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(ข)

ระดับมาก (x̅ = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.31) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก
(x̅ = 4.20) ปั จจัย ด้านการส่ ง เสริ มการตลาด อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.15) ปั จจัย ด้านสถานที่ (x̅ =
4.13) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (x̅ = 4.02) ปัจจัยด้านบุคลากร (x̅ = 4.01) และปั จจัย
ด้านราคา อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.93) ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น และอาชี พ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 และปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ : ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ, the Mall Thapra, ร้านเคเอฟซี

(จ)

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงสมบูรณ์ได้ดว้ ยความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ด้วยความกรุ ณาอย่างสู ง
ของ ดร.รุ่ งโรจน์ สงสระบุญ อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้ให้คาปรึ กษา คาแนะนาและเสนอข้อคิดเห็นที่
เป็ นประโยชน์ ตลอดจนตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ จนทาให้งานวิจยั ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์
ผูว้ ิจยั จึงขอขอบพระคุณอาจารย์เป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ประสิ ทธิประสาทความรู้แก่ผูว้ ิจยั จนสามารถนาความรู้
มาใช้ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว และเพื่อนๆ ทุกคน ผูซ้ ่ ึงเป็ นทั้ง
แรงบันดาลใจคอยให้การสนับสนุนและส่งเสริ มให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็จได้อย่างสมบูรณ์
สุ ดท้ายนี้ ผูว้ ิจยั หวังว่า ผลการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางสาหรับผูท้ ี่สนใจ
จะศึกษาวิจยั ในธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟ้ดู ส์ได้เป็ นอย่างดีสืบไป

กฤติกา สังคจิตต์
29 กันยายน 2562

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
บทที่
1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
1.2 คาถามการวิจยั
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.4 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
1.5 สมมติฐานการวิจยั
1.6 ขอบเขตในการวิจยั
1.7 ตัวแปรที่ศึกษา
1.8 นิยามคาศัพท์
1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั
2. แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s
2.4 ประวัติของบริ ษทั
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 วิธีสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

หน้ า
(ก)
(ค)
(จ)

1
3
3
4
5
5
5
6
7
8
10
13
18
21
23
24
25
26
27

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
บทที่
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

4.1 สถิติเชิงพรรณา
4.2 สถิติเชิงอนุมาน
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก แบบสอบถาม

34
40
64
71
73
74
78

สารบัญตาราง
ตารางที่
หน้ า
3.1 ตารางแสดงค่าความเชื่อมัน่ ในการตรวจสอบเครื่ องมือ
25
4.1 จานวนและร้อยของกลุม่ ตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 35
4.2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมในการใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
37
4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ท่าพระโดยภาพรวม
41
4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ท่าพระ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
42

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
หน้ า
4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ท่าพระ ปัจจัยด้านราคา
43
4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ท่าพระ ปัจจัยด้านสถานที่
44
4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์
ท่าพระ ด้านการส่งเสริ มการตลาด
45
4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ท่าพระ ปัจจัยด้านบุคลากร
46
4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ท่าพระ ปัจจัยด้านกระบวนการ
47
4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ท่าพระ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
48
4.11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน
เคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
49
4.12 การเปรี ยบเทียบระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามเพศ
50
4.13 การเปรี ยบเทียบระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามสถานภาพ
51
4.14 การเปรี ยบเทียบระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามอายุ
51

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
หน้ า
4.15 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามอายุ
52
4.16 การเปรี ยบเทียบระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามระดับการศึกษา
53
4.17 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามระดับการศึกษา 54
4.18 การเปรี ยบเทียบระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
55
4.19 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามรายได้ต่อเดือน 56
4.20 การเปรี ยบเทียบระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามอาชีพ
57
4.21 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามอาชีพ
58
4.22 การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
60
4.23 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
61
4.24 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์
ท่าพระ
61

สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
2.1 ผูพ้ นั แซนเดอร์ส ผูส้ ร้างตานานไก่ทอด KFC
2.2 ร้านเคเอฟซีแห่งแรกของโลก ณ รัฐเคนตัก๊ กี้ สหรัฐอเมริ กา

หน้ า
4
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ทุกคนย่อมมีเป้าหมายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องเรี ยน ความรัก อาชีพที่ใฝ่ ฝัน และเชื่อว่าทุก
คนต้องมี “Idol” ที่เป็ นแบบอย่างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทาตามความฝันให้สาเร็ จ แต่กว่าจะ
สาเร็ จและเข้าสู่ เป้ าหมายได้อาจจะต้องพบเจออุปสรรคและความผิดหวัง พอเจอบ่อยครั้งก็พาลทา
ให้ลม้ เลิกความตั้งใจไป ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่น่าเสี ยดาย ทาอย่างไรจะไม่ให้อุปสรรคเหล่านั้นมาบัน่ ทอน
ก าลัง ใจ ใครที่ จะตอบได้ว่า ต้องล้ม เหลวกี่ ค รั้ งถึ ง จะประสบความส าเร็ จ บางครั้ งเคล็ดไม่ ล ับ สู่
ความสาเร็ จที่ส่งต่อกันจากรุ่ นสู่ รุ่นอาจจะมาจากบุคคลระดับโลกที่เราคุน้ เคย ถ้าเอ่ยถึง ฮาร์ แลนด์
เดวิด แซนเดอร์ ส หลายคนอาจสงสัยว่าเขาคือใคร แต่ถา้ บอกว่าเขาคือ “ผูพ้ นั แซนเดอร์ ส ” คุณลุง
หน้าตายิม้ แย้มแจ่มใส ใจดี ที่อยูบ่ นโลโก้ของเคเอฟซี แบรนด์ร้านอาหารจานด่วนชื่อดังที่มีเครื อข่าย
ขยายไปทัว่ โลก และเป็ นที่นิยมของคนไทย (Brand Buffet, 2016)
ทุกคนรู ้จกั ผูพ้ นั แซนเดอร์ในฐานะผูก้ ่อตั้งและคิดค้นไก่ทอดสู ตรต้นตารับเคเอฟซีที่ประสบ
ความสาเร็ จแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า 65 ปี ก่อนหน้าที่เคเอฟซี จะถือกาเนิ ดขึ้น ชี วิตผูพ้ นั แซน
เดอร์ สต้องเจอกับความล้มเหลวมาแล้วถึง 1,009 ครั้ง ชี วิตของเขาก็เหมือนกับหลายๆ คนที่ไม่ได้
โรยด้วยกลีบกุหลาบ เริ่ มตั้งแต่สูญเสี ยพ่อตั้งแต่ยงั เล็ก ทาให้ตอ้ งออกจากโรงเรี ยนมาทางานเลี้ ยง
ครอบครั ว จากนั้นชี วิตแต่งงานก็ล ้มเหลวเพราะถูก ภรรยาทิ้ง เขาและลูกไป แถมพอทางานก็ ไ ม่
ประสบความสาเร็จในอาชีพใดเลย ไม่วา่ จะเป็ นทหาร นักดับเพลิง ขายประกัน ทางานที่สถานีขนส่ง
ขับเรื อกลไฟ หรื อแม้กระทัง่ เป็ นชาวนา เมื่อถึงจุดนี้ หลายคนอาจท้อแท้ในชีวิตไปแล้ว แต่สาหรับผู ้
พันแซนเดอร์ สกลับไม่ได้เป็ นเช่นนั้น แต่จุดผลิกผันที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในชีวิตของผู ้
พันแซนเดอร์สเกิดขึ้นในวัย 65 ปี เมื่อเขาคิดทบทวนและพบว่างานที่ผา่ นมาไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ งเลย
ซึ่งน่าจะเป็ นสาเหตุที่ทาให้เขาไม่ประสบความสาเร็ จ แท้ที่จริ งแล้ว เขามีความสุ ขกับการทาอาหาร
ต่างหาก จากนั้นเขาจึงมุ่งมัน่ กับการเป็ นพ่อครัวในร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ต่อมาก็ได้คิดค้นไก่ทอดสู ตร
พิเศษที่กลายมาเป็ น “ไก่ทอดเคเอฟซียอดนิยม” ในปัจจุบนั (Brand Buffet, 2016)
การด าเนิ น ชี วิ ต ของคนไทยในสั ง คมปั จ จุ บัน เต็ ม ไปด้ว ยความเร่ ง รี บ บวกกับ สภาพ
การจราจรที่ติดขัดส่ งผลให้คนไทยมีเวลาน้อยลง รวมถึงพฤติกรรมการบริ โภคอาหารแบบตะวันตก
อาหารจานด่วนในปัจจุบนั ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตที่เร่ งรี บของ
คนในสังคมยุคใหม่ในทุกช่วงเวลา มีความสะดวกสบาย และรวดเร็ว (อัญชิกา อายุศะนิล, 2558) เชื่อ
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ว่าหลายๆ คนคงมีชื่ออยู่ในใจและเป็ นลูกค้าประจากันอยู่หลายที่ เนื่ องจากปั จจุบนั ธุ รกิจประเภทนี้
เข้ามามีบทบาทและขยายตัวอย่างกว้างขวางในประเทศไทยมากขึ้น สามารถหาทานได้ง่าย สะดวก
รวดเร็ ว และมีเมนูให้เลือกหลากหลาย แต่ถา้ พูดถึงเมนู “ไก่ทอด” คงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จกั “KFC” ที่
แตกต่างจากไก่ทอดที่ขายตามตลาดทัว่ ๆไป ด้วยรสชาติกรอบนอก นุ่มใน เผ็ด ในเวลาเดียวกัน ที่มา
พร้ อ มกับ ภาพคุ ณ ลุ ง ใจดี ผ มขาว สวมสู ท ขาว ผูก เนคไทสี ด า ท าให้ KFC เป็ นที่ นิ ย มกัน อย่ า ง
แพร่ หลายกับคนทัว่ โลกมาเป็ นเวลานาน (Thai SME Center, 2017)
เคเอฟซี เป็ นหนึ่ งในแบรนด์ร้านอาหารบริ การด่วนที่ใหญ่และได้รับความนิ ยมทัว่ โลก ถือ
กาเนิดอย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ.2495 โดยผูพ้ นั ได้ขายแฟรนไชส์แรกให้กบั พีท ฮาร์แมน เพื่อนที่
รู ้จกั กันระหว่างเรี ยนหลักสู ตรบริ หารร้านอาหารและเป็ นเจ้าของร้านอาหารอยู่ในรัฐยูทาห์ ซึ่ งพีท
ฮาร์ แมนยังเป็ นคนตั้งชื่ อ “ไก่ ทอดจากรั ฐเคนตัก๊ กี้ ” (Kentucky Fried Chicken) ขึ้นเป็ นจุ ดขายจน
กลายเป็ นชื่อแฟรนไชส์ในที่สุดด้วย อย่างไรก็ตาม ช่วงแรกผูพ้ นั ยังคงเน้นดูแลร้านอาหารของตัวเอง
เป็ นหลัก จนกระทัง่ ปี 2499 ผูพ้ นั แซนเดอร์ก็เผชิญจุดหักเหในชีวิตอีกครั้งเมื่อมีการตัดทางหลวงเส้น
ใหม่ ทาให้นกั ท่องเที่ยวที่เป็ นลูกค้ากลุ่มหลักของร้านหายไปและผูพ้ นั ต้องปิ ดร้านของตัวเองลง แต่
แม้ธุรกิ จจะล้มลงผูพ้ นั ก็ไม่เคยล้มเลิ กหรื อยอมแพ้ และจุ ดนี้ เองที่ แนวคิดการสร้ างแฟรนไชส์ได้
เกิดขึ้นและเริ่ มเป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้นมาในฐานะความหวังครั้งใหม่ (KFC Thailand, 2017)
เดิมเคเอฟซี เปิ ดให้บริ การในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2513 แต่ก็ได้ปิดให้บริ การหลังสิ้ นสุ ด
สงครามเวียดนามในปี พ.ศ.2518 เคเอฟซี ได้กลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 โดย
กลุ่ ม เซ็ น ทรั ล โดยมี ส าขาแรกอยู่ที่ ห้างสรรพสิ น ค้าเซ็ น ทรั ล พลาซ่ า ลาดพร้ า ว ต่ อ มาได้มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการบริ ษทั แม่มาเป็ นบริ ษทั เป๊ ปซี่ โค ซึ่ งได้ดึงเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์มาร่ วม
ดาเนินกิจการในประเทศไทยด้วย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงการการบริ หาร โดยมีเจ้าของหลักเป็ น
บริ ษทั ยัม แบรนด์ส อิงค์ ในประเทศไทย จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็ นบริ ษทั ยัม ในประเทศไทย (Thai SME
Center, 2017)
คุณแววคนี ย ์ อัสโสรัตน์กุล ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั ยัม เรสเตอรองทส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จากัด ได้ปรับนโยบายการผันตัวเองสู่การเป็ นธุรกิจแฟรนไชส์ร้อยละ 100 และยังคง
เดินหน้าความเป็ นหนึ่งด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ นค้าใหม่ โดยนาเทคโนโลยีดิจิทลั เข้ามาช่วย
ในเรื่ องการบริ การให้เหมาะสมกับไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภค โดยมีเป้ าหมายในการขยายสาขากว่า
1,000 สาขา แบ่งเป็ นรู ปแบบไดรฟ์ ทรู กว่า 100 สาขา ภายในปี 2563 (Positioningmag, 2017)
จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บ ริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ท่าพระ เพื่อที่จะได้
ทราบว่า ปั จ จัย ใดบ้า งที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารร้ า นเคเอฟซี โดยข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ าก
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การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบการเพื่อนาไปปรับปรุ ง และแก้ไข รวมถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการให้บริ การในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั
และนาไปสู่ ความยัง่ ยืนในการทาธุรกิจนี้
1.2 คำถำมกำรวิจัย
1.2.1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ มี
ลักษณะอย่างไร
1.2.2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี ที่
ห้างสรรพสิ นเดอะมอลล์ ท่าพระ เป็ นอย่างไร
1.2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่า
พระ เป็ นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.3.1 เพื่อสารวจปัจจัยส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การร้านเคเอฟซีที่หา้ งสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์
ท่าพระ
1.3.2 เพื่อศึกษาระดับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่หา้ งสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
1.3.3 เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
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1.4 กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย
ในการศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ มีกรอบแนวคิดในการทาวิจยั ได้มีการกาหนดตัวแปรต้น ตัว
แปรร่ วม และตัวแปรตาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดาเนิ นงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหา
คาตอบ
ตัวแปรอิสระ
Independent Variable)

ตัวแปรตำม
(Dependent Variable)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. การศึกษา
5. รายได้ต่อเดือน
6. อาชีพ

H1
กำรตัดสินใจใช้ บริกำรร้ ำนเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์
ท่ำพระ

ปัจจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
2. ปัจจัยด้านราคา
3. ปัจจัยด้านสถานที่
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด
5. ปัจจัยด้านบุคลากร
6. ปัจจัยด้านกระบวนการ
7. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

