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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคกับ
ปจจัยกลยุทธการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี จําแนกตาม เพศ อายุ รายได การศึกษา อาชีพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ วัยรุนชายและหญิง ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีอายุระหวาง 15-25 ป 400 คน โดยการสุมตัวอยางแบบงาย เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยคาความเชื่อมั่น 0.89 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t การทดสอบคา F และการวิเคราะหสถิติการทดถอยเชิงพหุคูณ 
 กลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมด 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 271 ราย (คิดเปนรอยละ 67.75)   
มีอายุ 16-18 ป จํานวน 296 ราย (คิดเปนรอยละ 84.00) รองลงมามีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 332 
ราย (คิดเปนรอยละ 83.00)  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 330 ราย (คิดเปนรอยละ 82.50) และมีรายไดตอเดือน 
1,501– 2,000 บาท จํานวน 209 ราย (คิดเปนรอยละ 52.25) ตามลําดับ พฤติกรรมในการบริโภคอาหารฟาสตฟูด 
สวนใหญเลือกรับประมาณ ไกยาง จํานวน 92 ราย (คิดเปนรอยละ 23.25) รองลงมา มีคาใชจายตอคร้ังตอคนในการ
บริโภคฟาสตฟูด 101-300 บาท จํานวน 181 ราย (คิดเปนรอยละ 45.25) เหตุผลที่เลือกรับประทาน คือ ลองอาหาร
ชนิดใหม จํานวน 98 ราย (คิดเปนรอยละ 24.50) เหตุผลที่ไปใชบริการ คือ มีอาหารใหเลือกมาก จํานวน 121 ราย 
(คิดเปนรอยละ 30.25) สวนใหญเลือกซื้อให รับประทานเอง จํานวน 184 ราย (คิดเปนรอยละ 46.00) มีชวงเวลาท่ี
บริโภค คือ 16.01-19.00 น. จํานวน 138 ราย (คิดเปนรอยละ 34.50) ความบอยที่บริโภค คือ 4-5 ครั้ง/สัปดาห 
จํานวน 140 ราย (คิดเปนรอยละ 35.00) ยี่หออาหารฟาสตฟูดที่บริโภคผานมาในระยะเวลา 1 เดือน คือ เคเอฟซี 
จํานวน 198 ราย (คิดเปนรอยละ 49.50) ลักษณะการบริโภค คือ รับประทานท่ีรานพรอมส่ังกลับบาน จํานวน 114 
ราย (คิดเปนรอยละ 28.50) และมีชองทางขาวสารที่ไดรับ คือ  ทางอินเตอรเน็ต จํานวน 98 ราย (คิดเปนรอยละ 
24.50) 
 ผลการวิจัยพบวา 
  1. ปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารฟาสตฟูดของวัยรุน เรียงลําดับ
ความมีอิทธิพลตามคาสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐานของตัวแปรพยาการณจากมากไปนอย คือ  ดานบุคลากร 
ดานทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย และดานกระบวนการ และรวมกันอธิบายความแปรปรวนของ
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด ของวัยรุนได รอยละ 56.00 
  2. การศึกษาเปรียบเทียบกับปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคกับปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุน โดยเรียงลําดับความสําคัญของตัวแปรพยากรณ 5 ดาน คือ ดาน
บุคลากร ดานทางกายภาพ ซึ่งรวมกันทํานายการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารฟาสตฟูด ของวัยรุนไดอยางมีนัยสําคัญทาง

                                                           
1นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
2 รองศาสตราจารย ดร. คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 
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สถิติที่ระดับ .05 สวนดานผลิตภัณฑ ดานการจําหนาย และดานกระบวนการ ซึ่งรวมกันทํานายการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารฟาสตฟูด ของวัยรุนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 
คําสําคัญ: ปจจัยกลยุทธิ์การตลาด การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด 
Abstract 
 The purposes of this study were to investigate and compare factors affecting the 
decision to buy fast food of teenage in Muang district Ubonrtchthani provice as as perceived by 
teenage people classified by gender, age, monthly income and occupation. The samples used in 
the present research were 400 teenage between 15-25 years old, selected by means of the simple 
random sampling technique. The research instrument was a questionnaire with a five-level Liker 
scale, where the reliability of independent and dependent variables were 0.89 respectively. The 
collected data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, multiple Regression, 
t-test, and F-test. 
 The largest sample groups were female between 16-18 year old, less than bachelor’s 
degree, student occupation, monthly income between 1,501-2,000 baht. Mostly selected grilled 
chicken, expenses between 101-300 baht each time, cause to buy fast food were trying new thing, 
cause to use service were having many food to select, mostly buying for themselves, duration 
time to buy were 16.01 – 19.00 o’clock, the frequency to buy were 4-5 times a week, most 
selected brand was KFC, mostly eat in the shop and take home, advertising most met on internet.  
 The findings were as follows: 
 1. Factors significantly Influenced the decision to buy fast food of teenage in Muang 
district Ubonrtchthani provice  from multiple Regression method high to low ware personnel, 
physical environment, product, distribution and process. These five factors were able to help 
predict the decision to buy fast food of teenage in Muang district Ubonrtchthani provice at the 
accuracy rate of 56.00 percent. 
  2. Comparison of fives influenced marketing factors with personnel factors fond that 
personnel and physical environment factors were able to help predict the decision making to buy 
fast food of teenage in Muang district Ubonrtchthani provice at the significant level of .05 and 
product, distribution and process factors were able to help predict the decision making at the 
significant level of .01 were able to help predict the decision making of the tutorial schools at the 
accuracy rate of 48.3 percent at the significant level of .01.  
 
