย่างครอบคลุม
สมบรูณ์จงึเพิม่จ านวน 4 % ของกลุ่มตวัอย่างโดยส ารองไวเ้ท่ากบั 15 คนเพื่อป้องกนัแบบสอบถามเกดิความผดิพลาด
จาการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของงานวจิยัดงันัน้จึงรวมขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมดเท่ากบั 400 คน ซึง่จะใชว้ธิกีารในการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง  ดงันี้ ขัน้ที ่ 1 การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 
(Simple  Random  Sampling) โดยจบัสลากการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใส่คนืจากกลุ่มพืน้ทีก่รุงเทพชัน้ใน 21 เขต จาก 6 
กลุ่มการปกครอง ตามนโยบายการพฒันาเมอืงในผงัเมอืงของกรุงเทพมหานครซึง่ประกอบดว้ย เขตพระนคร เขต
ป้อมปราบศตัรพู่าย เขตสมัพนัธวงศ ์ เขตปทุมวนั เขตบางรกัเขตยานนาวา เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตดุสติ 
เขตบางซื่อ เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง เขตคลองเตยเขตจตุจกัร เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขต
บางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตดนิแดง และ เขตวฒันา (ทีม่า: กองสารสนเทศภูมศิาสตร ์ส านักนโยบายและ
แผนกรุงเทพมหานคร. 2551) จากการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) การสุม่ 21 เขตจะได ้6 เขต
ดงันี้เขตปทุมวนั เขตสาทร เขตพญาไท เขตคลองเตย และเขตจตุจกัร   ขัน้ที ่2 การสุ่มตวัอย่างโดยใช้โควต้า (Quota  
Sampling) โดยการก าหนดขนาดตวัอย่าง ในเขตทีสุ่ม่ไดใ้นขัน้ตอนที ่1 ตามสดัสว่นจ านวนตวัอย่างทัง้หมด  จะไดต้วัอย่างเขต
ละเท่า ๆ  กนั คอื 67 คน  รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน  ขัน้ที ่3 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 
โดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครชัน้ใน  โดยเจาะจงเฉพาะผูบ้รโิภคหรอืเคยบรโิภคอาหารเชา้รา้น
แมคโดนัลด์โดยการซกัถามก่อนแจกแบบสอบถาม โดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งข้อมูล           
แบบสอบ ถามออกเป็น 3 สว่น คอื        
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 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่ลกัษณะของ
แบบสอบถามจะเป็นค าถามแบบปลายปิด (Closed-ended question) ไดแ้ก่  เพศ อายุ  ระดบัการศกึษา  อาชพี 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน รวมทัง้หมด 5 ขอ้  
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการ และดา้นสิง่อ านวยความสะดวกภายในรา้น ซึง่
ลกัษณะของค าถามเป็นแบบใชม้าตราวดั Likert Scale จ านวน 26 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาค 
(Interval scale) 5 ระดบั 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤติการณ์การซื้อ และ แนวโน้มการซื้อของผูบ้รโิภคลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended response question) เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทวดัอตัราส่วน (Ration 
scale) จ านวน 2 ขอ้ ลกัษณะของค าถามพฤตกิรรมการซือ้เป็นแบบใชม้าตราวดั Likert Scale จ านวน 2 ขอ้ โดยใชร้ะดบั
การวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาค (Interval scale) ม ี5 ระดบั  
 
ผลการวิจยั 
 1. ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 25-34 ปี  มรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  มรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 25,001-35,000 บาท 
  2. ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการ และ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก
ภายในรา้นโดยรวมอยู่ในระดบัด ี 
 3. ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม และแนวโน้มพฤติกรรม แตกต่างกัน ในเรื่อง 
ความถีใ่นการรบัประทานอาหารเชา้รา้นแมคโดนัลด ์ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการรบัประทานอาหารเชา้รา้นแมคโดนัลด ์
การซื้ออาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ในวนัธรรมดา การจะแนะน าให้ผู้อื่นมาซื้ออาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
 4. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ ระดบัการศกึษา และอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรม และแนวโน้มพฤตกิรรม  
แตกต่างกัน ในเรื่อง ความถี่ในการรบัประทานอาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ต่อเดือน  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
รบัประทานอาหารเชา้รา้นแมคโดนลัด ์การซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดร์บัประทานเป็นประจ า การซือ้อาหารเชา้
รา้นแมคโดนัลดใ์นวนัธรรมดา การจะซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดต่์อไป การจะแนะน าใหผู้อ้ื่นมาซือ้อาหารเชา้
รา้นแมคโดนลัด ์และในอนาคตจะซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนลัดบ์่อยขึน้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 5. ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม และแนวโน้มพฤติกรรม             