H2

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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1.5 สมมติฐำนกำรวิจัย
1.5.1 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ การร้ า นเคเอฟซี ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน
1.5.2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซีที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
1.6 ขอบเขตในกำรวิจัย
1.6.1 ประชากร ได้แก่ ประชากรที่เคยใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่หา้ งสรรพสิ นค้าเดะ
มอลล์ ท่าพระ ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน
1.6.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างเชิงปริ มาณได้ ประชากรที่เคยใช้บริ การร้านเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดะมอลล์ ท่าพระ ไม่ทราบจานวนที่แน่ นอน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งใช้วิธี ก าร
ก าหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่า งโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจานวนประชากร โดยใช้สู ตร
ก าหนดขนาดตัว อย่า งของ สู ต ร W.G. cochran (1977) ได้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งจ านวน 400 คนโดยการ
เลือกใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
1.6.3 ระยะเวลาในการเก็บ กลุ่มตัวอย่างตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 – มีนาคม พ.ศ.
2562
1.7 ตัวแปรที่ศึกษำ
1. ตัวแปรต้น (Independent Variable)
1.1 ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
1.1.1 เพศ
1.1.2 อายุ
1.1.3 สถานภาพ
1.1.4 การศึกษา
1.1.5 รายได้ต่อเดือน
1.1.6 อาชีพ
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1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่
1.2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
1.2.2 ปัจจัยด้านราคา
1.2.3 ปัจจัยด้านสถานที่
1.2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด
1.2.5 ปัจจัยด้านบุคลากร
1.2.6 ปัจจัยด้านนกระบวนการ
1.2.7 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
2. ตัวแปรตำม คือ การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่หา้ งสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์
ท่าพระ
1.8 นิยำมคำศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นาตัวแปรมากาหนดคานิยามคาคาศัพท์เพื่อนาไปสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาตอบ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ
2. ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ หมายถึง ขั้นตอนในการตัดสิ นใจใช้บริ การ โดยใช้
เครื่ องมือทางการตลาดเพื่อนามาดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการหรื อ
ความจาเป็ นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้
2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการแปรรู ปเป็ นอาหารสาเร็ จรู ปก่อน
ส่งมอบให้กบั ลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การร้านเคเอฟซี
2.2 ปั จจัยด้านราคา หมายถึ ง ราคาสมเหตุส มผลที่ ลูก ค้า มี ความยินดี จ่า ยเงิ นเพื่ อซื้ อ
อาหารในร้านเคเอฟซี
2.3 ปัจจัยด้านสถานที่ หมายถึง การกาหนดช่องทางการจาหน่าย หรื อการกระจายสิ นค้า
ให้ลูกค้าได้รับรู ้และบริ การได้อย่างทัว่ ถึง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้สะดวกและ
รวดเร็ว
2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด หมายถึง การสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆให้ผใู ้ ช้บริ การ
มีความสนใจ เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ การแจกใบปลิว อินเทอร์ เน็ต ป้ ายโฆษณา
หรื อวารสารต่างๆ เป็ นต้น
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2.5 ปั จจัยด้านบุคลากร หมายถึง พนักงานที่ผ่านการฝึ กอบรม เป็ นผูม้ ีความรู ้ มีความ
พร้อมในการปฏิบตั ิงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความกระตือรื อร้น มีอธั ยาศัยดี และมีความ
สุภาพในการทางาน
2.6 ปัจจัยด้านกระบวนการ หมายถึง การปฏิบตั ิงานในด้านการบริ การที่นาเสนอให้กบั
ผูใ้ ช้บริ การ และทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจ
2.7 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง การสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายให้กบั ลูกค้าในด้านต่าง ๆ เช่น การตกแต่งร้านในการให้บริ การอย่างสะอาดและสวยงาม การ
แต่งกายพนักงานสะอาด แสงสว่างภายในร้านมีความเหมาะสม และการให้บริ การที่รวดเร็ว เป็ นต้น
1.9 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย
1.ได้ทราบถึงปัจจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การร้านเคเอฟซีที่หา้ งสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่า
พระ
2.ได้ทราบถึงระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการการตัดสิ นใจใช้
บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่หา้ งสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
3. ได้ท ราบถึ ง ระดับ ปั จจัย ที่ ส่ งผลต่อ การการตัดสิ นใจใช้บริ ก ารร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ท่าพระ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง เพื่อนามา
ประกอบการนาเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั
ที่ได้กาหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s
2.4 ประวัติของบริ ษทั
2.5 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ
ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ได้อ ธิ บายว่า การวิเ คราะห์ความพอใจของลูกค้า (Customer
Satisfaction Analysis) เป็ นการประเมินเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ผบู้ ริ โภคใช้ในการประเมินความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรธุ รกิจและตัวผูบ้ ริ โภคเอง เช่น เกณฑ์ต่างๆ ที่ผู้บริ โภคใช้ในการประเมินเลือกซื้อ
สิ นค้า และความสาคัญโดยการเปรี ยบเทียบของเกณฑ์เหล่านี้ เป็ นต้น จากนั้นจึงประเมินว่าองค์กร
ธุรกิจสามารถบรรลุความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคในเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้มากน้อยเพียงใด
Kotler and Armstrong (2010) กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีส่ิ งจูงใจ (Motive)
หรื อแรงขับดัน (Drive) เป็ นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูง ใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ความต้องการ
บางอย่างเป็ นความต้องทางชีววิทยา (Biological) เกิดขึ้นจากสภาวะความเครี ย ด เช่น ความหิ ว
กระหาย หรื อความลาบากบางอย่าง ซึ่งมีความจาเป็ นทางด้านร่ างกาย (Psychological Needs) ความ
จาเป็ นทางด้านความปลอดภัย (Safety Needs) ความจาเป็ นในการได้รับการยกย่อง (Esteem Needs)
ความจาเป็ นทางด้านสังคมหรื อการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น (Social or Belonging Needs) และ
ความจาเป็ นในการประสบความสาเร็จขั้นสู งสุ ดในชีวติ (Self -Actualization Needs) ความต้องการ
ส่ วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูง ใจให้บุคคลกระทาในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็ นสิ่ ง จูง ใจ
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เมื่อได้รับการกระตุน้ อย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครี ยด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2
ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sosnail Beauty, 2556)
จรัส โพธิ์จันทร์ (2553) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจว่าเป็ นความรู้สึกของบุคคลต่อหน่วยงาน
ซึ่งอาจเป็ นความรู้สึกในทางบวก ทางเป็ นกลาง หรื อทางลบ ความรู้สึกเหล่านี้มีผลต่อประสิ ทธิภาพ
ในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ กล่ า วคื อ หากความรู้ สึ กโน้ ม เอี ย งไปในทางบวกการปฏิ บ ัติห น้า ที่จะมี
ประสิ ทธิภาพสู งแต่หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางลบการปฏิบตั ิหน้าที่จะมีประสิ ทธิภาพต่า
วิมลสิ ทธิ์ หรยางกูร (2551) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นการให้ค่าความรู้สึกของเรา และมี
ความสัมพันธ์กบั โลกทัศน์ที่เกีย่ วกับความหมายของสภาพแวดล้อมค่าความรู้สึกของบุคคลที่ มีต่อ
สภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกเลว-ดีพอใจ-ไม่พอใจ สนใจ-ไม่สนใจเป็ นต้น
Philip Kotler (2003) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ คือ ระดับความรู้สึกของบุคคลว่า
รู้สึกพอใจ ถูกใจ หรื อผิดหวัง อันเป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบระหว่างผลงานที่ได้รับรู้จากสิ น ค้า
หรื อบริ การกับความคาดหวัง ของบุคคลนั้นๆ ดัง นั้นระดับความพึ ง พอใจจะสั มพัน ธ์กบั ความ
แตกต่างระหว่างผลงานที่ได้รับรู้ความคาดหวัง
Shelly (1995) แนวคิดเกี่ย วกับ ความพึ ง พอใจว่าเป็ นความรู้ สึ กสองแบบของมนุ ษ ย์คื อ
ความรู้ สึ กในทางบวกและความรู้ สึ ก ในทางลบ ความรู้ สึ กในทางบวกเมื่อ เกิดขึ้ นแล้วท าให้ มี
ความสุ ขความรู้สึกนี้เป็ นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้ทางบวกอื่นๆ กล่าวคือเป็ นความรู้ สึ กที่มี
ระบบย้อนกลับและความรู้สึกนี้ทาให้เกิดความสุ ขหรื อความรู้สึกทางบวกเพิ่ม ขึ้ นได้อกี ดังนั้นจะ
เห็นได้วา่ ความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความรู้สึกนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวก
อื่นๆ ดัง นั้น ความรู้ สึ กในทางบวกความรู้ สึ กในทางลบ และความสุ ขมีความสัมพั นธ์ก นั อย่ า ง
สลับซับซ้อนและระบบความสัมพันธ์ของความรู้ สึกทั้ง สามนี้เรี ยกว่า ระบบความพึง พอใจ โดย
ความพึงพอใจเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ
ศิริโสภาคย์ บูรพาเดช (2550) กล่าวถึง ทฤษฎีแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะ
กระทาสิ่ งใดที่ให้ความสุ ขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทาสิ่ งที่เขาจะได้รับความทุกข์ หรื อความลาบาก
อาจแบ่งประเภทความพึงพอใจกรณีน้ ีได้ 3 ประเภท
1. ความพอใจด้านจิตวิทยา (Phychological Hedonism) เป็ นทรรศนะของความพอใจจะ
พยายามแสวงหาความสุ ขส่ วนตัวหรื อหลีกเลี่ยงความทุกข์ใด
2. ความพอใจเกีย่ วกับตนเอง (Egoistical Hedonism) เป็ นทรรศนะของความพอใจว่า มนุษย์
จะพยายามแสวงหาความสุ ขส่ วนตัว แต่ไม่จาเป็ นว่าการแสวงหาความสุ ขจะต้องเป็ นธรรมชาติ ของ
มนุษย์เสมอไป
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3. ความพอใจเกี่ย วกับ จริ ย ธรรม (Ethical Hedonism) ทรรศนะนี้ ถื อ ว่า มนุ ษ ย์แ สวงหา
ความสุ ขเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษ ย์ห รื อ สัง คมที่ ตนเองเป็ นสมาชิ กอยู่ และจะเป็ นผู้ ไ ด้รั บ
ประโยชน์น้ ีผูห้ นึ่งด้วย
การวัดความพึงพอใจ
โยธิน แสวงดี (2551) กล่าวว่า มาตรวัดความพึงพอใจสามารถกระทาได้หลายวิธี ได้แก่
1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้อ อกตอบแบบสอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อ ต้องการ
ทราบความคิดเห็น ซึ่ ง สามารถทาได้ในลักษณะที่ กาหนดคาตอบให้เลือกหรื อตอบคาถามอิสระ
คาถามดัง กล่าวอาจถามความพึง พอใจในด้านต่ างๆ เช่น การบริ ห ารและการควบคุมงาน และ
เงื่อนไขต่างๆ เป็ นต้น
2. การสัมภาษณ์เป็ นวิธีวดั ความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่
ดีจึงจะทาให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งได้
3. การสังเกต เป็ นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่วา่
จะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีน้ ีจะต้องอาศัยการกระทาอย่างจริ งจังและการสังเกตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ความหมายเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior defined) ได้มีการให้ความหมายไว้หลากหลายที่
คล้ายคลึงกัน ดังนี้
Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard (1990, อ้างอิงใน ศุภร เสรี รัตน์.
2550) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาต่างๆ ที่เกีย่ วข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ไ ด้ม าซึ่ ง
การบริ โภคและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งกระบวนการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้ นทั้ง
ก่อนและหลังการกระทาดังกล่าวด้วย
Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk (1991, อ้ า งอิ ง ใน ศุ ภ ร เสรี รั ต น์ . 2550)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผบู้ ริ โภคแสดงออกในการแสวงหาสาหรับการซื้อ การใช้
การประเมินและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งสิ นค้าและบริ การที่เขาคาดหวังว่าจะทาให้ความต้องการ ของ
เขาได้รับความพอใจ
ธงชัย สันติวงษ์ (2535, อ้างถึง ใน ชัย ณรงค์ ทรายคา. 2552) พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง
การกระทาของบุคคลหนึ่งที่เกีย่ วข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา และการใช้ซ่ึงสิ นค้าและบริ การ
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ทั้ง นี้ หมายความรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจซึ่ ง มีม าอยู่ก่อ นแล้ว และเป็ นสิ่ ง ที่มีส่ วนในการ
กาหนดให้เกิดการกระทาดังกล่าว
จากความหมายที่กล่าวมาพอสรุ ปได้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาต่างๆ ของ
บุคคลที่แสดงออกมาในการแสวงหาซื้อสิ นค้าและบริ การที่คาดหวังว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของตนเองภายใต้กระบวนการตัดสิ นใจที่มีมาก่อนการซื้อ
ศิ ริ วรรณ เสรี รัตน์ 2538 (อ้างถึง ใน ชัย ณรงค์ ทรายคา, 2552) ทฤษฏีพ ฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
(Consumer behavior theory) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์โ ดยมี
จุดเริ่ มต้นจากการเกิดสิ่ ง กระตุน้ (Stimulus) ที่ทาให้เ กิดความต้องการสิ่ งกระตุ้นที่ผ่านเข้ามาทาง
ความรู้ สึ กนึกคิดของผูบ้ ริ โภคเปรี ย บเสมือ นกล่องดา (Buyer’s Black Box) ซึ่ ง ผู้ผ ลิตหรื อผูข้ ายไม่
สามารถคาดคะเนได้ ความรู้ สึ กนึกคิดของผูบ้ ริ โ ภคจะได้รับอิทธิ พ ลจากลักษณะต่างๆ ของผูซ้ ้ือ
(Buyer’s Response) หรื อ การตัด สิ น ใจของผู้ซ้ื อ จุ ด เริ่ มต้น อยู่ที่ มีสิ่ ง มากระตุ้น ทาให้ เ กิดความ
ต้องการก่อนแล้วทาให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase Decision)
แนวคิ ด ด้า นพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค (The Concept of Consumer Behavior) ในการศึ ก ษา
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพื่อให้การศึกษามีความเป็ นไปได้ชดั เจน จึงมีผพู้ ยายามเสนอแนวคิด (concept)
หรื อแบบจาลอง (model) ขึ้นหลายรู ปแบบ ในที่น้ ีขอเสนอตามลาดับกันไปดังต่อไปนี้
แบบจาลองของคอตเลอร์และอาร์มสตรอง (model of consumer behavior by Philip Kotler
and Gary Armstrong) ฟิ ลิปคอตเลอร์ เ ป็ นผู้มีชื่อ เสี ย งทางด้านการตลาดในยุคปั จจุบนั ได้กาหนด
แบบจาลองของการศึกษาด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็ นสิ่ งกระตุน้ ทางการ
ตลาดและสิ่ งกระตุน้ อื่น (marketing and other stimuli สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยที่เรี ยกว่า
ส่ วนผสมทางการตลาด (marketing mix) ประกอบด้วย ตัวผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) การวาง
จาหน่าย (place) และการส่ งเสริ มการจาหน่าย (promotion) ส่ วนปัจจัยกระตุน้ อื่นๆ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ (economic) เทคโนโลยี (technological) การเมือ ง (political) และวัฒนธรรม (cultural)
กล่องดาของผู้ซ้ือ (buyer’s black box) ประกอบด้วยลักษณะของผูซ้ ้ือ (buyer characteristics) และ
กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ือ (buyer decision process) การตอบสนองของผูซ้ ้ือ (buyer responses)
ไม่วา่ ด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกตรา สิ นค้า การเลือกผูจ้ ดั จาหน่าย เวลาที่ซ้ือและจานวนที่ซ้ือ
สุ ด าพร กุ ณ ฑลบุ ต ร (2552) ลัก ษณะของตัว แบบนี้ เริ่ มจากการพิ จ ารณาปั จ จัย ที่ เ ป็ น
ตัวกระตุ้น ซึ่ ง ประกอบด้วยปัจจัย ทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การวางจาหน่าย และการ
ส่ ง เสริ มการจาหน่าย และปั จจัย กระตุ้นอื่นที่แวดล้อม ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองและ
วัฒนธรรม ปั จจัย ทางการตลาดจะเป็ นตัวกระตุ้นโดยตรง ส่ วนปั จจัย อื่น ได้แก่ สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจอาจชี้ให้เห็นอานาจซื้อของผูบ้ ริ โภค หากเศรษฐกิจเจริ ญและขยายตัวผูบ้ ริ โภคก็จะมีอานาจ
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ซื้ อ สู ง หากเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะตกต่า อ านาจซื้ อ ก็จะลดลง และยัง มีเ ทคโนโลยีที่แตกต่างกัน
รวมทั้งวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มสังคมเป็ นองค์ประกอบที่กระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อ สาหรับ
กล่องดา (black box) หมายถึง ลักษณะที่ประกอบขึ้นเป็ นมนุษย์แต่ละคน ประกอบด้วยลักษณะทาง
บุคลิกภาพ (characteristic) ซึ่งได้แก่องค์ประกอบของมนุษย์แต่ละคนรวม ตั้งแต่การแสดงออกทาง
กายจนถึง สภาพทัศ นคติที่ต่อเรื่ องต่างๆ และรวมถึง ลักษณะทางด้านกระบวนการตัดสิ นใจของ
บุคคลแต่ละคนสิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่ม นุษย์แต่ละคนผ่านการเรี ย นรู้ทางสังคม (socialization) และสัง่
สมประสบการณ์ต้ งั แต่วยั เด็กจนโตและหลอมรวมกันเป็ นมนุษย์แต่ล ะคน สิ่ ง เหล่านี้สะสมอยู่ใน
ทัศนคติของแต่ละคน เรี ยกว่า “กล่องดา” หรื อ “black box” และส่ งผลเป็ นอย่างสู งไปยังขั้นตอนการ
ตอบสนองต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค การตัดสิ นใจซื้อของผู้บริ โภคนับเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย
ของกระบวนการ กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภค ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดใด ยี่ห้อใด ราคาเท่าใด เมื่อไร และ
จานวนเท่าใด ก็หลังจากที่ได้ผ่าน ขั้นตอนกระตุน้ ทางการตลาดและอื่นๆ ผ่านเข้ามาในขั้นของกล่อง
ดาผสมผสานกับทัศนคติ และส่ งผลไปยังการตัดสิ นใจซื้อ
สุ ดาพร กุณฑลบุตร (2552) แนวคิดด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของกิลเบอร์ ต (the concept of
consumer behavior by Gilbert D. Harrell) โดยกิลเบอร์ตให้คาจากัดความของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ว่าหมายถึงการกระทาและกระบวนการตัดสิ นใจของคนแต่ละคน ในการที่จะค้นหา ประเมิน จัดหา
และใช้ผ ลิตภัณฑ์ต่างๆ และได้มุ่ง เน้นกับการให้ความส าคัญหรื อ เกี่ย วข้อ ง (involvement) ของ
ผูบ้ ริ โภคก่อนตัดสิ นใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การที่ผบู้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการซื้อสิ นค้าชนิด