Keywords : Factors affection, the decision to buy fast food of teenage 
 
บทนํา 
 อาหารเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่มีความสําคัญตอสุขภาพการรับประทานอาหารใหครบถวนทั้งปริมาณและ
คุณภาพ นั้นเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหรางกายเจริญเติบโต มีสุขภาพดี การบริโภคอาหารท่ีไมถูกตองตามหลักโภชนาการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับสารอาหารชนิดหนึ่งมากหรือนอยเกินไปอาจสงผลเสียตอสุขภาพ การบริโภคอาหารให
ครบถวนตามหลักโภชนาการในสัดสวนที่เหมาะสมจะสงผลดีตอรางกายและชวยลดปญหาทางดานโภชนาการได การ
รับประทานอาหารของมนุษยนั้น ไดเกี่ยวของกับปจจัยหลายๆ ดานทั้งในดานสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และปจจัยที่ตัวบุคคลเองเปนผูกระทํา (กุลวดี  รัศมีวิจารย 2539 : 1-3) 
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 จากสภาพสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปพรอมกับความกาวหนาของเทคโนโลยี  การขนสง 
ตลอดจนการสื่อสารที่รวดเร็ว การติดตอที่ไรพรมแดนเขามามีบทบาทมากขึ้น เกิดการรับเอาวัฒนธรรมการบริโภค
อาหารเขามามีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่สงผลใหคนไทยมีความเรงรีบ แขงขันกับเวลา การบริโภค
และการจัดเตรียมอาหารเปล่ียนแปลงไป การเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปและอาหารฟาสตฟูดไดเขามามีบทบาทในชีวิต
มากขึ้น ทําใหคนสวนใหญมีความตองการดานความสะดวกสบาย รวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดเตรียมอาหาร 
ฟาสตฟูด (Fast Food) หรือที่คนไทยมักเรียกกันวา “อาหารจานดวน” เปนคําที่ชาวอเมริกาคิดกันขึ้นมาไวสําหรับ
เรียกอาหารหรือขนมทั้งประเภทกินอ่ิมหรือกินเลนเปนอาหารวาง โดยมีการเตรียมและปรุ งไวจนสําเร็จหรือเกือบ
สําเร็จรูป แลวสามารถรับประทานไดเลยทันที หรือใชเวลาสําหรับกรรมวิธีขั้นสุดทายกอนรับประทานอาหารแคไมกี่
วินาที ผูบริโภคสามารถท่ีจะนั่งรับประทานในรานหรือนําออกไปกินนอกรานได ดังนั้น ฟาสตฟูดมี 2 ประเภท คือ 
อาหารมื้อหลัก (Full Meal Fast Food) ซึ่งจะประกอบไปดวยอาหารประเภทแปง เนื้อสัตว ผัก และอาหารวาง 
(Snack Food) เชน ไอศกรีม ขนมเคก โดนัท เปนตน (นลินี  เสาวภาคญ 2539 : 3) 
 จากรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหธุรกิจรานอาหารประเภทฟาสตฟูดไดรับความ
นิยมอยางรวดเร็ว เนื่องจากฟาสตฟูดเปนสัญลักษณของความเปนตะวันตก ซึ่งแสดงถึงความทันสมัย ความโกเกของ
ผูบริโภค และยังใหความสะอาด สะดวก รวดเร็ว ซึ่งเปนส่ิงที่ตรงใจผูบริโภค จากประมาณการมูลคาตลาดอาหาร
ฟาสตฟูดของประเทศไทยในป 2550 ที่คาดวาจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 8.0 จากมูลคาตลาดรวมราว 
21,000 ลานบาท เมื่อเทียบกับในป 2549 นอกจากการขยายตัวของธุรกิจฟาสตฟูด ที่ตองเรงดําเนินการทามกลาง
สภาวะการแขงขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผูบริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ระมัดระวังการจับจายใชสอยเพ่ิมมากขึ้น สงผลใหผูประกอบการ และนักการตลาดยิ่งตองใหความสําคัญตอกลยุทธ 
หรือ ยุทธวิธี ที่จะนํามาใช เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายใหเกิดความพึงพอใจหรือมากกวาให
ไดมากที่สุด ดังนั้นการใหความสําคัญตอการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของกลุมเปาหมายในปจจุบัน จีงกลายเปน
สวนประกอบท่ีสําคัญตอการวางแผนกิจกรรมทางการตรลาดที่นักการตลาด หรือผูประกอบการไมอาจมองขาม ไมนับ
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 1. เพื่อศึกษาปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขต
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ขอบเขตของการวิจัย 
            1. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ วัยรุนชายและหญิงในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีชวงอายุ ระหวาง 15-25 ป                            
จํานวนประมาณ  65,,690  คน  (สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 2548 : 10 - 25)     
 2. กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ไดแก วัยรุนชายและหญิง ในจังหวัด
อุบลราชธานี ที่มีชวงอายุระหวาง 15-25 ป จํานวน  400  คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จ Krejcie 