แตกต่างกนั ในเรื่อง ความถี่ในการรบัประทานอาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ต่อเดือน  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
รบัประทานอาหารเชา้รา้นแมคโดนัลด์ การซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนัลด์รบัประทานเป็นประจ า การซือ้อาหารเชา้รา้น
แมคโดนัลดใ์นวนัธรรมดา การจะซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดต่์อไป และในอนาคตจะซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดบ์่อยขึน้ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 6. ปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นสิง่อ านวยความสะดวกภายในรา้น  มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถี ่ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01และ ดา้น
ค่าใชจ้่าย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05     
 7. ปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถี่ ดา้น
ค่าใชจ้่าย และดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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 8. ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายและด้านการส่งเสรมิการตลาด มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถี่ และด้านแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.01 
 9. ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงาน มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อด้านความถี ่
ดา้นค่าใชจ้่าย และดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 10. ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อด้าน
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 11. ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ดา้นความถี ่และดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 12. ปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นสิง่อ านวยความสะดวกภายในรา้น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซื้อดา้นความถี่ ดา้นแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 และ ดา้นค่าใชจ้่าย 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
สรปุ และอภิปรายผล 
 1. ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคอาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชัน้ใน พบว่า                
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชน และมรีายไดต่้อเดอืน 35,001บาทขึน้ไป แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคอาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดอ์ยู่ในวยั
ท างาน ซึง่อาจมขีอ้จ ากดัดา้นเวลาในการเตรยีมอาหารเชา้เพื่อทานเอง และมคีวามรบีเร่งในการด าเนินชวีติ จงึมี
การใชบ้รกิารอาหารเชา้ของรา้นแมคโดนลัด ์
 2. ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดอาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ของ
ผู้บรโิภคด้านผลติภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัดี เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผู้บรโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ด้าน
ผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัดใีนขอ้ อาหารเชา้ของรา้นแมคโดนลัดม์รีสชาตอิร่อย อาหารเชา้รา้นแมคโดนลัดม์คีุณค่าทาง
โภชนาการ อาหารเชา้รา้นแมคโดนลัดม์สีสีนัชวนรบัประทาน ปรมิาณของอาหารเชา้รา้นแมคโดนดัลม์มีากเพยีงพอ 
และบรรจุภณัฑอ์าหารเชา้รา้นแมคโดนัลดส์ะดวกในการรบัประทาน ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นผลติภณัฑ์
อยู่ในระดบัปานกลางในขอ้ มอีาหารเชา้ใหเ้ลอืกหลายประเภท และชื่อเสยีงของอาหารเชา้รา้นแมคโดนัลด์  อยู่ใน
ระดบัสงูเมื่อเทยีบกบัคู่แข่งเช่น 7-ELEVEN แสดงใหเ้หน็ว่าอาหารเชา้ร้านแมคโดนัลดส์ามารถตอบสนองความ
ต้องการในด้านต่างๆ เกี่ยวกบัผลติภณัฑไ์ด้เป็นอย่างด ีจงึท าผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ ส่วนความหลากหลาย
ของอาหารเชา้อาจยงัไม่เป็นทีพ่งึพอใจนัก อาจเนื่องมาจากมปีระเภทอาหารเชา้ใหเ้ลอืกบรโิภคน้อย และการทีจ่ะ
เพิม่เมนูใหม่ๆ เขา้มาทีร่า้นแมคโดนัลดจ์ะต้องมกีารส ารวจ และใชเ้วลาพอสมควร อกีทัง้ยงัเป็นการเพิม่ค่าใชจ้่าย
ใหก้บับรษิทั จงึตอ้งพจิารณาอย่างระเอยีดรอบคอบ 
 ความคดิเหน็ดา้นสว่นประสมทางการตลาดอาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดข์องผูบ้รโิภคดา้นราคา โดยรวม
อยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นราคาอยู่ในระดบัดใีนขอ้ ราคาอาหาร
เชา้รา้นแมคโดนลัดม์รีาคาไม่แพงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณภาพเปรยีบเทยีบกบัอาหารเชา้อื่นๆ ทัว่ไป มรีาคาคงทีไ่ม่
เปลีย่นแปลงบ่อย และราคาอาหารเชา้ร้านแมคโดนัลดท์ีจ่ดัเป็นชุดมคีวามคุม้ค่ากบัเงนิทีจ่่าย แสดงใหเ้หน็ว่าการ
ก าหนดราคาอาหารเชา้ของรา้นแมคโดนลัดม์คีวามเหมาะสม และการจดัชุดอาหารเชา้เป็นชุดๆสามารถดงึดูดใจให้
ผูบ้รโิภคเลอืกใชบ้รกิาร 