ใดๆ ในแต่ ล ะครั้ งอาจไม่ เ ท่ า กัน บางครั้ งอาจไม่ ไ ด้ส นใจยี่ ห้อ เรี ยกว่า การเกี่ย วข้อ งต่ า (low
involvement) บางครั้งใช้เวลาในการเก็บ ข้อมูล หาความรู้และรายละเอียดต่างๆ ก่อนตัดสิ นใจซื้ อ
เรี ย กว่าเกี่ยวข้องสู ง (high involvement) สรุ ปปั จจัย ที่เ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของ
ผูบ้ ริ โภค ดังนี้ หมายถึง การที่ผบู้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าใดจะผ่านกระบวนการของการเกีย่ วข้อ ง
กับ สิ น ค้า ที่ ซ้ื อ มาก่อ น ไม่ ว่า เป็ นการหาข้อ มูล เกี่ย วกับสิ นค้า การพิ จ ารณารายละเอี ย ด และ
กระบวนการที่ผบู้ ริ โภคเกีย่ วข้องกับสิ นค้าได้รับผลมาจากสองกลุ่มของปั จจัย กลุ่มแรกได้แก่ปัจจัย
ทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคล เช่น การจูง ใจ การรับรู้ การเรี ย นรู้ ทัศ นคติอื่นๆ กลุ่มที่ส อง ได้แก่
ปัจจัยทางสังคม เช่น วัฒนธรรม ชนชั้นทางสังคม กลุ่มอ้างอิงและครอบครัว การซื้อสิ นค้าที่ตอ้ งใช้
ความเกี่ย วข้องต่า (low involvement) ได้แก่ การซื้ อ สิ นค้าประจ าวัน ไม่มีร าคาสู ง ไม่มีผ ลทาง
สุ ขภาพมากนัก และไม่ได้ใช้เ ทคโนโลยีทาให้ส ามารถตัดสิ นใจได้ง่ าย ไม่ต้อ งหาข้อมูลเกีย่ วกับ
สิ นค้ามากนัก การซื้อสิ นค้าที่ตอ้ งใช้ความเกีย่ วข้องสู ง (high involvement) ได้แก่ การซื้อสิ นค้าที่มี
ผลกับ สุ ขภาพสู ง มีราคาแพง มีความสาคัญ หรื อเป็ นสิ นค้าชิ้นใหญ่ หรื อมีเทคโนโลยีสูง ผูซ้ ้ือต้อง
พิจารณา ด้วยความรอบคอบ ตั้งใจหาข้อมูลมาก
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การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ธงชัย สันติวงษ์ (2554) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง การวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุท้งั ปวงที่มีอิทธิพ ลทาให้ผบู้ ริ โภคตัดสิ น ใจ
ซื้ อ สิ นค้าและบริ การ ซึ่ ง โดยการเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆ ที่มีผ ลจูงใจหรื อ กากับการตัดสิ นใจซื้อของ
ผูบ้ ริ โภคลักษณะนี้เองที่จะทาให้นกั การตลาดสามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้ส าเร็ จผลด้วยการชัก
นาและหว่านล้อมให้ลูกค้าซื้อ สิ นค้าและมีความจงรักภักดีที่จะซื้อซ้ าครั้งต่อไปเรื่ อยๆ ดัง นั้นการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภคจึงเป็ นเรื่ องของการศึกษาการตัดสิ นใจของผู้บริ โภคว่าเกิดจากปั จ จัย
อิทธิพลอะไรเป็ นตัวกาหนดหรื อเป็ นสาเหตุที่ทาให้มีการตัดสิ นใจซื้อดังกล่าวพฤติกรรมในขณะท า
การซื้อจึงเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการตัดสิ นใจซื้อและในการตัดสิ นใจซื้อจะประกอบไป
ด้วยปัจจัยต่างๆ เช่นความต้องการ การเรี ยนรู้ความเข้าใจ ฯลฯ ปัจจัยต่างๆ นี้มีอยู่ในความนึกคิดและ
จิตใจของทุกคนซึ่งต่างก็ได้มี การสร้ างสมและขัดเกลาตามความนึกคิดและจิตวิทยาของตนตาม
สังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกันจากอดีตถึงปัจจุบนั ซึ่งทาให้คุณลักษณะที่แท้จริ งภายในของผูบ้ ริ โ ภค
แตกต่างกัน
การวิเ คราะห์พ ฤติกรรมผู้บริ โ ภค (Kolter. 1997) เป็ นการค้นหาพฤติกรรมการซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภคเพื่อที่จะทราบถึงลักษณะความต้องการของผูบ้ ริ โภคโดยการตั้งคาถามและคาตอบที่ไ ด้จ ะ
ช่วยให้นกั การตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ท างการตลาดที่ส ามารถตอบสนองความพึง พอใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม คาถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่ง
ประกอบไปด้วย Who, What, Why, Who, When, Where และ How เพื่อ หาคาตอบ 7 ประการหรื อ
7Os ประกอบไปด้ ว ย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ
Operations
จากแนวคิ ด และทฤษฎี ดงั กล่ า วข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า การศึ ก ษาพฤติก รรมผู้บริ โ ภคเป็ น
การศึกษาถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคโดยมีปัจจัยที่เกีย่ วข้องในด้านต่างๆ ซึ่ง
ในการวิจ ัย ในครั้ งนี้ เ ลื อ กใช้แ นวคิ ด และทฤษฎี แ บบจ าลองของคอตเลอร์ แ ละอาร์ มสตรอง
ประกอบด้วยคาถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคคือความถี่ในการซื้อ รู ปแบบที่ใช้ใน
ปัจจุบนั รู ปแบบที่ตอ้ งการเปลี่ยน ราคาที่ซ้ือ ช่องทางที่ได้รับสิ นค้า
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมการตลาดบริการ 7P’s
Kotler (2013) ได้กล่าวไว้วา่ ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปร
หรื อเครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริ ษทั มักจะน ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนอง ความ
พึง พอใจและความต้องการของลูกค้าที่เ ป็ นกลุ่มเป้ าหมาย แต่เ ดิมส่ วนประสมการทางตลาดจะมี
เพีย งแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ห รื อช่องทางการ
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จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่ ง เสริ มการตลาด (Promotion) ต่อ มามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติม
ขึ้ นมาอี ก 3 ตัว แปร ได้ แ ก่ บุ ค คล ( People) ลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ
กระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่สาคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับธุรกิจทางด้านการบริ การ ดังนั้นจึงรวมเรี ยกได้วา่ เป็ นส่ วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญ ลักษิตานนท์และ ศุภร เสรี รัตน์ (2541, อ้างถึงในโสภิตา รัตนสม
โชค, 2558) ได้กล่าวไว้ว่า แนวความคิดเกี่ย วกับกลยุทธ์การตลาดส าหรับธุ ร กิจการให้บริ ก าร
(Market Mix) ในหนัง สื อ การบริ ห ารการตลาดยุคใหม่น้ นั ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ (Buying
Decision Process) จะเป็ นลาดับขั้น โดยพบว่าผู้บริ โ ภคที่ผ่านกระบวนการตัดสิ นใจ 7 ขั้นตอน คือ
ธุ ร กิจที่ให้บริ การจะใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps นัน่ เอง ส่ วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ส าหรั บ ธุ ร กิจ ด้า นบริ ก าร ประกอบด้ว ยปั จ จัย 7 ตัว (7Ps) คื อ 1)
ผลิตภัณฑ์และบริ การ 2) ราคา 3) การจัดจาหน่าย 4) การส่ งเสริ มการตลาด 5) บุคคลและพนักงาน 6)
การสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และ 7) กระบวนการ
เสรี วงษ์มณฑา (2542, อ้างถึงใน โสภิ ตา รัตนสมโชค, 2558) ได้กล่าวไว้ว่า ส่ วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การที่กจิ การมีสินค้าและ/หรื อบริ การไว้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่พวกเขาได้ ทั้งนี้ราคาของสิ นค้า
และ/หรื อบริ การอยู่ในระดับที่ผบู้ ริ โภคยอมรับได้และยินยอมที่จะจ่าย (Willing to pay) มีช่องทาง
การจัดจาหน่ายที่เหมาะสม ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้ง มีความพยายามจูงใจ
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าและ/หรื อบริ การอย่างถูกต้อง
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552) ได้กล่าวไว้วา่ ส่ วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปร
ทางการตลาดที่ ค วบคุ ม ได้ ซึ่ ง บริ ษ ัท ใช้ร่ ว มกัน เพื่ อ สนองความพึ ง พอใจแก่ กลุ่ ม เป้ า หมาย
ประกอบด้วยเครื่ องมือดัง ต่อไปนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ งที่บริ ษทั นาเสนอออกขายเพื่อก่อให้เ กิด
ความสนใจ โดยการบริ โ ภคหรื อ การใช้บ ริ การนั้น สามารถท าให้ ลู ก ค้า เกิด ความพึ ง พอใจ
(Armstrong and Kotler, 2010) โดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากสิ่ งที่สัมผัสได้และ/หรื อสัมผัส
ไม่ได้ เช่น รู ปแบบ บรรจุภณ
ั ฑ์ กลิ่น สี ราคา ตราสิ นค้า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความมีชื่อเสี ยงของ
ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จาหน่าย นอกจากนี้ ตัวผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอขายนั้นสามารถเป็ นได้ท้งั ในรู ปแบบของ
การมีตวั ตนและ/ หรื อการไม่มีตวั ตนก็ได้ เพียงแต่วา่ ผลิตภัณฑ์น้นั ๆ จาเป็ นต้องมีอรรถประโยชน์
(Utility) และมีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าซึ่ ง เป็ นผู้บริ โ ภคผลิตภัณฑ์เ หล่านั้น ทั้ง นี้การ
กาหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ควรจะต้องคานึงและให้ความสาคัญเกีย่ วกับปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้ (1)
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product/Service Differentiation) หรื อ ความแตกต่างทางการแข่งขัน
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(Competitive Differentiation) เพื่อให้สิ นค้าและ/หรื อ บริ การของกิจการมีความแตกต่างอย่างโดด
เด่น (2) องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณ ฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พ้ืนฐาน
คุณภาพ รู ปร่ างลักษณะ การบรรจุภ ัณฑ์ตราสิ นค้า เป็ นต้น (3) การกาหนดตาแหน่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product Positioning) เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงตาแหน่งของผลิตภัณฑ์วา่ อยู่ในส่ วนใด
ของตลาด ซึ่ ง จะมี ค วามแตกต่ า ง (Differentiation) และมี คุ ณ ค่ า (Value) ในจิ ต ใจของลู ก ค้ า
กลุ่มเป้ าหมาย (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อ ทาให้ผ ลิตภัณฑ์มีความใหม่
โดยการปรับปรุ ง และพัฒนาให้ดีย่งิ ขึ้น (New and Improved) อย่างสม่าเสมอ ทั้ง นี้จะต้องคานึงถึง
ความสามารถของบริ ษทั ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่ อยๆ (5) กลยุทธ์
เกีย่ วกับส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product Line)
2. ด้านราคา (Price) ราคา หมายถึง จานวนเงินตราที่ตอ้ งจ่ายเพื่อ ให้ได้รับผลิตภัณฑ์ สิ นค้า
และ/หรื อบริ การของกิจการ หรื ออาจเป็ นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จาก
การใช้ผ ลิตภัณฑ์ สิ นค้าและ/หรื อ บริ การนั้นๆ อย่างคุ้ม ค่ากับจานวนเงิ นที่จ่ายไป (Armstrong &
Kotler, 2010) นอกจากนี้ ยัง อาจหมายถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรู ปของตัวเงิ น ซึ่ ง ลูกค้าใช้ในการ
เปรี ย บเทียบระหว่างราคา (Price) ที่ต้อ งจ่ายเงินออกไปกับคุณค่า (Value) ที่ลูกค้าจะได้รับกลับมา
จากผลิตภัณฑ์น้ นั ซึ่ ง หากว่าคุณค่าสู ง กว่าราคา ลูกค้าก็จะทาการตัดสิ นใจซื้ อ (Buying Decision)
ทั้งนี้ กิจการควรจะคานึงถึงปัจจัยต่างๆ ในขณะที่การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นราคา ดังนี้ (1) สถานการณ์
สภาวะ และรู ปแบบของการแข่งขันในตลาด (2) ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
สิ นค้าและ/หรื อบริ การ (3) คุณค่าที่รับรู้ได้ในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย (4) ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจ
เกีย่ วข้อง
3. ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Place/Channel Distribution) ช่ อ งทางการจัด จ าหน่าย
หมายถึง ช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าและ/หรื อ บริ การ รวมถึงวิธีการที่จะนาสิ นค้าและ/หรื อบริ ก าร
นั้นๆ ไปยังผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ทนั ต่อความต้องการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ตอ้ งพิจารณาว่ากลุ่มเป้ าหมายคือ
ใคร และควรกระจายสิ นค้าและ/หรื อบริ การสู่ ผบู้ ริ โภค ผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด (1)
จัดจาหน่ายสิ นค้าสู่ ผบู้ ริ โภคโดยตรง (Direct) (2) จัดจาหน่ายสิ นค้าผ่านผูค้ า้ ส่ ง (Wholesaler) (3) จัด
จาหน่ายสิ นค้าผ่านผูค้ า้ ปลีก (Retailer) (4) จาหน่ายสิ นค้าผ่านผูค้ า้ ส่ งและผูค้ า้ ปลีก (Wholesaler and
Retailer) (5) จ าหน่ า ยสิ น ค้า ผ่ า นตัว แทน (Dealer) การก าหนดช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยจะต้อ ง
คานึงถึงปัจจัยทั้ง 3 ส่ วน ดังนี้ (1) ลักษณะและรู ปแบบของการดาเนินธุรกิจ (2) ความจาเป็ นในการ
ใช้ค นกลาง (Intermediary) เพื่ อ จัด จ าหน่ า ยสิ น ค้า และ/ หรื อ บริ ก ารของธุ ร กิจ (3) ลู ก ค้า ที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ
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4. ด้านการส่ ง เสริ มการตลาด (Promotion) การส่ ง เสริ มการตลาด หมายถึง เครื่ อ งมือการ
สื่ อสารทางการตลาด เพื่อสร้าง ความจูงใจ (Motivation) ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling)
ความต้องการ (Need) และ ความพึงพอใจ (Satisfaction) ในสิ นค้าและ/หรื อบริ การ โดยสิ่ งนี้จะใช้
ในการจูง ใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความต้องการหรื อเพื่อเตือนความทรงจา (Remind) ในตัว
ผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าการส่ ง เสริ ม การตลาดนั้น จะมี อิทธิ พ ลต่อ ความรู้ สึ ก (Feeling) ความเชื่ อ
(Belief) และพฤติกรรม (Behavior) การซื้อสิ นค้าและ/หรื อบริ การ (Etzel, Walker, & Stanton, 2007)
หรื ออาจเป็ นการติดต่อสื่ อสาร (Communication) เพื่อ แลกเปลี่ย นข้อ มูล ระหว่างผู้ขายกับผู้ซ้ื อ ก็
เป็ นได้ ทั้ง นี้จะต้อ งมีการใช้ เครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดในรู ปแบบต่างๆ อย่างผสมผสานกัน
หรื อ เรี ย กได้ว่า เป็ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ (IMC: Integrated Marketing
Communication) ซึ่ ง การจะใช้เ ครื่ อ งมือ ในรู ปแบบใดนั้น จะขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายด้วย (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546) โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการส่ งเสริ มการตลาด
แบบบูรณาการจะประกอบไปด้วย 5 เครื่ องมือหลัก ดังนี้
1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง กิจกรรมการเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสาร เพื่อ เป็ นการ
สร้างแรงจูงใจและความต้องการซื้อสิ นค้าและ/หรื อบริ การ แก่ผทู้ ี่ได้รับสารจากโฆษณา ดังกล่าว ซึ่ง
การโฆษณาสามารถท าได้ในหลากหลายช่อ งทางการสื่ อ สาร เช่น โทรทัศ น์ วิทยุ ป้ ายโฆษณา
หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ตามแต่ละพฤติกรรมของกลุ่มที่เป็ นลูกค้าเป้าหมาย
2. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) การให้ข่าว หมายถึง
การนาเสนอแนวความคิดของบุคคลที่มีต่อสิ นค้าและ/หรื อบริ การ ซึ่งอาจจะมีท้งั ในรู ปแบบของการ
จ่ า ยเงิ น เพื่ อ เป็ นค่ า ตอบแทน หรื อ ไม่ ต้อ งมี ก ารจ่ า ยเงิ น เป็ นค่ า ตอบแทนก็ไ ด้ ส าหรั บ การ
ประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามในการสื่ อ สารข้อ มูล จากผู้ส่ ง สารไปยัง ผู้รับสารที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมาย โดยอาจจะเป็ นจากองค์กรถึงผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปหรื อจากองค์กรถึงองค์กรด้วยกัน เป็ นต้น
3. การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) หมายถึง การขายสิ นค้าที่มีการ สื่ อสารทั้งสอง
ทาง (Two-ways Communication) หรื อ การขายแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) ซึ่งผูข้ ายและผูซ้ ้ือจะ
ได้พบหน้ากัน มีการสอบถาม แลกเปลี่ยนข้อมูล และเสนอขายสิ นค้าและ/หรื อ บริ การกันโดยตรง
4. การส่ ง เสริ มการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่ จะช่วยเพิ่ม
ปริ มาณการขายสิ นค้าและ/หรื อ บริ การ ให้ม ากขึ้น โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การลดราคา การแลก
สิ นค้าสมนาคุณ การแจกสิ นค้าตัวอย่าง การแถมสิ นค้า ทั้งนี้เพื่อกระตุน้ ความต้องการของ ผูบ้ ริ โภค
ที่มีต่อสิ นค้าและ/หรื อบริ การ และก่อให้เกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อในท้ายที่สุด
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง ช่อ งทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเป้าหมายได้โดยตรงเพื่อนาเสนอสิ นค้าและ/หรื อบริ การ โดยไม่มีความจาเป็ นในการใช้คน
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กลางเพื่อทาหน้าที่ประสานงาน ซึ่ ง รู ปแบบของช่องทางการตลาดทางตรง ได้แก่ การตลาดทาง
โทรศัพ ท์ จดหมายอีเ ล็กทรอนิกส์ (E-mail) ข้อ ความผ่านทางโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ จดหมายตรง
เป็ นต้น
5. ด้า นบุ ค คล (People) ด้า นบุ ค คล หรื อ บุ ค ลากร หมายถึ ง พนัก งานที่ ท างานเพื่ อ ก่อ
ประโยชน์ให้แก่องค์กรต่างๆ ซึ่งนับรวมตั้งแต่เจ้าของกิจการ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หารระดับกลาง
ผู้บริ ห ารระดับล่าง พนักงานทัว่ ไป แม่บ้าน เป็ นต้น โดยบุคลากรนับได้ว่าเป็ นส่ วนผสมทาง
การตลาดที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็ นผู้คิด วางแผน และปฏิบตั ิง าน เพื่อ ขับเคลื่อ นองค์กรให้
เป็ นไปในทิศทางที่วางกลยุทธ์ไว้ นอกจากนี้บทบาทอีกอย่างหนึ่ง ของบุคลากรที่มีความสาคัญ คือ
การมีปฏิสัมพันธ์และสร้างมิตรไมตรี ต่อลูกค้าเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และ
เกิดความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สิ่ งที่
ลูกค้าสามารถสัมผัส ได้จากการเลือ กใช้ สิ นค้าและ/หรื อ บริ การขององค์กร เป็ นการสร้ างความ
แตกต่างอย่างโดดเด่น และมีคุณภาพ เช่น การตกแต่งร้าน รู ปแบบของการจัดจานอาหาร การแต่ง
กายของพนักงานในร้าน การพูดจาต่อลูกค้า การบริ การที่รวดเร็ว เป็ นต้น สิ่ ง เหล่านี้จาเป็ นต่อการ
ดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจทางด้านการบริ การที่ควรจะต้องสร้างคุณภาพในภาพรวม ซึ่งก็
คือในส่ วนของสภาพทางกายภาพที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ ลักษณะทางกายภาพที่ลูกค้าให้ค วาม
พึ ง พอใจ และความแปลกใหม่ ข องสภาพทางกายภาพที่ แ ตกต่ า งไปจากผู้ใ ห้ บ ริ ก ารรายอื่น
เช่นเดีย วกันกับ สมวงศ์ พงศ์ส ถาพร (2546) กล่าวไว้ว่า ลักษณะกายภาพเป็ นสิ่ ง ที่ลูกค้าสามารถ
สัมผัสจับต้องได้ในขณะที่ยงั ใช้สินค้าและ/หรื อบริ การอยู่ นอกจากนี้ อาจหมายความถึง สัญลักษณ์
ที่ลูกค้าเข้าใจความหมายในการรับข้อมูลจากการทาการสื่ อสารทางการตลาดออกไปในสาธารณะ
7. ด้านกระบวนการ (Process) ด้านกระบวนการ หมายถึง เป็ นกิจกรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ
ระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้านการบริ การที่นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ ก าร
อย่างถูกต้องรวดเร็ ว โดยในแต่ละกระบวนการสามารถมีไ ด้หลายกิจกรรม ตามแต่รู ปแบบและ
วิธีการดาเนินงานขององค์กร ซึ่ ง หากว่ากิจกรรมต่างๆ ภายในกระบวนการมีความเชื่อมโยงและ
ประสานกันจะทาให้กระบวนการโดยรวมมีประสิ ทธิ ภาพส่ งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้
กระบวนการทางานในด้านของการบริ การจาเป็ นต้องมีการออกแบบกระบวนการทางานที่ชดั เจน
เพื่อ ให้พ นักงานภายในองค์กรทุกคนเกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบตั ิให้เ ป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันได้อย่างถูกต้องและราบรื่ น
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2.4 ประวัติบริษัท