and Morgan (1970 : 99, อางถึงใน ทองใบ  สุดชารี 2552 : 129) โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิอยางเปน
สัดสวนแบงออกเปนกลุมที่บริโภคฟาสตฟูด ภายในหางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน และรานฟาสตฟูดที่ตั้งอยูเดี่ยวๆ 
ซึ่งกระจัดกระจายอยูทั่วเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และทําการสุมตัวอยางในแตละกลุมยอยเขามาเปนกลุม
ตัวอยางดวยวิธีการสุมงายโดยใชสัดสวนในแตละกลุมตัวอยางเทากัน 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมในการเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด 
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ 
  ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริโภคอาหารฟาสตฟูด     
 2. การทดสอบ นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อประเมินหาความสอดคลองของ
เนื้อหา จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีผานการหาคาความสอดคลองแลวไปทดลองใชกับวัยรุนชายและหญิงในจังหวัด
อุบลราชธานีที่มีชวงอายุ ระหวาง 15-25 ปในเขตจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 50 ชุด โดยเม่ือทดลองใชแลวทราบวา 
แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือดานตัวแปรอิสระเทากับ 0.89 จากผลการวิเคราะหสรุปผลไดวาเครื่องมือที่
ใชในการวิจัยดังกลาวมีคุณภาพและสามารถนําไปใชในการวิจัยได  
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยนําหนังสือจากคณะบริหารธุรกิจ
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เก็บขอมูลกับกลุมเปาหมายเพ่ือรวบรวมในการเก็บขอมูล ที่เปน
กลุมตัวอยางจํานวน 400 ฉบับ แลวนําแบบสอบถามที่ทําการเก็บขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ และเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่สมบูรณมาใชในการวิเคราะหขอมูล 
 4.  การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวมาตรวจใหคะแนนเปนรายขอตามเกณฑที่
กําหนด แลวนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป วิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรมแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร เพื่อหาคารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-test  F-test และการวิเคราะหการทดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression) และนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อใชในการแปลความหมายเปนรายขอ โดยใช
เกณฑการแปลผลคาคะแนนเฉลี่ย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมในการเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมด 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 271 ราย (คิดเปน
รอยละ 67.75)   มีอายุ 16-18 ป จํานวน 296 ราย (คิดเปนรอยละ 84.00) รองลงมามีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญา
ตรี จํานวน 332 ราย (คิดเปนรอยละ 83.00)  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 330 ราย (คิดเปนรอยละ 82.50) 
และมีรายไดตอเดือน 1,501– 2,000 บาท จํานวน 209 ราย (คิดเปนรอยละ 52.25) ตามลําดับ 
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 จากการศึกษาปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พฤติกรรมในการบริโภคอาหารฟาสตฟูด สวนใหญเลือกรับประมาณ ไกยาง 
จํานวน 92 ราย (คิดเปนรอยละ 23.25) รองลงมา มีคาใชจายตอครั้งตอคนในการบริโภคฟาสตฟูด 101-300 บาท 
จํานวน 181 ราย (คิดเปนรอยละ 45.25) เหตุผลที่เลือกรับประทาน คือ ลองอาหารชนิดใหม จํานวน 98 ราย (คิดเปน
รอยละ 24.50) เหตุผลที่ไปใชบริการ คือ มีอาหารใหเลือกมาก จํานวน 121 ราย (คิดเปนรอยละ 30.25) สวนใหญ
เลือกซื้อให รับประทานเอง จํานวน 184 ราย (คิดเปนรอยละ 46.00) มีชวงเวลาที่บริโภค คือ 16.01-19.00 น. 
จํานวน 138 ราย (คิดเปนรอยละ 34.50) ความบอยที่บริโภค คือ 4-5 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 140 ราย (คิดเปนรอยละ 
35.00) ยี่หออาหารฟาสตฟูดที่บริโภคผานมาในระยะเวลา 1 เดือน คือ เคเอฟซี จํานวน 198 ราย (คิดเปนรอยละ 
49.50) ลักษณะการบริโภค คือ รับประทานที่รานพรอมส่ังกลับบาน จํานวน 114 ราย (คิดเปนรอยละ 28.50) และมี
ชองทางขาวสารท่ีไดรับ คือ  ทางอินเตอรเน็ต จํานวน 98 ราย (คิดเปนรอยละ 24.50) 
 
           สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด 
ของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 1. ดานการสงเสริมการตลาด วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับคูปองสวนลด
คาอาหารตามเทศกาลตางๆ การโฆษณาทางสื่อเชน โทรทัศนวิทยุเพิ่มปริมาณขณะที่ราคาเทาเดิมการลดราคาเม่ือซื้อ
ปริมาณมากสามารถชําระเงินดวยบัตรเครดิตมีระบบสมาชิกหรือสะสมยอด มีการออกแบบบรรจุภัณฑ เนื่องในวาระ
โอกาสและจัดจําหนายในราคาพิเศษ มีการจัดแสดงผลิตภัณฑอยางชัดเจน ณ จุดจําหนายตามลําดับ 
 2. ดานราคา วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับราคาเหมาะสมกับปริมาณ
อาหาร ราคาเหมาะสมกับคุณภาพอาหาร มีการลดราคาตามโอกาสและเทศกาลตางๆ มีราคาตอหนวยถูกลงเม่ือซื้อ
เพิ่มในปริมาณมาก และมีหลายระดับราคาใหเลือกตามลําดับ 

3. ดานบุคลากร วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับเรื่อง มีพนักงานคอยแนะนํา
ผลิตภัณฑการแตงกายของพนักงานขาย พนักงานมีการติดตอส่ือสารกับลูกคาโดยใชคําพูดสุภาพเขาใจงายพนักงานมี
ความสุภาพออนนอมมีมารยาทในการตอนรับ และพนักงานมีจํานวนเพียงพอ ตามลําดับ 

4. ดานผลิตภัณฑวัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับเรื่องชื่อเสียงของราน มี
สินคาหลากหลายใหเลือกซื้อ สวนผสมและวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ผลิตภัณฑไดมาตรฐานและไมมีสารเจือปน บรรจุ
ภัณฑมีคุณภาพ สวย ใหม และสะอาด ภาชนะที่บรรจุสะอาดปลอดภัย และคุณภาพและรสชาติของอาหาร ตามลําดับ 

5. ดานลักษณะทางกายภาพ วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับเรื่องอุปกรณ
อํานวยความสะดวกเชนตะกรา ถาดรองเปนตนความเปนระเบียบเรียบรอยของสินคา ที่จัดวางการตกแตงรานทันสมัย
สะดุดตา ความกวางขวางของรานสะดวกซื้อความสะอาดและความเปนระเบียบ ตามลําดับ 

6. ดานการจัดจําหนาย วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับเรื่องความสะดวกของ
สถานท่ีจอดรถ มีบริการสงอาหารถึงที่ ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง บรรยากาศภายในราน การวางสินคาเปน
ระเบียบ เลือกซื้องายมีจําหนายใกลบาน/ที่พัก มีปายแสดงราคาไวชัดเจน  และผลิตภัณฑมีจําหนายในทองตลาดอยู
ตลอดเวลา ตามลําดับ 

7. ดานกระบวนการในภาพรวม วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับเรื่องขั้นตอน
ในการใหบริการสรางความพึงพอใจใหลูกคา ขั้นตอนในการใหบริการชัดเจนรวดเร็ว และมาตรฐานในการใหบริการ
สม่ําเสมอ ตามลําดับ 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด เพื่อการพยากรณการตัดสินใจอาหารฟาสตฟูดของ
วัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาสฟาสตฟูด โดยเรียงลําดับอิทธิพลจากมาก
ไปหานอย คือ ดานกระบวนการ ดานการจัดจําหนาย/สถานท่ี ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดาน
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บุคลากร มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และสามารถรวมกันทํานายการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไดรอยละ 56 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

สรุปผลความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

 จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสฟูด วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน
รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ เคยมาซ้ือแลวประทับใจจึงกลับมาซื้ออีก ยินดีที่จะแนะนําใหผูอื่นมา
ซื้อผลิตภัณฑอาหารฟาสฟูดที่รานนี ้คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอาหารฟาสตฟูดกับประโยชนที่ไดรับ ประเมินจาการ
สอบถามพนักงานขายเก่ียวกับผลิตภัณฑอาหารฟาสตฟูด สอบถามรานอาหารฟาสตฟูดจากญาติ หรือ เพื่อนสนิท ซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารฟาสตฟูดเปนของฝากในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลตาง ๆ พิจารณาเปรียบเทียบจากรานอาหารฟาสต
ฟูดที่มีชื่อเสียง ประเมินจากความสะอาดของราน และตองการรับประทานอาหารฟาสตฟูด ซึ่งอยูในระดับมาก 

 ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี กับปจจัยสวนบุคคล 
 จากการศึกษาปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโดยจําแนกตามเพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ สรุปไดดังนี้ 
 1. จําแนกตามเพศ พบวา วัยรุนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมและดานกระบวนการ ดานการ
จัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานบุคลากรไมแตกตางกัน 
 2. จําแนกตามอายุ พบวา วัยรุนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม ดานการจัดจําหนาย ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานบุคลากร มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.01 ดานกระบวนการ มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3. จําแนกตามระดับรายไดตอเดือน พบวา วัยรุนท่ีมีระดับรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวม ดานการจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานบุคลากร มีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 ดานกระบวนการ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 4. จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา วัยรุนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมดาน
การจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานบุคลากร มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 ดานกระบวนการ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 5. จําแนกตามอาชีพ พบวา วัยรุนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นในดานภาพรวม ดานกระบวนการ 
ดานการจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานบุคลากร มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1) การอภิปรายปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่
เลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 16 - 18 ป ระดับ
การศึกษาสวนใหญระดับต่ํากวาปริญญาตรี สวนใหญอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  รายไดตอเดือนสวนใหญอยูระหวาง 
1,501 - 2,000 บาท ชนิดอาหารฟาสตฟูดที่รับประทานบอยสวนใหญเปนไกยาง คาใชจายตอครั้งตอคนในการบริโภค
อาหารฟาสตฟูด ระหวาง 101 - 300 เหตุผลที่เลือกรับประทานอาหารฟาสตฟูดสวนใหญมาลองอาหารชนิดใหม  
เหตุผลที่ใชบริการรานอาหารฟาสตฟูดเนื่องจากมีอาหารใหเลือกมาก สวนใหญซื้อรับประทานเอง ชวงเวลาที่บริโภค
อาหารฟาสตฟูดสวนใหญระหวาง 16.01 - 19.00 น. ความบอยที่บริโภคอาหารฟาสตฟูดสวนใหญ 4-5 ครั้ง/สัปดาห 
ยี่หออาหารฟาสตฟูดที่บริโภคผานมาในระยะเวลา 1 เดือนสวนใหญคือเคเอฟซี ลักษณะการบริโภคอาหารฟาสตฟูด
สวนใหญรับประทานท่ีรานพรอมส่ังกลับบาน ซึ่งมีสวนสอดคลองและไมสอดคลองกับวิจัยของอุดม นิยมคา วรรณาศรี 
เพ็ชราพร และวรรณภรณ ขันธพัทธ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาปจจัยที่มีความเก่ียวของตอพฤติกรรม
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บุคลากร มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และสามารถรวมกันทํานายการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไดรอยละ 56 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

สรุปผลความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

 จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสฟูด วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน
รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ เคยมาซ้ือแลวประทับใจจึงกลับมาซื้ออีก ยินดีที่จะแนะนําใหผูอื่นมา
ซื้อผลิตภัณฑอาหารฟาสฟูดที่รานนี ้คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอาหารฟาสตฟูดกับประโยชนที่ไดรับ ประเมินจาการ
สอบถามพนักงานขายเก่ียวกับผลิตภัณฑอาหารฟาสตฟูด สอบถามรานอาหารฟาสตฟูดจากญาติ หรือ เพื่อนสนิท ซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารฟาสตฟูดเปนของฝากในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลตาง ๆ พิจารณาเปรียบเทียบจากรานอาหารฟาสต
ฟูดที่มีชื่อเสียง ประเมินจากความสะอาดของราน และตองการรับประทานอาหารฟาสตฟูด ซึ่งอยูในระดับมาก 

 ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี กับปจจัยสวนบุคคล 
 จากการศึกษาปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโดยจําแนกตามเพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ สรุปไดดังนี้ 
 1. จําแนกตามเพศ พบวา วัยรุนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมและดานกระบวนการ ดานการ
จัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานบุคลากรไมแตกตางกัน 
 2. จําแนกตามอายุ พบวา วัยรุนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม ดานการจัดจําหนาย ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานบุคลากร มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.01 ดานกระบวนการ มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3. จําแนกตามระดับรายไดตอเดือน พบวา วัยรุนท่ีมีระดับรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวม ดานการจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานบุคลากร มีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 ดานกระบวนการ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 4. จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา วัยรุนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมดาน
การจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานบุคลากร มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 ดานกระบวนการ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 5. จําแนกตามอาชีพ พบวา วัยรุนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นในดานภาพรวม ดานกระบวนการ 
ดานการจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานบุคลากร มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1) การอภิปรายปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่
เลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 16 - 18 ป ระดับ
การศึกษาสวนใหญระดับต่ํากวาปริญญาตรี สวนใหญอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  รายไดตอเดือนสวนใหญอยูระหวาง 
1,501 - 2,000 บาท ชนิดอาหารฟาสตฟูดที่รับประทานบอยสวนใหญเปนไกยาง คาใชจายตอครั้งตอคนในการบริโภค
อาหารฟาสตฟูด ระหวาง 101 - 300 เหตุผลที่เลือกรับประทานอาหารฟาสตฟูดสวนใหญมาลองอาหารชนิดใหม  
เหตุผลที่ใชบริการรานอาหารฟาสตฟูดเนื่องจากมีอาหารใหเลือกมาก สวนใหญซื้อรับประทานเอง ชวงเวลาที่บริโภค
อาหารฟาสตฟูดสวนใหญระหวาง 16.01 - 19.00 น. ความบอยที่บริโภคอาหารฟาสตฟูดสวนใหญ 4-5 ครั้ง/สัปดาห 
ยี่หออาหารฟาสตฟูดที่บริโภคผานมาในระยะเวลา 1 เดือนสวนใหญคือเคเอฟซี ลักษณะการบริโภคอาหารฟาสตฟูด
สวนใหญรับประทานท่ีรานพรอมสั่งกลับบาน ซึ่งมีสวนสอดคลองและไมสอดคลองกับวิจัยของอุดม นิยมคา วรรณาศรี 
เพ็ชราพร และวรรณภรณ ขันธพัทธ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาปจจัยที่มีความเก่ียวของตอพฤติกรรม

 