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 ความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดอาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ของผู้บริ โภคด้านสถานที่จดั
จ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย
อยู่ในระดบัดใีนขอ้ ที่ตัง้ของร้านแมคโดนัลด์สามารถหาได้ง่าย มทีี่จอดรถเพยีงพอในการให้บรกิาร และบรกิาร
จดัสง่ถงึบา้น (Delivery) มคีวามรวดเรว็ แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคต้องการความสะดวกในดา้นสถานทีใ่นการเลอืก
ซือ้อาหารเชา้เพื่อบรโิภค และในบางโอกาสกต็้องการความสะดวกจากบรกิารจดัส่งถงึบา้น อนัเน่ืองมาจากปญัหา
การจราจรในปจัจุบนั 
 ความคดิเหน็ดา้นสว่นประสมทางการตลาดอาหารเชา้รา้นแมคโดนลัดข์องผูบ้รโิภคดา้นการสง่เสรมิทาง
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นด้านการส่งเสริม
การตลาดอยู่ในระดบัดใีนขอ้ ป้ายโปสเตอรภ์ายนอกและภายในรา้นจูงใจใหซ้ือ้สนิคา้ ผูบ้รโิภคเหน็โฆษณาอาหาร
เชา้ของแมคโดนัลดผ์่านสื่อต่างๆ และการแจกคูปองส่วนลดอาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดจ์ูงใจใหซ้ือ้สนิคา้ แสดงให้
เหน็ว่าผูบ้รโิภคพงึพอใจทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลการโฆษณาของรา้นแมคโดนัลด์ และพงึพอใจในการไดร้บัแจกคูปอง
สว่นลดเพื่อใชใ้นการซือ้อาหารเชา้ในโอกาสต่อไป 
 ความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดอาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ของผู้บริโภคด้านพนัก งาน
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นพนักงานอยู่ในระดบัดใีนขอ้  
พนกังานพดูจาสภุาพแต่งกายสะอาดในการใหบ้รกิาร และพนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร ผูบ้รโิภคมี
ระดบัความคดิเหน็ด้านพนักงานอยู่ในระดบัปานกลางในขอ้ การแนะน าเมนูอาหารเช้าของพนักงานจูงใจให้ซื้อ
สนิค้า  แสดงใหเ้หน็ว่าพนักงานมกีารให้บรกิารที่ดอีาจเนื่องมาจากการได้รบัการฝึกอบรมจากหน่วยงาน ท าให้
ผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ สว่นการแนะน าเมนูอาหารเชา้ของพนกังานยงัไม่เป็นทีพ่งึพอใจนัก อาจเนื่องมาจากมี
การแนะน าเมนูทีไ่ม่ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 ความคดิเหน็ด้านส่วนประสมทางการตลาดอาหารเช้ารา้นแมคโดนัลดข์องผู้บรโิภคดา้นกระบวนการ
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ด้านกระบวนการอยู่ในระดบัดี
มากในขอ้ รายการอาหารทีส่ ัง่มคีวามถูกต้องตรงตามความต้องการ ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ด้านพนักงาน       
อยู่ในระดบัดใีนขอ้ ผูบ้รโิภคไดร้บับรกิารทีร่วดเรว็ และสนิคา้(อาหารเช้า)ท าออกมาได้เหมอืนรูปในป้ายโฆษณา 
แสดงใหเ้หน็ว่ารา้นอาหารแมคโดนัลดส์ามารถใหบ้รกิารทีร่วดเรว็และมกีารจดัการทีถู่กต้อง ท าใหส้ามารถบรกิาร
ผูบ้รโิภคแต่ละรายไดค้ล่องตวัมากขึน้  
 ความคดิเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดอาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ของผู้บริโภคด้าน สิง่อ านวย
ความสะดวกภายในรา้นโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นสิง่
อ านวยความสะดวกภายในร้านอยู่ในระดบัดใีนขอ้ อุณหภูมิภายในร้านมีความเยน็สบาย พื้นที่บรกิารของร้าน
กวา้งขวางและเพยีงพอส าหรบัให้บรกิาร และมกีารตกแต่งร้านอย่างสวยงามทนัสมยัท าใหน่้าใชบ้รกิาร แสดงให้
เหน็ว่า สิง่อ านวยความสะดวกภายในรา้นเป็นสิง่ทีช่่วยใหผู้บ้รโิภคพงึพอใจและเขา้มาใชบ้ริการ อาจเนื่องมาจาก
รปูแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคทีท่านอาหารนอกบา้นมากขึน้   
 1. ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดใ์น
พืน้ที่กรุงเทพมหานครชัน้ในอยู่ในระดบัดใีนขอ้ ผู้บรโิภคจะซื้ออาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ต่อไปแม้ว่าคู่แข่งจะมี
อาหารเช้าที่เหมอืนกนัออกมาวางจ าหน่าย ผู้บรโิภคจะแนะน าให้ผู้อื่นมาซื้ออาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ และ ใน
อนาคตผูจ้ะซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนลัดบ์่อยขึน้ แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคมแีนวโน้มพฤตกิรรมการบรโิภคในดา้น
ต่างๆเป็นไปในแนวทางทีด่ ี
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 2. ผลการทดสอบสมมตฐิาน ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตรค์อื เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรม และแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้อาหารเช้ารา้นแมคโดนัลด์
ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครชัน้ใน แตกต่างกนั พบว่า 
  เพศ ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้อาหารเชา้รา้นแมคนัลดใ์นดา้น
ความถี่ในการบริโภค, ค่าใช้จ่ายในการบริโภค, พฤติกรรมช่วงวนัที่บริโภค, แนวโน้มที่จะซื้ออาหารเช้าร้าน           
แมคโดนัลด์ต่อไป และ แนวโน้มที่จะแนะน าผู้อื่นมาซื้อ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดย
ผูบ้รโิภคเพศหญิงมพีฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมในการซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดม์ากกว่าเพศชาย อาจ