ภาพที่ 2.1 ผูพ้ นั แซนเดอร์ส ผูส้ ร้างตานานไก่ทอด KFC
ที่มา : Ensure Communication (28 April 2018)
ผูพ้ นั ฮาร์แลนด์ ดี แซนเดอร์ส ท่านเป็ นผูค้ ิดค้นสู ตรไก่ทอดที่มีรสชาติและชื่อเสี ยงโด่ง ดัง
ไปทัว่ โลก อีกทั้งยังเป็ นผูก้ อ่ ตั้งร้านเคเอฟซี (KFC) ท่านเกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2433 ที่เมือง
เฮนรี่ วลิ ล์ มลรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริ กา ก่อนที่ท่านจะเริ่ มธุรกิจร้านอาหาร ท่านได้ผ่านงาน
มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นการเดินรถไฟการเดิ นเรื อ กลไฟ นายหน้าขายประกัน ชีวิต แต่ด้วยความ
อุตสาหะและความรักในการปรุ งอาหาร ท่านได้เปิ ดร้านอาหารแห่งแรกขึ้นที่ปั๊ม น้ามันแห่งหนึ่ง ใน
เมืองคอร์บิน “มลรัฐเคนตัก๊ กี้” เพื่อให้บริ การแก่ผทู้ ี่เดินทางผ่านไปมา กิจการร้านอาหารของท่ านก็
เริ่ ม มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้ จกั อย่างกว้างขวาง ท่านได้ขยายกิจการไปยังโรงแรมที่ต้ งั อยู่อีกฟากของ
ถนนโดยเปิ ดร้านอาหารขนาด 142 ที่นงั่ ผูพ้ นั แซนเดอร์ส รักการทาอาหารและชอบทดลองการปรุ ง
แต่งอาหารด้วยเครื่ องเทศแปลกๆ ท่านได้ทดลองผสมเครื่ อ งเทศและสมุนไพร 10 ชนิดกับแป้งสาลี
คลุ ก เคล้า กับ ไก่แ ล้ว น าไปทอด ในวัน หนึ่ ง ขณะที่ ท่ า นก าลัง เตรี ย มไก่ท อดเพื่ อ จ าหน่ า ยแก่
นักท่อ งเที่ยว ท่านได้ผสมเครื่ องเทศตัวที่ 11 ลงไปในส่ วนผสมเดิมนั้น และท่านได้กล่าวว่า “ด้วย
ส่ วนผสมทั้ง 11 ชนิดนี้ ผมได้คน้ พบไก่ทอดที่อร่ อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมา” และสู ตรไก่ทอดนี่เ อง
ที่เป็ นสู ตรลับที่ยงั คงใช้มาจนถึงปัจจุบนั
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ใน ปี พ.ศ. 2478 แซนเดอร์ส ได้รับการยกย่อ งจากผูว้ ่าการรัฐเคนตัก๊ กี้ให้เ ป็ น “Kentucky
Colonel” ในฐานะที่ร้านอาหารของท่านเป็ นร้านอาหารที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่เชิดหน้าชูตา ของรัฐเคนตัก๊
กี้ ธุรกิจร้านอาหารของท่านเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นอย่างดีจนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2493 ได้มีการตัดถนนเส้ น
ใหม่ ทาให้ผคู้ นใช้เส้นทางเดิมลดน้อยลง คุณลุงจึงตัดสิ นใจปิ ดกิจการร้านอาหารของตน
ด้วยคุณภาพของไก่ทอดสู ตรลับเฉพาะของคุณลุง ในปี พ.ศ. 2495 ผูพ้ นั แซนเดอร์สได้เริ่ ม
ธุ ร กิจแฟรนไชส์ ด้วยเงิ นลงทุ นเพีย ง 105 เหรี ย ญดอลลาร์ ส หรัฐ เดินทางไปพร้ อ มกับสู ต รลับ
ขั้นตอนและอุปกรณ์ในการทอดไก่ของท่าน เพื่อขายกรรมวิธีการทอดไก่ดว้ ยสู ตรลับของเครื่ องเทศ
แก่เจ้าของร้านอาหาร ภัตตาคารทัว่ สหรัฐอเมริ กา ท่านได้แวะเยี่ยมและถ่ายทอดกรรมวิธีการทอดไก่
ตามแบบฉบับของท่าน เมื่อ เสร็จแล้วท่านก็จะไปนัง่ รับประทานอาหารและต้องปฎิ บตั ิสิ่งหนึ่งที่
เรี ยกว่า “Coloneling” เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของท่านประทับใจในรสชาติไก่ทอดและบริ การอันดีเลิศ
ท่าน ขายแนวความคิดนี้เพียง 5 เซ็นต์ เป็ นค่าลิขสิ ทธิ์ของไก่ทุกชิน้ ที่ขายไป โดยที่สัญญาส่ วนใหญ่
จะเป็ นเพีย งการตกลงกันโดยการจับมือเท่านั้น ปี พ.ศ. 2507 มีผู้ส นใจเข้าร่ วมธุ รกิจกับผู้พนั แซน
เดอร์สกว่า 600 คนทัว่ สหรัฐอเมริ กา และแคนาดา
เมื่อขอบข่ายของธุ รกิจได้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางเกินความสามารถที่ผู้พนั แซน
เดอร์สจะรองรับได้ ท่านก็ได้ตดั สิ นใจขายธุรกิจให้กบั กลุ่มนักลงทุนโดยการนาของ John Y. Brown
Jr. (จอห์น วาย บราวน์ จูเ นีย ร์ ) อดีตผู้ว่าการรัฐเคนตัก๊ กี้ และ Jack Massy (แจ๊ค แมสซี่ ) จากเมือง
แนชวิลล์ มลรัฐเทนเนสซี โดยที่ผพู้ นั แซนเดอร์ส ยังคงดารงตาแหน่งเป็ น Kentucky Fried Chicken
Goodwill Ambassador เพื่อคอยช่วยเหลือและให้คาแนะนาต่าง ๆ ธุรกิจก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว และ
เริ่ มมีชื่อ (Kentucky Fried Chicken Corporation) ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ในวันที่ 16 มกราคม
พ.ศ. 2512 โดยมีสาขามากกว่า 3,500 แห่งทัว่ โลก ในขณะนั้น และเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
บริ ษ ทั Heublein Inc. ได้ซ้ื อ กิจการ KFC Corporation ต่อ จากนักธุ ร กิจกลุ่มเดิม ในเดือ นธันวาคม
พ.ศ. 2523 ผูพ้ นั แซนเดอร์สเสี ยชีวติ โดยมีอายุรวม 90 ปี ถึงแม้วา่ ท่านจะจากเราไปแล้วก็ตาม แต่ไก่
ทอดสู ตรลับเฉพาะของท่านยังคงสื บทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น และในปี พ.ศ. 2525 บริ ษ ทั R.J. Reynolds
Industries, Inc. (บริ ษ ัท RJR Nabisco, Inc. ในปั จ จุ บ ัน ) ได้ซ้ื อกิจ การของ Heublein Inc. ท าให้
Kentucky Fried Chicken เป็ นส่ วนหนึ่งของบริ ษทั Heublein Inc. การเปลี่ย นแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของ
Kentucky Fried Chicken เกิด ขึ้ น เมื่ อ PepsiCo (เป็ ปซี่ โ ค) สนใจในธุ ร กิจ ร้ า นอาหารและได้ซ้ื อ
ลิขสิ ทธิ์ของเคเอฟซีต่อจาก บริ ษทั RJR Nabisco, Inc ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2529