การบริโภคอาหารฟาสตฟูดของนักศึกษาในเขตเทศบาลนครนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเด็นที่ไม
สอดคลองไดแก นักศึกษาเพศชายมีอัตราการบริโภคอาหารฟาสตฟูดตอเดือนสูงกวานักศึกษาเพศหญิง นักศึกษาที่
ครอบครัวมีรายไดตอเดือนแตกตางกันยังมีจํานวนคร้ังในการบริโภคอาหารฟาสตฟูดตอเดือนแตกตางกัน โดยนักศึกษา
ที่ฐานะครอบครัวมีรายไดตอเดือนสูงในบางกลุมมีการบริโภคอาหารฟาสตฟูดบอยคร้ังกวาและเสียคาใชจายในการ
บริโภคตอครั้งมากกวานักศึกษาที่ฐานะครอบครัวมีรายไดตอเดือนต่ํากวาอีกดวย  พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต
ฟูดโดยนั่งรับประทานที่รานเวลาที่รับประทานสวนใหญอยูในชวง 11.00-13.00 น. ซึ่งใชเวลาประมาณ 21-40 นาที
ตอครั้งโดยเฉลี่ยไปรับประทาน  2.64 ครั้งตอเดือนเสียคาใชจายเฉลี่ยในการบริโภค  201.50 บาทตอครั้งโดยนั่ง
รับประทานที่ราน ประเด็นที่สอดคลองไดแก กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกรับประทานอาหารฟาสตฟูดของรานเคนตั๊ก
กี้ฟรายชิคเกน (KFC) และเลือกด่ืมน้ําอัดลมประเภทของอาหารท่ีเลือกเปนอันดับหนึ่งคือไกทอด อันดับที่สองคือมัน
ฝรั่งทอด อันดับสามคือฮอทดอก ศูนยการคาท่ีกลุมตัวอยางเลือกไปรับประทานอาหารฟาสตฟูดคือเทสโกโลตัส และ
สวนใหญรับประทานรวมกับเพ่ือนๆ 
 2) การอภิปรายผลจากการศึกษาปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร         
ฟาสตฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
 จากการศึกษาปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ใหความสําคัญภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย คือ ดานสงเสริมการตลาด ดานราคา ดานบุคลากร ดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการจัด
จําหนาย และดานกระบวนการ ตามลําดับ สอดคลองกับวิจัยของอุดม นิยมคา วรรณา ศรีเพ็ชราพร และวรรณภรณ 
ขันธพัทธ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาปจจัยที่มีความเก่ียวของตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟู
ดของนักศึกษาในเขตเทศบาลนครนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาทัศนคติตออาหารประเภทฟาสตฟูด
ทั้ง 5 ดานพบวาดานผลิตภัณฑของสินคา ดานราคาของสินคา ดานสถานที่ ดานโฆษณาและบริการมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับสูงทั้งหมด และสอดคลองกับวิจัยของวรรณภา ศิริพงษ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการรับรูตําแหนงทาง
การตลาดของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารฟาสตฟูดในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม  พบวาเหตุจูงใจในการใชบริการ
เนื่องจากถูกกระตุนโดยวิธีการสงเสริมทางการตลาด คือ รายการสงเสริมการขายการโฆษณาภาพประกอบในใบปลิว
เปนตนปจจัยในดานคุณภาพของสินคาและบริการไมไดเปนสิ่งดึงดูดในการใชบริการมากนัก 

จากผลการวิจัย ปจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสงเสริมการตลาดวัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยให
ความสําคัญกับคูปองสวนลดคาอาหารตามเทศกาลตางๆการโฆษณาทางสื่อตางๆเชน โทรทัศนวิทยุเพิ่มปริมาณขณะท่ี
ราคาเทาเดิมการลดราคาเม่ือซื้อปริมาณมากสามารถชําระเงินดวยบัตรเครดิตมีระบบสมาชิกหรือสะสมยอด มีการ
ออกแบบบรรจุภัณฑเนื่องในวาระโอกาสและจัดจําหนายในราคาพิเศษมีการจัดแสดงผลิตภัณฑอยางชัดเจน ณ จุด
จําหนายตามลําดับดานกระบวนการในภาพรวม วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมากโดยใหความสําคัญกับเรื่อง
ขั้นตอนในการใหบริการสรางความพึงพอใจใหลูกคา ขั้นตอนในการใหบริการชัดเจนรวดเร็ว และมาตรฐานในการ
ใหบริการสม่ําเสมอ ตามลําดับดานลักษณะทางกายภาพ วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับ
เรื่อง อุปกรณอํานวยความสะดวกเชนตะกรา ถาดรองเปนตนความเปนระเบียบเรียบรอยของสินคาที่จัดวางการ
ตกแตงรานทันสมัยสะดุดตา ความกวางขวางของรานสะดวกซ้ือความสะอาดและความเปนระเบียบ ตามลําดับดาน
การจัดจําหนาย/สถานท่ี วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับเร่ืองความสะดวกของสถานที่จอด
รถมีบริการสงอาหารถึงที่ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทางบรรยากาศภายในรานการวางสินคาเปนระเบียบ เลือกซื้อ
งายมีจําหนายใกลบาน/ที่พัก มีปายแสดงราคาไวชัดเจน  และผลิตภัณฑมีจําหนายในทองตลาดอยูตลอดเวลา 
ตามลําดับ ดานบุคลากร วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับเรื่อง มีพนักงานคอยแนะนํา
ผลิตภัณฑการแตงกายของพนักงานขายพนักงานมีการติดตอสื่อสารกับลูกคาโดยใชคําพูดสุภาพเขาใจงายพนักงานมี
ความสุภาพออนนอมมีมารยาทในการตอนรับและ พนักงานมีจํานวนเพียงพอ ตามลําดับสอดคลองกับวิจัยของภัทร
วรรณ สุขพันธ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในอําเภอเมืองจังหวัด
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ลําปางพบวาวัยรุนในอําเภอเมืองจังหวัดลําปางสวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับอาหารฟาสตฟูดจากโทรทัศน
หนังสือพิมพและวิทยุปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดใหความสําคัญกับการใชคูปองเปนสวนลดคาอาหารฟาสต
ฟูดปจจัยดานกระบวนการใหบริการสวนใหญคิดวามีการทักทายและตอนรับโดยพนักงานเมื่อเดินเขาไปในรานปจจัย
ดานการสรางและการนําเสนอทางกายภาพสวนใหญคิดวาภาชนะอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสะอาดและปจจัยดาน
พนักงานสวนใหญคิดวาพนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดียิ้มแยมแจมใสมีความเปนกันเองกับลูกคา 