เนื่องมาจากผูบ้รโิภคเพศหญงิใหค้วามส าคญักบัการดูแลสุขภาพ เพราะเป็นทีท่ราบกนัว่าอาหารมือ้เชา้เป็นมือ้ที่
ส าคญัทีส่ดุ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ. (2546) ทีก่ล่าวว่าปจัจยัสว่นการตดัสนิใจของ
ผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคลของคนทางดา้นต่างๆไดแ้ก่อายุ วงจรชวีติ ครอบครวั อาชพี โอกาสทาง
เศรษฐกจิการศกึษารปู แบบการด ารงชวีติ บุคลกิภาพ และแนวความคดิสว่นบุคคล 
  อายุ การศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
อาหารเช้าร้านแมคโดนัลด ์ในด้านความถี่ในการบรโิภค , ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยในการรบัประทานอาหารเช้าร้านแมค
โดนลัด,์ ท่านซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนลัดร์บัประทานเป็นประจ า, ท่านซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนลัดใ์นวนัธรรมดา
, แนวโน้มจะซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนลัดต่์อไป, แนวโน้มทีจ่ะแนะน าใหผู้อ้ื่นมาซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนลัด์ และ 
แนวโน้มในอนาคตท่านจะซื้ออาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์บ่อยขึ้น แตกต่างกนั  โดยผู้บรโิภคที่มอีายุ 25-34ปีมี
พฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมในการซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดม์ากกว่ากลุ่มอื่นเนื่องจากผูบ้รโิภคในแต่ละ
ช่วงอายุจะมคีวามชอบหรอืรสนิยมในการรบัประ ทานทีแ่ตกต่างกนัซึง่เป็นผลมาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
ในสว่นของการศกึษาผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมในการซือ้
อาหารเชา้รา้นแมคโดนลัดม์ากกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากผูบ้รโิภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีม่คีวามรู ้มคีวามคดิ แตกต่างจากผู้
ที่มรีะดบัการศกึษาต ่าซึ่งท าให้มพีฤติกรรมการบริโภคไม่เหมอืนกนั ในส่วนของอาชพีมกัจะควบคู่ไปกบัระดบั
การศกึษา โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีเป็นลกูจา้ง/พนักงานบรษิทัเอกชนมพีฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมในการซือ้
อาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดม์ากกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากหากมรีะดบัการศกึษาสงูกจ็ะมอีาชพีต าแหน่งทีส่งูจงึท าใหม้ี
พฤตกิรรมการบรโิภคแตกต่างกนัไปดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์  และคนอื่นๆ. (2546) ที่
กล่าวว่าปจัจยัส่วนการตดัสนิใจของผู้ซื้อได้รบัอทิธพิลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่างๆ ได้แก่ อายุ 
ครอบครวั อาชพี โอกาสทางเศรษฐกจิการศกึษารปู แบบการด ารงชวีติ บุคลกิภาพ และแนวความคดิสว่นบุคคล 
 รายไดต่้อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้อาหารเชา้รา้นแมค
โดนัลด ์ในดา้นความถี่ในการรบัประทานอาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดต่์อเดอืน , ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการรบัประทาน
อาหารเชา้รา้นแมคโดนลัด,์ ท่านซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดร์บัประทานเป็นประจ า, ท่านซือ้อาหารเชา้รา้นแมค
โดนัลด ์ในวนัธรรมดา, แนวโน้มท่านจะซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดต่์อไป และ แนวโน้มในอนาคตท่านจะซือ้
อาหารเชา้รา้นแมคโดนลัดบ์่อยขึน้  แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัรายไดส้งูกว่า 35,001 บาท มพีฤตกิรรมและ
แนวโน้มพฤติกรรมในการซื้ออาหารเช้าร้านแมคโดนัลดม์ากกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากอาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์มี
หลายชนิด และมรีาคาสงูกว่าอาหารเชา้ทัว่ไป จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่รีะดบัรายไดต่้อเดอืนสงูมพีฤตกิรรมการบรโิภค
แตกต่างจากผูท้ีม่รีะดบัรายไดต่้อเดอืนต ่าแตกต่างกนัไปดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์  และ
คนอื่นๆ. (2546) ทีก่ล่าวว่าปจัจยัส่วนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้น
ต่างๆไดแ้ก่อายุ วงจรชวีติ ครอบครวั อาชพี โอกาสทางเศรษฐกจิการศกึษารปู แบบการด ารงชวีติ บุคลกิภาพ และ
แนวความคดิสว่นบุคคล 
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 3. ผลการทดสอบสมมตฐิานดา้นสว่นประสมทางการตลาดประกอบดว้ยดา้น ผลติภณัฑ ์ราคาช่องทาง
การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการ และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในร้าน มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถี ่ดา้นค่าใชจ้่าย และแนวโน้มพฤตกิรรม 
 การซือ้ของผูบ้รโิภคอาหารเชา้รา้นแมคโดนลัดใ์นเขตกรุงเทพมหานครชัน้ใน พบว่า 
 ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมและแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคอาหารเชา้ร้านแมคโดนัลด์ ในดา้นความถี่ในการบรโิภค, ค่าใชจ้่ายในการบรโิภค 
และ แนวโน้มพฤติกรรมการซื้ออาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากหาก
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้ามีคุณภาพ ทัง้ทางด้านรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ ก็จะมผีลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้รโิภคและพฤตกิรรมการบรโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ. (2541: 36)  ทีก่ล่าวไวว้่า 
คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์ที่มกีารใส่คุณค่าเพิม่ขึน้เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า จะท าผู้บรโิ ภคเกดิ
ความพงึพอใจเมื่อไดร้บัสิง่ทีค่าดหวงัและเกดิการตดัสนิใจซือ้ 
 ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมและแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคอาหารเชา้รา้นแมคโดนัลด์  ในดา้นความถี่ในการบรโิภค, ค่าใชจ้่ายในการบรโิภค 
และ พฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากหากอาหารเชา้มรีาคาที่
เป็นมาตรฐานและไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ก็จะท าให้ผู้บริโภคสามารถประเมินความคุ้มค่าในการที่จะบริโภคได้ ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ อคัรฤทธิ ์หอมประเสริฐ (2543). ที่กล่าวไว้ว่า ด้านราคาของอาหารฟาสต์ฟู้ดมีความ
เหมาะสมมกีารตดิป้ายราคาทีช่ดัเจน และมรีะดบัราคาทีเ่ท่ากนัทุกสาขา 
 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในดา้น
ความถี่ในการบรโิภค และแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ของผู้บรโิภคอาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์  ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ข้อ 2.3  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะหากท าเลที่ตัง้ของร้านค้าสะดวกและหาได้ง่าย จะช่วยท าให้
ประหยดัเวลาค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง ท าใหส้ามารถเพิม่ความสะดวกในการซือ้ใหก้บัผูบ้รโิภคได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ กุลชล ีทนัจติต์ (2533) ที่กล่าวไว้ว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการใช้บรกิารตรายี่หอ้ฟาสต์ฟู้ดใดเป็น
ประจ าไดแ้ก่การมสีาขามาก ท าเลทีต่ัง้สะดวกต่อการเดนิทาง 
  ปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม ในดา้น
ความถี่ในการบรโิภค และแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ของผู้บรโิภคอาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์  ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ข้อ 2.4 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะสื่อโฆษณา ป้ายโฆษณาทัง้ภายในภายนอกร้าน รวมถึงการจัด
รายการสง่เสรมิการตลาดต่างๆ สามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคและท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจในสนิคา้ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั 
นิภา นิรุตตกิุล (2541) ทีก่ล่าวไวว้่าการสง่เสรมิการตลาดโดยเฉลีย่คดิว่าการโฆษณาและการสง่เสรมิการขายมอีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจใหม้าใชบ้รกิารมากขึน้ได ้
 ปจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงาน มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในดา้นความถี่ในการ
บรโิภค, ค่าใช้จ่ายในการบรโิภค และแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภคอาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ขอ้ 2.5 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะหากพนักงานพูดจาสุภาพ มกีารแต่งกายที่ดูสะอาด
เรยีบรอ้ย รวมถงึมกีารพดูคุยแนะน าลกูคา้ กจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจและอยากใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีของ ค๊อตเลอร ์(Kotler. 2000: 14) ทีก่ล่าวไวว้่า พนักงาน (People) หมายถงึการจดัการบรกิารอย่างมี
ประสทิธภิาพดว้ยบุคลากรของกจิการโดยเริม่ตัง้แต่การสรรหาคดัเลอืกการพฒันาและฝึกอบรมรวมไปถงึการจูงใจ
และปลกูฝงัลกัษณะทีจ่ าเป็นต่อการใหบ้รกิารเพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารใหม้ากทีส่ดุ 
 ปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ของ
ผูบ้รโิภคอาหารเชา้รา้นแมคโดนลัด ์ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวข้อ้ 2.6 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะหากกระบวนการ
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ทีใ่ชม้คีวามรวดเรว็ มคีวามถูกตอ้งตามทีผู่บ้รโิภคตอ้งการ กจ็ะสามารถตอบสนองความตอ้งการและท าใหผู้้บรโิภค
เกดิความพอใจได ้ซึง่อาจสง่ผลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ในเรื่องต่างๆเพิม่ขึน้ไดด้ว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง 
ค๊อตเลอร ์(Kotler. 2000: 14) ทีก่ล่าวไวว้่า กระบวนการ หมายถงึการวางระบบและออกแบบใหม้ขี ัน้ตอนทีอ่ านวย
ความสะดวกใหก้บัลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุ ลดขัน้ตอนทีท่ าใหผู้บ้รโิภคตอ้งรอนาน จดัระบบการไหลของการ
ใหบ้รกิารใหม้อีุปสรรคน้อยทีส่ดุเนื่องจากการรอคอยการใหบ้รกิารนานๆอาจท าใหเ้กดิความไม่พงึพอใจได้ 
 ปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นสิง่อ านวยความสะดวกภายในรา้นมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
ในดา้นความถี่ในการบรโิภค, ค่าใชจ้่ายในการบรโิภค และแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคอาหารเชา้รา้น
แมคโดนลัด ์ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวข้อ้ 2.7 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะหากบรรยากาศภายในรา้นด ีมสีิง่อ านวย
ความสะดวกทีเ่หมาะสม และมกีารตกแต่งใหส้วยงามทนัสมยั จะสามารถแสดงถงึคุณภาพของผลติภณัฑข์องทาง
รา้น ซึ่งอาจเป็นปจัจยัที่ท าให้ผู้บรโิภคเกดิความพงึพอใจและท าใหก้ลบัมาใช้บรกิารอกี ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎี
ของค๊อตเลอร ์(Kotler. 2000: 14) ทีก่ล่าวไวว้่า สิง่อ านวยความสะดวกภายในรา้น  หมายถงึอาคารของธุรกจิ
บริการ เครื่องมือและอุปกรณ์ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเอทีเอม็ เคาน์เตอร์ให้บริการการตกแต่งสถานที ่           
ลอ็บบี ้ลานจอดรถ สวน หอ้งน ้า การตกแต่งป้ายประชาสมัพนัธ ์แบบฟอรม์ต่างๆ สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีเป็นสิง่ทีล่กูคา้ใช้
เป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพของการใหบ้รกิารกล่าวคอืลูกคา้จะอาศยัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพเป็นปจัจยัหน่ึงใน
การเลอืกใชบ้รกิารดงันัน้สิง่อ านวยความสะดวกภายในรา้นยิง่ดูหรูหราและสวยงามเพยีงใดบรกิารน่าจะมคีุณภาพ
ตามดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1. ผู้บรหิารอาหารเชา้ร้านแมคโดนัลด์ ควรพจิารณากลุ่มผู้บรโิภคเป้าหมายที่เป็นเพศหญงิมอีายุระหว่าง 
25-34 ปี มกีารศกึษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 35,001 บาท           
ขึน้ไป  เน่ืองจากผลการศกึษาในครัง้นี้พบว่าเป็นผูบ้รโิภคทีม่พีฤตกิรรมการซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดใ์นพืน้ที่
กรุงเทพมหานครชัน้ในมากกว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่น ดงันัน้เพื่อให้การจดัวางแผนการตลาดส าหรบัอาหารเช้าร้าน          
แมคโดนัลด์ประสบความส าเรจ็มากยิง่ขึน้ผูบ้รหิารอาหารเช้ารา้นแมคโดนัลด์ จงึควรใหค้วามส าคญักบัผูบ้รโิภค
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ี 
 2. ดา้นผลติภณัฑ ์จากผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีซึง่ถอืว่าเป็น           
จุดแข็งหนึ่งของทางร้าน ดังนัน้จึงขอเสนอแนะว่า ควรรักษามาตรฐานของสินค้าให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง              
ทัง้ทางด้านรสชาต ิและควรพฒันาเมนูอาหารเชา้ใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้ เพื่อสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้า 
เพื่อใหล้กูคา้เกดิแนวโน้มในการกลบัมาใชบ้รกิารต่อไป.  
 3. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด จากผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีซึง่แสดงถงึ
ผูบ้รโิภคให้ความสนใจกบัการส่งเสรมิการตลาดดงักล่าว ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า ควรมกีารจดัท าโปรโมชัน่เพื่อ
กระตุน้ยอดขายเพิม่เตมิ เช่น ซือ้ 2 ฟร ี1 รวมถงึการจดัท ารายการส่งเสรมิการตลาดใหม่ๆเพื่อท าใหผู้บ้รโิภคเกดิ
ความสนใจ ซึง่จะเป็นสว่นช่วยเพิม่ยอดขายของทางรา้นไดม้ากขึน้. 
 4. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกภายในรา้น จากผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ี
แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความส าคญักบัเรื่องสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในร้านดงันัน้ควรมีการดูแล
ปรบัปรุง สิง่อ านวยความสะดวกภายในรา้นอยู่เสมอ เช่น ความสะอาดของเกา้อี ้การดูแลอุณหภูมภิายในร้านให้
เยน็สบาย รวมถงึการตกแต่งรา้นใหส้วยงาม ซึง่เป็นสิง่ทีช่่วยสรา้งความสะดวกสบาย และความพอใจใหก้บัลูกคา้ 
และมสีว่นช่วยในการใชบ้รกิารและตดัสนิใจซือ้.  
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 5. ปริมาณความถี่ที่ซื้ออาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ ในแต่ละครัง้ของกลุ่มตัวอย่างมีปริมาณต ่าสุดเท่ากับ                   
1 ครัง้/เดอืน สงูสุดเท่ากบั 16 ครัง้/เดอืน จงึขอเสนอแนะว่า ควรมกีารจดัท าการส่งเสรมิการตลาดเพื่อกระตุ้นการ
บรโิภคให้มากกว่าเดอืนละ 1 ครัง้ เช่นการท าบตัรสะสมแต้มแล้วได้รบัสทิธพิเิศษต่างๆ เพื่อท าให้ผู้บรโิภคเพิม่
ปรมิาณความถีใ่นการซือ้มากขึน้ 
 6. ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรม เรื่องความถี่ในการรบัประทานอาหารเช้าร้าน         
แมคโดนลัดต่์อเดอืน แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีเป็นลกูจา้ง/พนกังานบรษิทัเอกชนมพีฤตกิรรมการบรโิภค
ดา้นความถี ่มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ และนักเรยีน/นิสติ/
นกัศกึษา จงึขอเสนอแนะว่า ผูป้ระกอบการรา้นแมคโดนัลดค์วรพจิารณาการขยายสาขาของรา้นแมคโดนัลด์ตาม
อาคารส านกังานต่างๆ หรอืมบีรกิารสัง่อาหารผ่านทางอนิเตอรเ์น็ตเพื่อเป็นทางเลอืกใหม่ใหก้บัผูบ้รโิภค. 