20

เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2540 เป็ ปซี่ โ ค (PepsiCo) ได้มีนโยบายในการแยกตัวกลุ่มธุ ร กิจ
ร้ านอาหารซึ่ ง ได้แก่ เคเอฟซี พิซ ซ่ าฮัท และทาโก้เ บลล์ ออกเป็ นบริ ษทั ใหม่ ภายใต้ชื่อ TRICON
Global Restaurants, Inc. (ไทรคอน โกลโบล เรสเทอรองตส์ อิง ค์) ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ที่มีจานวนสาขา
มากที่สุดกว่า 30,000 แห่งใน 100 ประเทศทัว่ โลก
เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2545 บริ ษทั Tricon Global Restaurants, Inc. ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ
เป็ นบริ ษ ทั Yum! Brands, Inc. (ยัม! แบรนด์ส อิง ค์) หลัง จากได้เข้าซื้อ กิจการของร้านอาหารลอง
จอห์น ซิลเวอร์ และ เอ แอนด์ ดับบลิว ทาให้บริ ษทั มีแบรนด์อ าหารเพิ่ม ขึ้นเป็ น 5 แบรนด์ดว้ ยกัน
ได้แก่ เคเอฟซี , พิซซ่าฮัท, ทาโก้ เบลล์, ลอง จอห์น ซิลเวอร์ และ เอ แอนด์ ดับบลิว จึงเป็ นเหตุผลที่
เปลี่ยนชื่อบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับจานวนเครื อข่ายร้าน อาหารที่ดาเนินกิจการอยู่ อีกทั้งชื่อ Yum!
นี้ ย ัง เป็ นชื่ อ ที่ ใ ช้เ รี ย กหุ้น ของบริ ษ ทั ในตลาดหลัก ทรัพ ย์นิ ว ยอร์ ก ปั จ จุ บ ัน เคเอฟซี เ ป็ นธุ ร กิจ
ร้านอาหารไก่ทอดที่ใหญ่ที่สุดในโลก นาเสนอเมนูรสชาติเยี่ยมทั้งอาหารและเครื่ องดื่ม จากจานวน
สาขาที่มีมากกว่า 13,000 แห่ง ใน 80 ประเทศทัว่ โลกพร้อม ให้บริ การสาหรับมื้อ “อร่ อยของคุณ”

ภาพที่ 2.2 ร้านเคเอฟซีแห่งแรกของโลก ณ รัฐเคนตัก๊ กี้ สหรัฐอเมริ กา
ที่มา : Positioning (11 May 2016)
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2.5 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
นัยนันท์ ศรี สารคาม (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั
พบว่า ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 21- 30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
อยู่ในระดับปริ ญญาตรี อาชีพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ต่อเดือน คือ 30,001 – 40,000 บาท ความถี่
ในการใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) มากที่สุด คือ เดือนละ 1- 2 ครั้ง ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งใน
การใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) มากที่สุด คือ 201- 500 บาท เหตุผลที่เลือกใช้บริ การร้านเคเอฟซี
(KFC) มากที่สุด คือ อาหารรสชาติอร่ อย สาขาที่เลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ สาขาเซ็นทรัล บางนา
ผูบ้ ริ โภคให้ความส าคัญมากที่สุ ดกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคา ในเรื่ อง รสชาติ ความสด และ
ความสะอาดได้มาตรฐาน ปั จจัย ด้านบุคลากร ในเรื่ อ ง พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริ การ
พนักงานมีความกระตือรื อร้นและเอาใจใส่ พนักงานพูดจาสุ ภาพ และมีอธั ยาศัยดี พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถอธิบายเกีย่ วกับสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
ได้เ ป็ นอย่างดี มีจานวนพนักงานที่เ พีย งพอต่อ การให้บริ การ การตอบคาถามทาง Social Media
น่าสนใจ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย กระบวนการให้บริ การ และการส่ งเสริ มการตลาด ใน
เรื่ อง มีช่องทางการสั่งซื้อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์ที่สะดวก มีช่องทางการสั่งซื้อสิ นค้าแบบไดร์ฟทรู
ที่สะดวก มีที่จอดรถเพียงพอ รู ปแบบของเว็บไซต์มีความน่าสนใจ มีกจิ กรรมส่ งเสริ มการขาย เช่น
การลด แลก แจก แถม อย่างสม่าเสมอ อาหารที่ได้เหมือนรู ปที่โฆษณา มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
สิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั อย่างต่อเนื่อง
ลาวัณย์ ทวีผ ดุง (2559) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อ ง ปั จจัย ที่ส่ ง ผลต่อ ความพึง พอใจในการใช้
บริ ก ารร้ า นอาหารจานด่ ว นเคเอฟซี (KFC) ของผู้ใ ช้บ ริ ก ารในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอ ายุ 20 -30 ปี ระดับ
การศึ กษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ห รื อ เทีย บเท่า อาชีพ นักงานบริ ษ ทั เอกชน รายได้ต่อ เดือ น คือ
15,000 – 30,000 บาท ความถี่ในการใช้บริ การร้านเคเอฟซี คือ น้อยกว่า 1 ครั้ง ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อ
ครั้งในการบริ โภคมากที่สุด คือ 201- 300 บาท เหตุผลที่เลือกใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) มากที่สุด
คือ ชอบรสชาติในอาหาร บุคคลที่มีอิทธิ พ ลต่อ การตัดสิ นใจเข้าใช้บริ การที่ร้ านเคเอฟซี (KFC)
สู งสุ ด คือ ตัวผูบ้ ริ โภคเอง ช่วงเวลาของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะอยู่ที่เ วลาประมาณ หลัง 18.00 น.เป็ น
ต้นไป ระยะเวลาเฉลี่ย ในการเข้าใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) คือ น้อ ยกว่า 1 ชัว่ โมง สาขาที่ใช้
บริ การบ่อยที่สุด คือ สาขาเซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า
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ปั จจัย ที่มีอิทธิ พ ลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) ของผู้บริ โภคใน
จัง หวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีท้ งั หมด 4 ปั จจัย โดยเรี ยงลาดับจากค่าสัม ประสิ ทธิ์ของ
สมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดแสดงให้เห็น
ว่า การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม เป็ นต้น ควบคู่กบั การจัดโปรโมชัน่
ส่ วนลดพิเศษให้เข้ากับช่วงเทศกาลต่าง ๆ ทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดการรับรู้ และจดจา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
แสดงให้เห็นว่า ผู้บริ โ ภคให้ความสาคัญเป็ นพิเ ศษกับคุณภาพของผลิภ ัณฑ์ที่ได้ มาตรฐาน ซึ่ งทาง
ร้านเคเอฟซี (KFC) มีการรักษามาตรฐานให้ทุกสาขามีม าตรฐานเดีย วกันเป็ นที่น่าเชื่อถือได้ ทั้งใน
เรื่ องของความสดใหม่ สะอาด และรสชาติที่คงที่ในทุกสาขาที่ผบู้ ริ โภคเข้าใช้บริ การ ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่ายแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับช่อ งทางที่จะเข้าถึงสิ นค้าและบริ การ
ได้ โดยทางร้านเคเอฟซี (KFC) มีทาเลที่ต้ งั ที่สะดวกต่อ การเดินทางมาใช้บริ การ เนื่อ งจากมีสาขา
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในกรุ งเทพมหานครแลปริ ม ณฑล รวมถึงตามห้างสรรพสิ นค้า ปัจจัยด้านราคา
และคุณค่าทางโภชนาการแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการที่กาหนดราคาที่เป็ นธรรม
ไม่เอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค สิ นค้าที่ได้มีความคุม้ ค่ากับเงินที่ผบู้ ริ โภคจ่ายไป รวมถึงการแสดงราคาสิ นค้า
ที่ชดั เจนที่จุดสั่ง อาหาร การจัดชุดสิ นค้าที่เ หมาะสมเพื่อ การลดราคาทาให้ผู้บริ โ ภคเกิดความพึง
พอใจ
จีรวรรณ บุญรอด (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อ
อาหารฟาสต์ฟ้ดู ส์แฟรนไชส์ต่างประเทศในพื้นที่จงั หวัดชลบุรี กรณีศึกษาแมคโดนัลด์ และเคเอฟซี
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี อาชีพส่ วนใหญ่
เป็ นนักเรี ย น นิสิ ต นักศึ กษา มีร ายได้ต่าหรื อ เท่ากับ 5,000 บาท ผลการวิเ คราะห์พ ฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารฟาสต์ฟ้ดู ส์แมคโดนัลด์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้บริ การ 2 สัปดาห์ /ครั้ง
โดยใช้บริ การเป็ นระยะเวลา 31 นาที -1 ชัว่ โมง ช่วงเวลาในการใช้บริ การ คือช่วง 15.01- 18.00 น.
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ในการใช้บริ การ เป็ นจานวนเงิ น 100- 500 บาท ส าหรับปั จจัยที่มีผลต่อ
การใช้บริ การมากที่สุ ด คือ ราคาเหมาะสม โดยเห็นว่าแฮมเบอร์ เ กอร์ เ ป็ นอาหารที่เ ลือ กซื้อ เป็ น
ประจา และบุคคลที่มกั พามาใช้บริ การ คือ เพื่อ น ผลการวิเ คราะห์พ ฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
ฟาสต์ฟ้ดู ส์เคเอฟซี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้บริ การ 2 สัปดาห์ /ครั้ง โดยใช้บริ การเป็ น
ระยะเวลา 1 -2 ชัว่ โมง ช่วงเวลาในการใช้บริ การ คือช่วง 15.01- 18.00 น. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้ง
ในการใช้บริ การ เป็ นจานวนเงิ น 100- 500 บาท สาหรับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การมากที่สุด คือ
รสชาติอาหารและเครื่ องดื่ม โดยเห็นว่าไก่ทอดเป็ นอาหารที่เลือกซื้อเป็ นประจา และบุคคลที่มกั พา
มาใช้บริ การ คือ ครอบครัว