 
ขอเสนอแนะ   
 จากผลการวิจัยที่ศึกษาเร่ืองความตองการในการเขาศึกษาตอในระดับดุษฎีบัณฑิตดานบริหารธุรกิจของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยไดคนพบขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ดานกระบวนการ จากผลการวิจัยพบวามีอิทธิพลตอการตัดสินคาเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของ
วัยรุนมากท่ีสุด โดยใหความสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานในการใหบริการที่สม่ําเสมอ ขั้นตอนในการใหบริการที่ชัดเจน
รวดเร็ว ควบคูไปกับขั้นตอนในการสรางความพึงพอใจใหลูกคา จะเห็นไดวาถึงแมวัยรุนตองการความสะดวกรวดเร็วใน
การใหบริการและการประกอบอาหารฟาสตฟูด วัยรุนยังใหความสําคัญตอมาตรฐานและความชัดเจนในการใหบริการ
ดวย ดังนั้น ผูใหบริการควรใสใจในเรื่องมาตรฐานและการสื่อสารทุกกระบวนการใหชัดเจนกับวัยรุน เชน แจง
ระยะเวลาในการรอคอย เปนตน และจากการเปรียบเทียบกับปจจัยสวนบุคคลพบวายิ่งวัยรุนอายุนอยมากมีความ
คิดเห็นตอปจจัยดานกระบวนการแตกตางจากวัยรุนที่มีอายุมากข้ึน เชนเดียวกันกับเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพ ที่แตละ
กลุมมีความคิดเห็นตอกระบวนการแตกตางกัน  
 2.  ดานการจัดจําหนาย/สถานที่ วัยรุนใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนาย/สถานที่ รองลงมา
จากดานกระบวนการ โดยใหความสําคัญกับความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ มีบริการสงอาหารถึงที่ ทําเลที่ตั้งสะดวก
ตอการเดินทาง บรรยากาศภายในรานดี การวางสินคาเปนระเบียบ เลือกซ้ืองาย มีจําหนายใกลบานหรือที่พัก มีปาย
แสดงราคาไวชัดเจน และผลิตภัณฑมีจําหนายในทองตลาดอยูตลอดเวลา ดังนั้น ผูประกอบการตองใหความสําคัญใน
การเลือกทําเลท่ีตั้งสําหรับสินคาฟาสตฟูด เมื่อมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนวัยรุน เชน หางสรรพสินคา หรือแหลงชุมชน 
ที่สามารถเขาถึงสินคาและบริการมาก หรือมีการใหบริการนําสงถึงบานดวย  
 3. ดานลักษณะทางกายภาพ วัยรุนใหความสําคัญตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการซื้อสินคาการตกแตงที่
ดูทันสมัยสะดุดตา ความกวางขวางของราน และความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย ดังนั้น การใหบริการอาหาสฟาสต
ฟูดจะเปนวาวัยรุนตองการมีสวนรวมในการซื้อสินคาและบริการ โดยหากมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกวัยรุน วัยรุน
สามารถใหบริการตนเองได และกิจการสามารถลดตนทุนในดานบุคลากร เพียงจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให
ครบถวนมาก 
 4. ดานบุคลากร วัยรุนตองการใหบุคลากรแนะนําผลิตภัณฑ มีฟอรมการแตงกาย มีการติดตอสื่อสาร
อยางสุภาพเขาใจงาย มีความสุภาพออนนอม มีมารยาทในการตอนรับ และมีจํานวนเพียงพอ จะเห็นไดวา กิจการควร
มีการพัฒนาอบรมบุคลากรใหสามารถใหคําแนะนําผลิตภัณฑตาง ๆ ใหลูกคากลุมวัยรุน ดวยความสุภาพออนนอม 
พรอมการตอนรับที่ดี พรอมทั้งจัดแบบฟอรมการแตงกายใหเพื่อดูเปนมืออาชีพใหกับพนักงานดวย 
 5. ดานผลิตภัณฑ โดยวัยรุนใหความสําคัญกับชื่อเสียงของราน มีสินคาใหเหลือหลากหลาย สวนผสมและ
วัตถุดินที่ใชในการผลิต ผลิตภัณฑไดมาตรฐานและไมมีสารเจือปน ดังนั้น กิจการควรจะมีการรักษาชื่อเสียงของ
ทางดานใหดีตอกลุมวัยรุน มีสินคาใหลูกคาเลือกหลากหลาย และใหความสําคัญตอมาตรฐานของสินคาและบริการ 
เชน การจัดกิจกรรมใหวัยรุนมีสวนรวมกับทางรานเพ่ือกอใหเกิดความผูกพันและเปนสวนหนึ่งของทางราน  
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ลําปางพบวาวัยรุนในอําเภอเมืองจังหวัดลําปางสวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับอาหารฟาสตฟูดจากโทรทัศน
หนังสือพิมพและวิทยุปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดใหความสําคัญกับการใชคูปองเปนสวนลดคาอาหารฟาสต
ฟูดปจจัยดานกระบวนการใหบริการสวนใหญคิดวามีการทักทายและตอนรับโดยพนักงานเมื่อเดินเขาไปในรานปจจัย
ดานการสรางและการนําเสนอทางกายภาพสวนใหญคิดวาภาชนะอุปกรณเคร่ืองมือเครื่องใชสะอาดและปจจัยดาน
พนักงานสวนใหญคิดวาพนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดียิ้มแยมแจมใสมีความเปนกันเองกับลูกคา 