 7. ผู้บรโิภคทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรม เรื่องความถี่ในการรบัประทาน
อาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดต่์อเดอืน แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 35,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรม
การบรโิภคด้านความถี่ มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได้ต ่ากว่า 35,000 บาท  จงึขอเสนอแนะว่าผู้ประกอบการควรเพิม่
ความสะดวกในการช าระค่าอาหารด้วยบตัรเครดติ ให้กบัผู้บริโภคกลุ่มนี้ เพื่อท าให้เกดิความสะดวกและท าให้
ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้รูส้กึพงึพอใจและกลบัมาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้. 
 8. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถี่ ดา้น
ค่าใช้จ่าย และแนวโน้มพฤติกรรมการซื้ออาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ ในทศิทางเดียวกนั โดยผู้บรโิภคมคีวาม
คิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ดีขึ้น จะท าให้ผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อเพิ่มขึ้น มีค่าใช้จ่ายในการซื้อเพิ่มขึ้น และมี
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดเ์พิม่ขึน้อกีดว้ย ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า บรษิทัผูผ้ลติควรให้
ความส าคญัดา้นผลติภณัฑเ์ป็นหลกั รวมถงึรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์เพื่อสรา้งการรบัรู้และทศันคตทิีด่ต่ีอผูบ้รโิภค และ
สรา้งความแตกต่างในตวัผลติภณัฑ ์โดยผูผ้ลติควรมกีารวจิยัเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคเป็นประจ า 
เพราะเมื่อผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในผลติภณัฑจ์ะเกดิการซือ้ซ ้า จนกระทัง่เกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้  
 9. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อด้านความถี่ ด้าน
ค่าใช้จ่าย และแนวโน้มพฤติกรรมการซื้ออาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ ในทศิทางเดียวกนั โดยผู้บรโิภคมคีวาม
คดิเหน็ด้านราคาดขีึน้ จะท าให้ผู้บรโิภคมคีวามถี่ในการซื้อเพิม่ขึน้ มคี่าใช้จ่ายในการซื้อเพิม่ขึน้ และมแีนว โน้ม
พฤติกรรมการซื้ออาหารเช้าร้านแมคโดนัลดเ์พิม่ขึน้อกีดว้ย ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า บรษิัทผู้ผลติควรให้ขอ้มูล 
เช่น การโฆษณาให้ผูบ้รโิภคเลง็เหน็ถงึคุณค่าทีจ่ะได้รบัเพื่อท าให้ผู้บรโิภคยอมรบัและตระหนักว่า ราคามคีวาม
เหมาะสมกบัคุณภาพ คุณประโยชน์ทีไ่ดร้บั และ ปรมิาณ เน่ืองจากราคาเป็นปจัจยัหน่ึงของการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค   
ทีส่ าคญั 
 10.  ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถี่ และ
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดใ์นทศิทางเดยีวกนั โดยผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่ายดขีึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามถี่ในการซือ้เพิม่ขึน้ และมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้อาหารเชา้รา้น
แมคโดนลัดเ์พิม่ขึน้ดว้ย ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า นอกจากการจ าหน่ายอาหารเชา้ภายในรา้นแมคโดนลัด ์หรอื การ
มบีรกิารจดัส่งอาหารแล้ว บรษิัทผู้ผลติควรเพิ่มความหลากหลายของสถานที่จ าหน่ายให้มากขึน้ครอบคลุมทุก
ช่องทางการคมนาคมในกรุงเทพมหานคร เช่น สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ เพื่อเพิม่ความสะดวกในการเลอืกซือ้อาหาร
เชา้แมคโดนลัดไ์ดง้่ายขึน้ และ เพื่อเป็นการลดโอกาสทีผู่บ้รโิภคจะเปลีย่นใจไปซือ้อาหารเชา้ยีห่อ้อื่นดว้ย 
 11. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ด้านความถี่ และแนวโน้มพฤติกรรมการซื้ออาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ในทศิทางเดยีวกนั โดยผู้บรโิภคมคีวาม
คดิเหน็ดา้นการส่งเสรมิการตลาดดขีึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคมีความถี่ในการซื้อเพิม่ขึน้ และมแีนวโน้มพฤตกิรรมการ
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ซือ้อาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์เพิม่ขึน้ ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า บรษิัทผู้ผลติควรพจิารณาความถี่ในการโฆษณา
ผ่านทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ าในตราสนิค้าและกระตุ้นให้เกิดการซื้อมากขึ้น 
นอกจากน้ี ควรมกีารจดัโปรโมชัน่โดยการสง่เสรมิการขายใหม่ๆ หรอืการจดักจิกรรมแคมเปญอาหารเชา้เพื่อใหก้บั
ผูบ้รโิภคไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมใหเ้หน็ถงึความส าคญัของอาหารเชา้ และ เพื่อเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ เพราะใน
ปจัจุบนัตลาดอาหารจานด่วนมกีารแขง่ขนัทางการตลาดค่อนขา้งสงู 
 12. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นพนกังานมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถี่ ดา้น