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้ง นี้เป็ นการศึกษาเกีย่ วกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการตัดสิ นใจใช้บริ ก าร
ร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ท่าพระ โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน
ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 วิธีสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ผู้ ที่ ม าใช้ บ ริ การร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้ผทู้ ี่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์
ท่าพระ ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สู ต รค านวณแบบไม่ ท ราบจ านวนประชากร โดยใช้สู ต รก าหนดขนาดตัว อย่ า งของ สู ต ร
W.G.cochran (1977) ดังนี้
n = P (1 – P) Z2
e2
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ ม
Z แทน ความมัน่ ใจที่ผวู้ จิ ยั กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
e แทน สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
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ผูว้ จิ ยั ต้องการสุ่ มตัวอย่างเป็ น 50% จากประชากรทั้งหมด ต้องการความเชื่อมัน่ ร้อ ยละ 95
และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะคานวณได้คือ P =
.50 (50%) Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%)
n = (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2
n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025
n = 384.16 หรื อ 384 ตัวอย่าง
แต่เ พื่อความแม่นย าของข้อ มูลในการเก็บตัวอย่าง ผู้วิจยั จึง เก็บตัวอย่างจานวน 400
ตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ผวู้ จิ ยั เลือกใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการ
สุ่ มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการ
ตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่ ห้ า งสรรพสิ น ค้า เดอะมอลล์ท่ า พระ ผู้วิจ ัย ได้แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ผู้วจิ ยั สร้ าง
ขึ้น โดยมีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และอาชีพ
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมในการใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ท่าพระ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ แบ่งออกเป็ น 7
หัวข้อใหญ่ คือ ปั จจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัย ด้านราคา ปั จจัย ด้านสถานที่ ปั จจัย ด้านการส่ ง เสริ ม
การตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ส่ ว นที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ย วกับ การตัด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ท่าพระ
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3.3 วิธีสร้ ำงเครื่องมือที่ใช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างเครื่ องมือแบบสอบถาม ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่เ กีย่ วข้อ งเกีย่ วกับ ปั จจัย ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ท่าพระ แล้วนามากาหนดกรอบแนวคิดของการ
วิจยั เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นาผลที่ได้จากการศึ กษาตามข้อ 1. มาสร้ างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ นส่ วนๆ และ
พิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิด วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจยั
3. นาแบบสอบถามที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ เพื่อขอคาแนะนา
ปรับปรุ ง แก้ไข
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ และทาการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
5. นาแบบสอบถามที่แก้ไขเรี ยบร้ อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างไม่ใ ช่ กลุ่ ม
ตัวอย่างในงานวิจยั จานวน 40 คน และนาข้อมูลมาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient)
การตรวจสอบความเชื่อมัน่ ผูว้ จิ ยั พิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ครอนบาค อัลฟ่ า (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ในกลุ่มทดลองตัวอย่างจานวน 40 คนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงค่าความเชื่อมัน่ ในการตรวจสอบเครื่ องมือ
ส่ วนของคำถำม
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
2. ปัจจัยด้านราคา
3. ปัจจัยด้านสถานที่
4. ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ปัจจัยด้านบุคลากร
6. ปัจจัยด้านกระบวนการ
7. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
รวม

ค่ำอัลฟ่ ำแสดงควำมเชื่อมัน่ 40 ชุด
0.820
0.772
0.806
0.833
0.850
0.760
0.644
0.940
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ค่าความเชื่อมัน่ จากผลค่าสัม ประสิ ทธิครอนแบ็ค อัลฟา ที่ได้หาค่าเชื่อมัน่ จานวน 40 ราย
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การโดยรวม มีค่าความน่าเชื่อถือ 0.940, ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า
ความน่าเชื่อถือ 0.820, ปั จจัย ด้านราคา มีค่าความน่าเชื่อ ถือ 0.772, ปั จจัย ด้านสถานที่ มีค่าความ
น่าเชื่อถือ 0.806, ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าความน่าเชื่อถือ 0.833, ปัจจัยด้านบุคลากร มี
ค่าความน่าเชื่อถื อ 0.850, ปั จจัย ด้านกระบวนการ มีค่าความน่ าเชื่ อ ถือ 0.760 และปั จจัย ด้า น
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีค่าความน่าเชื่อ ถือ 0.644 ซึ่ ง การประเมิน ความเที่ย งสัม ประสิ ทธิ์
แอลฟาของเครื่ องมือที่มีค่ามากกว่า 0.7 ถือว่ายอมรับคุณภาพของแบบสอบถามได้ (สมบัติ ท้ายเรื อ
คา, 2551)
อย่ า งไรก็ตาม เมื่ อ พิ จารณาจากเกณฑ์ก ารประเมิน ความเที่ย งสัม ประสิ ทธิ์ อัล ฟาของ
ครอนบาค ดังนี้
ค่ำสัมประสิ ทธ์ อลั ฟ่ ำ
กำรแปลควำมหมำยระดับเที่ยง
มากกว่า 0.9
ดีมาก
มากกว่า 0.8
ดี
มากกว่า 0.7
พอใช้
มากกว่า 0.6
ค่อนข้างพอใช้
มากกว่า 0.5
ต่า
น้อยกว่า หรื อ เท่ากับ 0.5
ไม่สามารถรับได้
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้และแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์เป็ น
ครั้งสุ ดท้าย เพื่อตรวจสอบและให้คาแนะนาเกีย่ วกับการจัดทาฉบับสมบูรณ์ สาหรับนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.4 วิธีดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารในส่ วนที่เกีย่ วข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ ก าร
ร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ท่าพระ โดยแบ่ง การวิจยั ตามที่ ผู้วิจยั ได้ศึ กษา
ค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่ เ กี่ย วข้อ ง นามาสังเคราะห์และสร้ างเป็ นแบบสอบถาม เพื่อนาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้อง
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การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือ แบบสอบถาม มีวธิ ีดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสื อจากมหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
2. ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อนาเครื่ องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผู้วิจยั ดาเนิ นการตรวจสอบความถูกต้อ งของกลุ่มตัวอย่ างในการตอบข้อค าถามตาม
เครื่ องมือแต่ละชุดให้สมบูรณ์ แล้วนาผลการตอบไปจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4. เป็ นการรวบรวมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
3.5 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
3.5.1 แบบสอบถำมในส่ วนที่ 1 ส่ วนที่ 2 ส่ วนที่ 3 และส่ วนที่ 4
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC)
ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ท่าพระ โดยนาข้อมูลมาคานวณและวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ค วามถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตัวแปรปัจจัยส่ วนบุคคล เช่น เพศ, อายุ, สถานภาพ,
ระดับการศึกษา, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ และพฤติกรรมในการใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC)
ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ท่าพระ ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ปั จจัย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร
ปั จจัย ด้านกระบวนการ และปั จจัย ด้านสภาพแวดล้อ มทางกายภาพ และการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ใช้ค่าเฉลี่ย (Means) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) อธิบายตัวแปร ซึ่งเป็ นตัวแปรที่มีระดับการวัดประเภทช่วง
วิเ คราะห์ร ะดับ ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ แบ่ง ออกเป็ น 7 หัวข้อ ใหญ่ คือ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปัจจัยด้าน
บุคลากร ปั จจัย ด้านกระบวนการ และปั จจัย ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และการตัดสิ นใจใช้
บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ท่าพระ ใช้ร ะดับการวัดเป็ นมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้เกณฑ์แปลความหมายของ ประคอง กรรณสู ต (2542) ที่กาหนด
ไว้ดงั นี้
ระดับมากที่สุด มีค่าเท่ากับ
5 คะแนน
ระดับมาก
มีค่าเท่ากับ
4 คะแนน
ระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ
3 คะแนน
ระดับน้อย
มีค่าเท่ากับ
2 คะแนน
ระดับน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ
1 คะแนน
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การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนแบ่งออกเป็ น
5 ระดับ ประคอง กรรณสู ตร (2542) ที่กาหนดไว้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
3.5.2 สถิติที่ใช้ ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
3.5.2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้ในการอธิบายตัวแปรต่างๆของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ดังนี้
3.5.2.1.1 การหาค่าร้อยละ (บุญชม ศรี สะอาด,2545:104)

f
p = ×100
N
เมื่อ

P
f
N

คือ
คือ
คือ

ค่าร้อยละ
ความถี่ที่ตอ้ งการแปลงเป็ นค่าร้อยละ
จานวนความถี่ท้งั หมด

3.5.2.1.2 ค่าเฉลี่ย x ผลรวมของคะแนนทั้งหมดหารด้วยจานวนข้อมูลในชุด
นั้นๆ โดยมีวธิ ีการคิด 2 วิธีดงั นี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2534, หน้า 39-42)
3.5.2.1.2.1 ข้อมูลไม่มีการแจกแจงความถี่
สู ตร

X

เมื่อ

X

=

x
n

แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
X
แทน ข้อมูลแต่ละจานวน
 x แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
n
แทน จานวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
2.2.2 ข้อมูลมีการแจกแจงความถี่
สู ตร

X

=

 fx
n
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เมื่อ f
แทน ความถี่ของข้อมูลแต่ละตัว
x
แทน ค่ากึ่งกลางของข้อมูลในแต่ละชั้น
3.5.2.1.2.2 หาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คานวณจากสู ตร ดังนี้ (ล้วน สาย
ยศ และอังคณา สายยศ, 2538:79)
   2    

S.D. =
เมื่อ

2

   1

S.D.

คือ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 x คือ ผลรวมของคะแนนยกกาลังสอง
 2 คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
N
คือ จานวนทั้งหมด
3.5.2.2 สถิติอนุมาน (Inference statistics) ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานต่างๆของการ
2

วิจยั
-เป็ นวิธีเปรี ยบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยที่นอ้ ยที่สุด โดยใช้หลัก t-test ดังนี้
t

Xi  X j

; df = N-k

1
1 
MSW   
n n 
j 
 i

เมื่อ

เป็ นค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ i กับ j ที่ตอ้ งการเปรี ยบเทียบ
เป็ น ค่า MSW จากตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวน
เป็ นขนาดของตัวอย่างในกลุ่มที่ i, j

Xi, X j

MSW
ni, nj

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)
SSt =  X ij  X  =  X ij2  T
k

nj

2

j 1 i 1

2
.j

k

T

j 1

nj

k

nj

SSb = 

เมื่อ

Xij

nj

j 1 i 1



SSw =  X
j 1 i 1

k

T2
N
2
ij

k

T. 2j

j 1

nj



= SSt – SSb

คือ ค่าของข้อมูลตัวที่ i ในกลุ่มที่ j

2

N
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T.j
T
Xj
X

nj

คือ ผลรวมค่าของข้อมูลในกลุ่มที่ j
คือ ผลรวมค่าของข้อมูลทั้งหมด
คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในกลุ่มที่ j
คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมด
คือ จานวนข้อมูลกลุ่มที่ j และ N = n1+n2+…+nk

การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)
เป็ นการวิเ คราะห์หาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรตามและกลุ่มตัวแปรอิสระ
ตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม การใช้ตวั แปรอิสระเพียงตัวเดียว
มาอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามนั้นอาจจะไม่พอเพียง โดยมีตวั แบบ (Model) ของสมการ
ดังนี้
Ý = a +bX
เมื่อ
Ý
a
b

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

X

หมายถึง

ค่าประมาณหรื อค่าทานาย
แทนค่าคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย
น้าหนักคะแนนหรื อสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของ
ตัวแปรอิสระตัว
คะแนนตัวแปรอิสระ

3.5.2.3 สถิติที่ใช้ห าเครื่ องมือ ที่ใช้ในการวิจยั ในการศึ กษาครั้งนี้ไ ด้ท าการทดสอบ
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึ กษา โดยมีการทดสอบทั้ง ในด้านความเที่ย งตรง (Validity) และความ
เชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้
3.5.2.4 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนาเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้ นไป
ให้ผเู้ ชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) และพิจารณาข้อความให้
ชัดเจนเหมาะสม นาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมสารนิพ นธ์เ พื่อ
ตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครั้ง โดยกาหนดระดับความคิดเห็นการให้คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี้
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+1 หมายถึง รู้สึกแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่ตอ้ งวิจยั
0 หมายถึง รู้สึกไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่ตอ้ งวิจยั
-1 หมายถึง รู้ สึ กไม่แน่ใจว่าข้อคาถามไม่มีความสอดคล้อ งกับเนื้อหาในประเด็นที่ตอ้ ง
วิจยั
ส าหรั บ สู ตรในการตรวจสอบว่ า ดัช นี มี ค วามสอดคล้อ ง ( Index of item Objective
Congruence : IOC ) มีรายละเอียดดังนี้
สู ตร

IOC 
เมื่อ

R
N

IOC

แทนค่า ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหาในประเด็นที่
ต้องการวิจยั
ΣR แทนค่า ผลรวมของค่าคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N
แทนค่า จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
เกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อคาถาม พิจารณาจากข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องไม่ต่า
กว่า 0.50 นาไปปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนที่จะนาไปทดลองใช้ สาหรับข้อคาถามใดมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องต่ากว่า 0.50 จะทาการตัดทิ้ง หากผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ พบว่า
คาถามข้อใดมีค่าดัชนีความสอดคล้องสู งกว่า 0.50 ขึ้นไป จึงแสดงว่าคาถามนั้นใช้ได้ จากผลการวิจยั
การตรวจสอบคุณภาพได้ค่าดัชนีความสอดคล้องกันที่ 1.00
3.5.2.5 การทดสอบความเชื่อ ถือ ได้ของเครื่ อ งมือ (Reliability) นาแบบสอบถามที่ผ่ า น
เกณฑ์ค่าดัชนีที่ไม่ต่ากว่า 0.50 แล้วนาเครื่ อ งมือไปทดลองใช้กบั กลุ่มนักศึ กษา ( Try out) ที่ไ ม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน และนาผลการทดลองมาวิเ คราะห์เพื่อ หาความเที่ย งตรง ( Reliability)
ด้วยวิธีการหา ค่า สัมประสิ ทธ์อลั ฟาของคอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ตามที่ jump
(1978) ได้เสนอแนะเป็ นเกณฑ์การยอมรับไว้ที่ค่าแอลฟ่ า ตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่าความเชื่ อ มัน
ซึ่งถือได้วา่ มีความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับดีมาก แสดงว่าแบบสอบถามที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพ
และมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริ งของการวิจยั นี้ (บุญชม ศรี สะอาด,
2545)
2
K   Si 
α
1  2 
K  1 
Si 
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เมื่อ



K

S

2
i

S i2

แทน
แทน
แทน
แทน

สัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
จานวนข้อในแบบสอบถาม
ผลรวมของค่าคะแนนความแปรปรวนของแต่ละข้อ
คะแนนความแปรปรวนของคะแนนรวม

นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์เพื่อขอความ
เห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามให้ถูกต้องสมบูรณ์และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพือ่
แจกกลุ่มตัวอย่างจริ งในการวิจยั ต่อไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษาเรื่ อง ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ นใจใช้ บ ริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ท่าพระ ของผูท้ ี่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซี ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์
ท่าพระ จานวน 400 คน และได้รับกลับคืนในลักษณะที่สมบูรณ์สามารถนามาใช้วเิ คราะห์ได้จานวน
400 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ซึ่งผูศ้ ึกษาได้นามาทาการวิเ คราะห์และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อ มูล
โดยแบ่งเป็ น 5 ส่ วนดังนี้
4.1 สถิติเชิงพรรณา
4.1.1 ผลการวิเ คราะห์เ กี่ย วกับข้อ มูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
4.1.2 ผลการวิเ คราะห์ข้อมูลเกี่ย วกับพฤติกรรมในการใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
4.2 สถิติเชิงอนุมาน
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการ
การตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ โดยหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2.2 ผลการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล เกี่ย วกับ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
4.2.3 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ใช้การวิเ คราะห์การเปรี ยบเทียบระหว่ างปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล โดย
ใช้ส ถิติค่า t-test และค่า F-test หรื อ ค่า One Way ANOVA กรณี พ บความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ จะทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 หรื อระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 โดยใช้สูตรตามวิธี Scheffe’ test เพื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่
สมมติฐานที่ 2 ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มตัวแปรต้นที่เป็ น
ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสัมพันธ์กนั ให้อ ยู่ในกลุ่มเดีย วกัน และใช้ส ถิติ
วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Sample Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั
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สัญลักษณ์ และตัวอักษรที่ใช้ ในการวิจยั
การวิเคราะห์และการแปลความหมายของผลการวิเ คราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
การแปลผลและความหมายของการวิเ คราะห์ข้อ มูล ตรงกัน ผู้วิจ ัย ได้ใ ช้สัญ ลัก ษณ์ และค่าย่อ
ดังต่อไปนี้
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย (mean)
X
N
หมายถึง
ขนาดประชากร
n
หมายถึง
กลุ่มตัวอย่าง
S.D. หมายถึง
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
SS
หมายถึง
ผลรวมของผลต่างกาลังสอง (standard deviation)
MS หมายถึง
ค่าเฉลี่ยผลรวมคะแนนยกกาลังสอง (mean square)
df
หมายถึง
ชั้นความเป็ นอิสระ (degree of freedom)
p
หมายถึง
ระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติ
*
หมายถึง
ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
R
หมายถึง
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
R2
หมายถึง
ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์
b
หมายถึง
ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอย
Sig หมายถึง
ค่านัยสาคัญทางสถิติ
4.1 สถิติเชิงพรรณนา
4.1.1 ผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
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ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยของกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
201
50.25
หญิง
199
49.75
รวม
400
100.00
อายุ
ต่ากว่า 18 ปี
115
28.75
อายุ 18 -20 ปี
18
4.50
อายุ 21 - 25 ปี
32
8.00
อายุ 26 - 30 ปี
66
16.50
อายุ 31 - 40 ปี
112
28.00
อายุ 41 ปี ข้ ึนไป
57
14.25
รวม
400
100.00
สถานภาพ
โสด
284
71.00
สมรส
116
29.00
รวม
400
100.00
ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยม
41
10.25
มัธยมต้น / ปลาย
221
55.25
ปวช. / ปวส.
65
16.25
ปริ ญญาตรี
73
18.25
รวม
400
100.00
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ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยของกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคล
(ต่อ)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้ อยละ
รายได้เฉลีย่ ต่ อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
147
36.75
รายได้ 10,001 - 15,000 บาท
60
15.00
รายได้ 15,001 - 20,000 บาท
79
19.75
รายได้ 20,001 - 25,000 บาท
76
19.00
มากกว่า 25,000 บาท
38
9.50
รวม
400
100.00
อาชีพ
นักเรี ยน / นักศึกษา
256
64.00
พนักงานบริ ษทั
130
32.50
เจ้าของกิจการ
9
2.25
อื่นๆ (โปรดระบุ) - รับจ้างทัว่ ไป
5
1.25
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม สรุ ปได้ดงั นี้
1. เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จานวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.25 และ
เพศหญิง จานวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.75
2. อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อายุต่ากว่า 18 ปี จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.75
รองลงมา อายุ 31 - 40 ปี จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 อายุ 26-30 ปี จานวน 66 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 16.50 อายุ 41 ขึ้นไป จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.25 อายุ 21 - 25 ปี จานวน 32 คน คิด
เป็ นร้อยละ 8.00 และอายุ 18-25 ปี จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50 ตามลาดับ
3. สถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่สถานภาพโสด จานวน 284 คน คิดเป็ นร้อยละ
71.00 และสถานภาพสมรส จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.00
4. ระดับการศึ กษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ร ะดับการศึกษามัธยมต้น/ปลาย จานวน
221 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.25 รองลงมา ปริ ญญาตรี จานวน 73 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 18.25 ระดับ
การศึกษา ปวช/ปวส จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.25 และระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยม จานวน
41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.25 ตามลาดับ
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5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 147 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 36.75 รองลงมา รายได้ 15,001 - 20,000 บาท จานวน 79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.75
รายได้ 20,001 - 25,000 บาท จานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 19.00 รายได้ 10,001 - 15,000 บาท
จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00 และรายได้มากกว่า 25,000 บาท จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ
9.50 ตามลาดับ
6. อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ อาชีพนักเรี ยน / นักศึกษา จานวน 256 คน คิดเป็ นร้อยละ
64.00 รองลงมา อาชีพ พนักงานบริ ษทั จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.50 อาชีพเจ้าของกิจการ
จานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.25 และอาชีพอื่นๆ คือ รับจ้างทัว่ ไป อาชีพ อิสระ จานวน 5 คน คิด
เป็ นร้อยละ 1.25 ตามลาดับ
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ กลุ่มตัวอย่างผูม้ าใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ท่าพระ ส่ วนใหญ่เ ป็ นเพศชาย อายุต่ากว่า 18 ปี สถานภาพโสด การศึ กษามัธยมต้น/
ปลาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท ประกอบอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา
4.1.2 ผลการวิเ คราะห์ข้อมูลเกี่ย วกับพฤติกรรมในการใช้บริ ก ารร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
ตารางที่ 4.2 การวิเ คราะห์ เ กี่ย วกับ ข้อ มูล พฤติ ก รรมในการใช้บ ริ ก ารร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
พฤติกรรมในการใช้ บริการร้ านเคเอฟซี (KFC)
จานวน (คน)
ร้ อยละ
1. ท่ านเคยใช้ บริการร้ านเคเอฟซี (KFC) หรือไม่
เคยใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC)
400
100.00
รวม
400
100.00
2. โดยปกติท่านชอบรับประทานอาหารประเภทใด
ไก่ทอด
319
79.75
เบอร์เกอร์
8
2.00
สลัด / มันบด
28
7.00
เฟรนฟรายส์
32
8.00
ไอศกรีม
4
1.00
9
2.25
อื่นๆ (โปรดระบุ) – เมนูขา้ วไก่แซ่บโบว์ล
รวม

400

100.00
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ตารางที่ 4.2 การวิเ คราะห์ เ กี่ย วกับ ข้อ มูล พฤติ ก รรมในการใช้บ ริ ก ารร้ า นเคเอฟซี ( KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ (ต่อ)
พฤติกรรมในการใช้ บริการร้ านเคเอฟซี (KFC)
จานวน (คน)
ร้ อยละ
3. ความถี่ที่ท่านใช้ บริการร้ านเคเอฟซี (KFC) บ่ อยครั้งเพียงใด
เดือนละ 1 - 2 ครั้ง / เดือน
258
64.50
เดือนละ 3 - 4 ครั้ง / เดือน
73
18.25
เดือนละ 5 - 6 ครั้ง / เดือน
32
8.00
มากกว่า 6 ครั้ง / เดือน
16
4.00
อื่นๆ (โปรดระบุ) – ปี ละครั้ง
21
5.25
รวม
400
100.00
4. ท่ านใช้ จ่ายในการใช้ บริการร้ านเคเอฟซี (KFC) โดยเฉลีย่
ครั้งละเท่ าใด
100 - 200 บาท
49
12.25
201 - 300 บาท
251
62.75
มากกว่า 300 บาท
100
25.00
รวม
400
100.00
5. เหตุผลที่ท่านเลือกใช้ บริการร้ านเคเอฟซี (KFC)
รสชาติของอาหาร
125
31.25
ฉลองในโอกาสพิเศษ
84
21.00
เป็ นจุดนัดพบ
19
4.75
ใกล้บา้ น / สะดวกในการเดินทาง
9
2.25
เมนูอาหารหลากหลาย
62
15.50
โปรโมชัน่
68
17.00
ราคาเหมาะสม
19
4.75
อื่นๆ (โปรดระบุ) - บริ การรวดเร็ว
14
3.50
400
100.00
รวม
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ตารางที่ 4.2 การวิเ คราะห์ เ กี่ย วกับ ข้อ มูล พฤติ ก รรมในการใช้บ ริ ก ารร้ า นเคเอฟซี ( KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ (ต่อ)
พฤติกรรมในการใช้ บริการร้ านเคเอฟซี (KFC)
จานวน (คน)
ร้ อยละ
6. ส่ วนใหญ่ ท่านบริโภคเคเอฟซี (KFC) กับใครมากที่สุด
เพื่อน
178
44.50
คนรัก
61
15.25
ครอบครัว / ญาติ
161
40.25
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.2 พบว่ า ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมในการใช้ บ ริ ก ารร้ า นเคเอฟซี ( KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ท่านเคยใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) หรื อ ไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยเลือ กใช้บริ การ
ร้านเคเอฟซี (KFC) จานวน 400 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
2. โดยปกติ ท่ า นชอบรั บ ประทานอาหารประเภทใด พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่
รับประทาน ไก่ทอด จานวน 319 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.75 รองลงมา คือ รับประทานเฟรนฟรายส์
จานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.00 รับประทานสลัด / มันบด จานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 7.00
รับประทานอื่นๆ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 2.25 รับประทาน เบอร์ เกอร์ จานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.00 และรับประทานไอศกรี ม จานวน 4 คิดเป็ นร้อยละ 1.00 ตามลาดับ
3. ความถี่ที่ท่านใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) บ่อ ยครั้งเพีย งใด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เ ดือนละ 1 - 2 ครั้ง / เดือน จานวน 258 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 64.50 รองลงมา เดือ นละ 3 - 4
ครั้ง / เดือน จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.25 เดือนละ 5 - 6 ครั้ง / เดือน จานวน 32 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 8.00 อื่นๆ จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.25 และมากกว่า 6 ครั้ง / เดือน จานวน 16 คน คิด
เป็ นร้อยละ 4.00 ตามลาดับ
4. ท่านใช้จ่ายในการใช้บริ การร้ า นเคเอฟซี (KFC) โดยเฉลี่ย ครั้งละเท่าใด พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ 201 - 300 บาท จานวน 251 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.75 รองลงมา มากกว่า 300 บาท
จานวน 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 และครั้งละ 100 - 200 บาท จานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ
12.25 ตามลาดับ
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5. เหตุผลที่ท่านเลือกใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รสชาติของ
อาหาร จานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.25 รองลงมา ฉลองในโอกาสพิเศษ จานวน 84 คนคิดเป็ น
ร้อยละ 21.00 โปรโมชัน่ จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 เมนูอาหารหลากหลาย จานวน 62 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.50 ราคาเหมาะสม และเป็ นจุดนัดพบ เท่ากัน จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.75
อื่นๆ จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.50 และใกล้บา้ น / สะดวกในการเดินทาง จานวน 9 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.25 ตามลาดับ
6. ส่ วนใหญ่ท่านบริ โ ภคเคเอฟซี (KFC) กับใครมากที่สุ ด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เพื่อน จานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.50 รองลงมา ครอบครัว / ญาติ จานวน 161 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 40.25 และคนรัก จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.25
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ กลุ่มตัวอย่างผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์ ท่าพระส่ วนใหญ่ เคยใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ร้อยเปอร์เช็นต์ ชอบรับประทานอาหาร
ประเภทไก่ทอด ความถี่ที่ใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) เดือนละ 1 - 2 ครั้ง / เดือน ค่าใช้จ่ายในการ
ใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) เฉลี่ย ครั้งละ 201 - 300 บาท เหตุผ ลที่เ ลือ กใช้บริ การร้ านเคเอฟซี
(KFC) ส่ วนใหญ่เพราะรสชาติของอาหาร และชอบมาทานกับเพื่อนส่ วนใหญ่
4.2 สถิติเชิงอนุมาน
4.2.1 ผลการวิเ คราะห์เ กี่ย วกับ ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ แบ่ง ออกเป็ น 7
หัวข้อใหญ่ คือ ปั จจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัย ด้านราคา ปั จจัย ด้านสถานที่ ปั จจัย ด้านการส่ ง เสริ ม
การตลาด ปั จจัย ด้านบุคลากร ปั จจัย ด้านกระบวนการ และปั จจัย ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
โดยหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดัง ข้อ มู ล ในตารางที่
4.3- 4.10
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับ ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์ ท่าพระ โดยภาพรวม
ระดับความสาคัญ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ระดับความ
S.D.
อันดับ
𝐱̅
คิดเห็น
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
4.31
0.682
มาก
1
2. ปัจจัยด้านราคา
3.93
0.715
มาก
7
3. ปัจจัยด้านสถานที่
4.13
0.680
มาก
4
4. ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
4.15
0.815
มาก
3
5. ปัจจัยด้านบุคลากร
4.01
0.656
มาก
6
6. ปัจจัยด้านกระบวนการ
4.20
0.705
มาก
2
7. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
4.02
0.696
มาก
5
รวม
4.11
0.707
มาก
จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเรี ย งลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.31) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านกระบวนการ อยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 4.20) ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.15) ปัจจัยด้านสถานที่ (x̅
= 4.13) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (x̅ = 4.02) ปัจจัยด้านบุคลากร (x̅ = 4.01) และปัจจัย
ด้านราคา อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.93) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับ ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์ ท่าพระ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ระดับความสาคัญ
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ระดับความ
S.D.
อันดับ
𝐱̅
คิดเห็น
1.1 มีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลาย
4.32 0.776
มาก
2
1.2 รสชาติอาหาร
4.22 0.738
มาก
4
1.3 อาหารมีความสดใหม่เสมอ
4.31 0.696
มาก
3
1.4 สิ นค้ามีชื่อเสี ยง
4.67 0.551 มากที่สุด
1
1.5 ภาชนะและบรรจุภณ
ั ฑ์มีความสะอาดและปลอดภัย 4.01 0.651
มาก
5
รวม
4.31 0.682
มาก
จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ปั จจัย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.31) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย คือ สิ นค้ามีชื่อเสี ยง อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.67) รองลงมา คือ มีเมนูอาหารให้
เลือ กหลากหลาย อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.32) อาหารมีความสดใหม่เสมอ อยู่ในระดับมาก (x̅ =
4.31) รสชาติอาหาร อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.22) และภาชนะและบรรจุภ ัณฑ์มีความสะอาดและ
ปลอดภัย อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.01) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับ ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์ ท่าพระ ปัจจัยด้านราคา
ระดับความสาคัญ
2. ปัจจัยด้านราคา
ระดับความ
S.D.
อันดับ
𝐱̅
คิดเห็น
2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้า
4.03
0.727
มาก
2
2.2 มีป้ายแจ้งราคาและเมนูอาหารชัดเจน
4.44
0.585
มากที่สุด
1
2.3 ราคาสิ นค้าถูกกว่าร้านอื่นในระดับเดียวกัน 3.54
0.717
มาก
4
2.4 ราคาเหมาะสมกับปริ มาณสิ นค้า
3.70
0.832
มาก
3
รวม
3.93
0.715
มาก
จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ปั จจัย ด้าน
ราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย คือ มีป้ายแจ้งราคาและเมนูอาหารชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.44) รองลงมา คือ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้า อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.03) ราคาเหมาะสมกับปริ มาณสิ นค้า อยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 3.70) และราคาสิ นค้าถูกกว่าร้ านอื่นในระดับเดีย วกัน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.54)
ตามลาดับ