 
ขอเสนอแนะ   
 จากผลการวิจัยที่ศึกษาเรื่องความตองการในการเขาศึกษาตอในระดับดุษฎีบัณฑิตดานบริหารธุรกิจของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยไดคนพบขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ดานกระบวนการ จากผลการวิจัยพบวามีอิทธิพลตอการตัดสินคาเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของ
วัยรุนมากท่ีสุด โดยใหความสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานในการใหบริการที่สม่ําเสมอ ขั้นตอนในการใหบริการที่ชัดเจน
รวดเร็ว ควบคูไปกับขั้นตอนในการสรางความพึงพอใจใหลูกคา จะเห็นไดวาถึงแมวัยรุนตองการความสะดวกรวดเร็วใน
การใหบริการและการประกอบอาหารฟาสตฟูด วัยรุนยังใหความสําคัญตอมาตรฐานและความชัดเจนในการใหบริการ
ดวย ดังนั้น ผูใหบริการควรใสใจในเรื่องมาตรฐานและการสื่อสารทุกกระบวนการใหชัดเจนกับวัยรุน เชน แจง
ระยะเวลาในการรอคอย เปนตน และจากการเปรียบเทียบกับปจจัยสวนบุคคลพบวาย่ิงวัยรุนอายุนอยมากมีความ
คิดเห็นตอปจจัยดานกระบวนการแตกตางจากวัยรุนที่มีอายุมากข้ึน เชนเดียวกันกับเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพ ที่แตละ
กลุมมีความคิดเห็นตอกระบวนการแตกตางกัน  
 2.  ดานการจัดจําหนาย/สถานที่ วัยรุนใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนาย/สถานที่ รองลงมา
จากดานกระบวนการ โดยใหความสําคัญกับความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ มีบริการสงอาหารถึงที่ ทําเลที่ตั้งสะดวก
ตอการเดินทาง บรรยากาศภายในรานดี การวางสินคาเปนระเบียบ เลือกซ้ืองาย มีจําหนายใกลบานหรือที่พัก มีปาย
แสดงราคาไวชัดเจน และผลิตภัณฑมีจําหนายในทองตลาดอยูตลอดเวลา ดังนั้น ผูประกอบการตองใหความสําคัญใน
การเลือกทําเลท่ีตั้งสําหรับสินคาฟาสตฟูด เมื่อมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนวัยรุน เชน หางสรรพสินคา หรือแหลงชุมชน 
ที่สามารถเขาถึงสินคาและบริการมาก หรือมีการใหบริการนําสงถึงบานดวย  
 3. ดานลักษณะทางกายภาพ วัยรุนใหความสําคัญตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการซื้อสินคาการตกแตงที่
ดูทันสมัยสะดุดตา ความกวางขวางของราน และความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย ดังนั้น การใหบริการอาหาสฟาสต
ฟูดจะเปนวาวัยรุนตองการมีสวนรวมในการซื้อสินคาและบริการ โดยหากมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกวัยรุน วัยรุน
สามารถใหบริการตนเองได และกิจการสามารถลดตนทุนในดานบุคลากร เพียงจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให
ครบถวนมาก 
 4. ดานบุคลากร วัยรุนตองการใหบุคลากรแนะนําผลิตภัณฑ มีฟอรมการแตงกาย มีการติดตอสื่อสาร
อยางสุภาพเขาใจงาย มีความสุภาพออนนอม มีมารยาทในการตอนรับ และมีจํานวนเพียงพอ จะเห็นไดวา กิจการควร
มีการพัฒนาอบรมบุคลากรใหสามารถใหคําแนะนําผลิตภัณฑตาง ๆ ใหลูกคากลุมวัยรุน ดวยความสุภาพออนนอม 
พรอมการตอนรับที่ดี พรอมทั้งจัดแบบฟอรมการแตงกายใหเพื่อดูเปนมืออาชีพใหกับพนักงานดวย 
 5. ดานผลิตภัณฑ โดยวัยรุนใหความสําคัญกับชื่อเสียงของราน มีสินคาใหเหลือหลากหลาย สวนผสมและ
วัตถุดินที่ใชในการผลิต ผลิตภัณฑไดมาตรฐานและไมมีสารเจือปน ดังนั้น กิจการควรจะมีการรักษาชื่อเสียงของ
ทางดานใหดีตอกลุมวัยรุน มีสินคาใหลูกคาเลือกหลากหลาย และใหความสําคัญตอมาตรฐานของสินคาและบริการ 
เชน การจัดกิจกรรมใหวัยรุนมีสวนรวมกับทางรานเพื่อกอใหเกิดความผูกพันและเปนสวนหนึ่งของทางราน  
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติมา จึงสุวดี ผูชวยศาสตราจารย ดร. เพ็ญศิริ โชติพันธ รองศาสตราจารย ดร. ปยกนิฏฐ 
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รองศาสตราจารย ดร. ทองใบ สุดชารี ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาและเอาใจใส
ตรวจสอบวิทยานิพนธเพื่อความสมบูรณในทุกขั้นตอน 
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