ค่าใช้จ่าย และแนวโน้มพฤติกรรมการซื้ออาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ ในทศิทางเดียวกนั โดยผู้บรโิภคมคีวาม
คดิเหน็ดา้นพนกังานดขีึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามถีใ่นการซือ้เพิม่ขึน้ มคี่าใชจ้่ายในการซือ้เพิม่ขึน้ และมแีนวโน้ม
พฤตกิรรมการซื้ออาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดเ์พิม่ขึน้อกีดว้ย ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า บรษิทัผูผ้ลติควรเพิม่ทกัษะ
การใหบ้รกิารกบัพนกังาน  เช่น การเขา้อบรมหลกัสตูรการใหบ้รกิาร รวมถงึการพฒันาบุคลกิภาพ เนื่องพนักงาน
เป็นบุคคลทีใ่กลช้ดิกบัผูบ้รโิภคทีส่ดุ และเป็นปจัจยัหน่ึงของการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
 13. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
อาหารเชา้รา้นแมคโดนลัด ์ในทศิทางเดยีวกนั โดยผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ดา้นกระบวนการดขีึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภค
มแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้ออาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ เพิม่ขึน้ ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า บรษิัทผู้ผลติควรจดัหา
เทคโนโลยใีหม่ๆในการท าให้กระบวนการท างานง่ายขึ้น รวดเรว็ขึน้ เช่น ใช้ปาล์มในการจดบนัทกึรายการอาหาร
ในช่วงที่ลูกค้าแน่นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค และเพื่อสร้างความประทบัใจให้ลูกค้ากลบัมาใช้
บรกิารในครัง้ต่อไป 
 14. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นสิง่อ านวยความสะดวกภายในรา้นมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ดา้นความถี ่ดา้นค่าใชจ้่าย และแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนัลด์ ในทศิทางเดยีวกนั โดยผูบ้รโิภคมี
ความคดิเหน็ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกภายในรา้นดขีึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามถีใ่นการซือ้เพิม่ขึน้ มคี่าใชจ้่ายใน
การซือ้เพิม่ขึน้ และมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนลัดเ์พิม่ขึน้อกีดว้ย ดงันัน้จงึขอเสนอแนะว่า 
บรษิทัผูผ้ลติเพิม่เตมิสิง่อ านวยความสะดวกภายในรา้นใหก้บัผูบ้รโิภค เช่น บรกิารฟรอีนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู ทัง้นี้
เน่ืองจากในปจัจุบนัวถิชีวีติของผูบ้รโิภคเปลีย่นไป โดยผูบ้รโิภคยุคใหม่ชอบทานอาหารนอกบา้น หรอืนัดประชุม
ตามร้านอาหารจานด่วนมากขึ้น ดงันัน้สิง่อ านวยความสะดวกภายในร้านจงึเป็นปจัจยัส าคญัของการตัดสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค 
 

ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาเพิม่เตมิเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้อาหารเชา้รา้นแมคโดนลัดใ์นแต่ละภาคของ
ประเทศไทยทีม่อีาหารเชา้รา้นแมคโดนลัดจ์ าหน่าย เพื่อใหท้ราบว่าภูมศิาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการ
บรโิภคแตกต่างกนัหรอืไม่ 
 2. ควรศกึษาความต้องการของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัอาหารเชา้รา้นแมคโดนัลดเ์พิม่เตมิ  โดยท าการวจิยั
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรบัความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต เนื่องจากผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปได้
ตลอดเวลา  
 3. ควรศกึษาดา้นความจงรกัภกัด ีและความคาดหวงั ของลกูคา้เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันา 
และรกัษาฐานลกูคา้เดมิไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
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 ประกาศคณูุปการ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ลงไดโ้ดยไดร้บัค าปรกึษา ค าแนะน า และความช่วยเหลอื ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดจีาก อาจารย ์ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์  และผู้เชีย่วชาญ            
ในการตรวจแบบสอบถาม เครื่องมอืในการวจิยั อาจารย ์ดร.ธนภูม ิ อตเิวทนิ และอาจารย์รสติา สงัขบ์ุญนาค และ
ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบสารนิพนธท์ีใ่ห้ค าปรกึษา ขอ้เสนอแนะ รวมทัง้ผู้วจิยัขอกราบขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน            
ทีอ่บรมสัง่สอนใหว้ชิาความรู ้ดว้ยความเคารพ อย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
 ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาอนัมคี่าในการตอบแบบสอบถามและเพื่อนๆ ที่ให้
ก าลงัใจ ค าแนะน า และช่วยกนัผลกัดนังานวจิยันี้ใหส้ าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
 สุดทา้ยนี้ คุณประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัจากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน ทีม่สี่วนร่วม
สง่ผลใหส้ารนิพนธน์ี้เสรจ็สมบรูณ์ดว้ยด ี
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