44

ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับ ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์ ท่าพระ ปัจจัยด้านสถานที่
ระดับความสาคัญ
3. ปัจจัยด้านสถานที่
ระดับความ
S.D.
อันดับ
𝐱̅
คิดเห็น
3.1 ทาเลที่ต้งั ของร้านเคเอฟซี (KFC) สะดวกใน
4.22
0.586
มาก
2
การเดินทางใช้บริ การ
3.2 มีที่จอดรถเพียงพอ
3.84
0.804
มาก
4
3.3 มีจานวนสาขาที่มากพอครอบคลุมทุกพื้นที่
4.04
0.653
มาก
3
3.4 มีช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าผ่านออนไลน์
4.40
0.675
มาก
1
รวม
4.13
0.680
มาก
จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ปั จจัย ด้าน
สถานที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.13) เมื่อพิารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย คือ มีช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าผ่านออนไลน์ อยู่ในระดับมาก (x̅ =4.40) รองลงมา คือ
ทาเลที่ต้ งั ของร้ านเคเอฟซี (KFC) สะดวกในการเดินทางใช้บริ การ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.22) มี
จานวนสาขาที่มากพอครอบคลุมทุกพื้นที่ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.04) มีที่จอดรถเพียงพอ อยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 3.84) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับ ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์ ท่าพระ ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ระดับความสาคัญ
4. ปัจจัยด้านการส่ งเสริมการตลาด
ระดับความ
S.D.
อันดับ
𝐱̅
คิดเห็น
4.1 สามารถใช้จ่ายผ่านบัตร Rabbit แทนเงินสด
3.91
0.973
มาก
5
ได้
4.2 มีการจัดโปรโมชัน่ ตามเทศกาลต่างๆ
4.14
0.717
มาก
3
4.3 มีการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็ นที่รู้จกั
4.37
0.784
มาก
1
ผ่านหลายช่องทาง เช่น โทรทัศน์ ใบปลิว ฯลฯ
4.4 มีการจัดชุดสุ ดคุม้ ที่ตรงกับความต้องการ
4.34
0.661
มาก
2
ของผูบ้ ริโภค
4.5 สามารถรับส่ วนลดทันทีทุกเมนูสาหรับ
3.99
0.938
มาก
4
สิ นค้าราคาปกติ เมื่อชาระด้วยบัตร Rabbit
รวม
4.15
0.815
มาก
จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ปั จจัย ด้าน
การส่ ง เสริ มการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.15) เมื่อ พิจารณาเป็ นรายข้อ โดย
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย จากมากไปน้อย คือ มีการประชาสัมพันธ์สิ นค้าให้เ ป็ นที่รู้ จกั ผ่านหลายช่องทาง
เช่น โทรทัศ น์ ใบปลิว ฯลฯ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.37) รองลงมา คือ มีการจัดชุดสุ ดคุม้ ที่ตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.34) มีการจัดโปรโมชัน่ ตามเทศกาลต่างๆ อยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.14) สามารถรับส่ วนลดทันทีทุกเมนูสาหรับสิ นค้าราคาปกติ เมื่อ ชาระด้วยบัตร
Rabbit อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.99) และสามารถใช้จ่ายผ่านบัตร Rabbit แทนเงินสดได้ อยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 3.91) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับ ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์ ท่าพระ ปัจจัยด้านบุคลากร
ระดับความสาคัญ
5. ปัจจัยด้านบุคลากร
ระดับความ
S.D.
อันดับ
𝐱̅
คิดเห็น
5.1 พนักงานมีใจรักงานบริ การ สุ ภาพ และมี
4.13
0.626
มาก
1
อัธยาศัยดี
5.2 พนักงานสามารถปฏิบตั ิงาน และแก้ไข
3.86
0.596
มาก
3
ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็ นอย่างดี
5.3 พนักงานสามารถแนะนาเมนูสินค้าให้แก่
4.04
0.746
มาก
2
ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
รวม
4.01
0.656
มาก
จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ปั จจัย ด้าน
บุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.01) เมื่อ พิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย คือ พนักงานมีใจรักงานบริ การ สุ ภาพ และมีอธั ยาศัยดี อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.13)
รองลงมา คือ พนักงานสามารถแนะน าเมนู สิ น ค้าให้แก่ลูกค้าได้เ ป็ น อย่ างดี อยู่ในระดับ มาก
(x̅ = 4.04) และพนักงานสามารถปฏิบตั ิงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็ นอย่างดี อยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 3.86) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับ ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์ ท่าพระ ปัจจัยด้านกระบวนการ
ระดับความสาคัญ
6. ปัจจัยด้านกระบวนการ
ระดับความ
S.D.
อันดับ
𝐱̅
คิดเห็น
6.1 มีบริ การจัดส่งสิ นค้าถึงที่บา้ น หรื อที่ทางาน 4.38
0.788
มาก
1
6.2 การให้บริ การมีความสะดวก และรวดเร็ว
4.22
0.673
มาก
2
6.3 มีการฝึ กอบรมพนักงานในการให้บริ การได้
3.99
0.655
มาก
3
เป็ นอย่างดี
รวม
4.20
0.705
มาก
จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเ คราะห์ขอ้ มูล พบว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่
ส่ งผลต่อการการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ปัจจัย
ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีบริ การจัดส่ งสิ นค้าถึงที่บา้ น หรื อที่ทางาน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.38)
รองลงมา คือ การให้บริ การมีความสะดวก และรวดเร็ ว อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.22) และมีการ
ฝึ กอบรมพนักงานในการให้บริ การได้เป็ นอย่างดี อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.99) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐานระดับ ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์ ท่าพระ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ระดับความสาคัญ
7. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
ระดับความ
S.D.
อันดับ
𝐱̅
คิดเห็น
7.1 บรรยากาศภายในร้านมีแสงสว่างเพียงพอ
4.05
0.674
มาก
2
7.2 ความเป็ นระเบียบของการจัดวางอุปกรณ์
3.91
0.645
มาก
3
ภายในร้าน
7.3 ภายในร้านมีอุปกรณ์อานวยความสะดวก
4.07
0.768
มาก
1
เช่น อ่างล้างมือ
รวม
4.02
0.696
มาก
จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่
ส่ งผลต่อการการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ภายในร้านมีอุปกรณ์อานวยความสะดวก เช่น อ่างล้างมือ
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.07) รองลงมา คือ บรรยากาศภายในร้านมีแสงสว่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก
(x̅ = 4.05) และความเป็ นระเบีย บของการจัดวางอุปกรณ์ภ ายในร้ านอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.91)
ตามลาดับ
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4.2.2 ผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ท่าพระ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดัง
ข้อมูลในตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
ระดับความสาคัญ
การตัดสินใจใช้ บริการ
ระดับความ
ร้ านเคเอฟซี (KFC)
S.D.
อันดับ
𝐱̅
คิดเห็น
การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่
3.74
0.968
มาก
1
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
รวม
3.74
0.968
มาก
จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC)
ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.74)
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4.2.3 ผลการวิเ คราะห์การเปรี ย บเทีย บบระหว่างปั จจัย ที่มีผ ลต่อ การตัดสิ นใจใช้บริ การ
ร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล การวิเคราะห์
ข้อ มูลโดยหาค่า t-test และค่า F-test หรื อ ค่า One Way ANOVA กรณี พ บความแตกต่ างอย่ า งมี
นัย ส าคัญทางสถิติ จะทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ที่ร ะดับนัยสาคัญ 0.05 หรื อ ระดับ
ความเชื่อ มัน่ 95% โดยใช้สู ตรตามวิธี Scheffe’ test เพื่อ ทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดัง ข้อ มูลใน
ตารางที่ 4.12 - 4.14
โดยมีสมมติฐานทางสถิติ คือ
HO : ผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระที่มี ปัจจัยส่ วนบุคคล
แตกต่างกัน มีผ ลต่อการตัดสิ นใจใช้บ ริ ก ารร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์
ท่าพระไม่แตกต่างกัน
H1 : ผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระที่มี ปัจจัยส่ วนบุคคล
แตกต่างกัน มีผ ลต่อการตัดสิ นใจใช้บ ริ ก ารร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์
ท่าพระ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.12 การเปรี ย บเที ย บระหว่า งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารร้ า นเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
ปัจจัย
t
df
Sig.
𝐱̅
S.D 𝐱̅
S.D
การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี 3.49 1.073 3.98 0.778 -5.196 398 0.000*
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์ ท่าพระ
* Sig.<0.05 มีนยั สาคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเ คราะห์ พบว่า ปั จจัย ที่ส่ ง ผลต่อ การตัดสิ นใจใช้บริ การร้ า น
เคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบทางสถิติ
t-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากค่า Sig. < 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) จึง สรุ ปได้ว่า เพศของผูท้ ี่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ท่ า พระที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ การร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

51

ตารางที่ 4.13 การเปรี ย บเที ย บระหว่า งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารร้ า นเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามสถานภาพ
โสด
สมรส
ปัจจัย
t
df
Sig.
𝐱̅
S.D 𝐱̅
S.D
การการตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน
3.85 1.080 3.45 0.517 3.851 398 0.000*
เคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ท่าพระ
* Sig.<0.05 มีนยั สาคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเ คราะห์ พบว่า ปั จจัย ที่ส่ ง ผลต่อ การตัดสิ นใจใช้บริ การร้ า น
เคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามสถานภาพ โดยใช้การทดสอบทาง
สถิติ t-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากค่า Sig. < 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรั บ สมมติ ฐานรอง (H1) จึ ง สรุ ป ได้ว่า สถานภาพของผู้ที่ มาใช้บ ริ ก ารร้ า นเคเอฟซี ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระที่ แตกต่างกัน ส่ ง ผลต่อ การตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4.14 การเปรี ย บเที ย บระหว่า งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารร้ า นเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามอายุ
ปัจจัย
ความแปรปรวน S S
df M S F Sig.
การตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน
เค ระหว่างกลุ่ม
155.719 5 31.144 56.238 0.000*
เอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้า ภายในกลุ่ม
218.191 394 0.554
เดอะมอลล์ ท่าพระ
รวม
373.910 399
* Sig.<0.05 มีนยั สาคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟ
ซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามอายุ โดยใช้การทดสอบทางสถิติ F-test
เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากค่า Sig. < 0.05 นัน่ คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) จึงสรุ ปได้วา่ อายุของผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์
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ท่าพระ แตกต่างกัน ส่ ง ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์ ท่าพระแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึง นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้อ น (Multiple Comparison) เพื่อ หาความ
แตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี Scheffe’ test ต่อไป

4.00

21 - 25 ปี

4.72

41 ปี ขึ้นไป

18 -20 ปี

31 - 40 ปี

4.42

26 - 30 ปี

ต่ากว่า 18 ปี

21 - 25 ปี

x̅

18 -20 ปี

อายุ

ต่ากว่า 18 ปี

ตารางที่ 4.15 การเปรี ย บเทีย บค่าเฉลี่ย รายคู่ของระดับ ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่อ การตัดสิ น ใจใช้บริ ก าร
ร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามอายุ

4.42

4.00

4.72

2.94
1.478*
0.000
1.061*
0.000
1.779*
0.000

3.24
1.176*
0.000
0.795*
0.007
1.478*
0.000

3.61
0.803*
0.000

1.105*
0.000

26 - 30 ปี
2.94
31 - 40 ปี
3.24
41 ปี ข้ ึนไป
3.61
* Sig.<0.05 มีนยั สาคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธี Scheffe’ test ของระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามอายุ
เนื่องจากค่า Sig. < 0.05 จึงสรุ ปได้วา่
ผู้ที่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซี ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระที่มีอ ายุ ต่ากว่า 18 ปี
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระแตกต่าง
กัน กับ อายุ 26 - 30 ปี , อายุ 31 - 40 ปี และอายุ 41 ปี ขึ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

53

ผู้ที่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระที่มีอายุ 18 -20 ปี ส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระแตกต่างกัน กับ
อายุ 26 - 30 ปี และอายุ 31 - 40 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระที่มีอายุ 21 - 25 ปี ส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระแตกต่างกัน กับ
อายุ 26 - 30 ปี , อายุ 31 - 40 ปี และอายุ 41 ปี ขึ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.16 การเปรี ย บเที ย บระหว่า งปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารร้ านเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามระดับการศึกษา
ปัจจัย
ความแปรปรวน S S
df M S F Sig.
การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี ระหว่างกลุ่ม
54.016
3 18.005 22.289 0.000*
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ ภายในกลุ่ม
319.894 396 0.808
มอลล์ ท่าพระ
รวม
373.910 399
* Sig.<0.05 มีนยั สาคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 4.16 พบว่า การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้
การทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่อ งจากค่า Sig. < 0.05 นัน่ คือ ปฏิเ สธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึง สรุ ปได้ว่า ระดับการศึ กษาของผูท้ ี่มาใช้
บริ การร้ านเคเอฟซี ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน ส่ ง ผลต่อ การตัดสิ นใจใช้
บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
จึง นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้อ น (Multiple Comparison) เพื่อ หาความ
แตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี Scheffe’ test ต่อไป
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ต่ากว่ามัธยม

4.00

มัธยมต้น / ปลาย

2.94

ปวช. / ปวส.

3.91

ปริ ญญาตรี

4.08

2.94
1.062*
0.000

ปริ ญญาตรี

4.00

ปวช. / ปวส.

x̅

มัธยมต้น / ปลาย

ระดับการศึกษา

ต่ากว่ามัธยม

ตารางที่ 4.17 การเปรี ย บเทีย บค่าเฉลี่ย รายคู่ของระดับ ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่อ การตัดสิ น ใจใช้บริ ก าร
ร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามระดับการศึกษา

3.91

4.08

-0.867*
0.000

-1.144*
0.000

0.867*
0.000
1.144*
0.000

* Sig.<0.05 มีนยั สาคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธี Scheffe’ test ของระดับ
ปั จจัย ที่ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
จาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม เนื่องจากค่า Sig. < 0.05 จึงสรุ ปได้วา่
ผู้ที่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระระดับการศึกษาต่ากว่า
มัธยม ส่ ง ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
แตกต่างกัน กับ มัธยมต้น / ปลาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระระดับการศึกษามัธยมต้น
/ ปลาย ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
แตกต่างกัน กับ ปวช. / ปวส. และปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผู้ที่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระระดับการศึกษาปวช. /
ปวส. ส่ ง ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
แตกต่างกัน กับ มัธยมต้น / ปลาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี ส่ ง ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ ก ารร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
แตกต่างกัน กับ มัธยมต้น / ปลาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.18 การเปรี ย บเทีย บระหว่างปั จจัย ที่ส่ง ผลต่อ การการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัย
ความแปรปรวน S S
df M S F Sig.
การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี ระหว่างกลุ่ม
110.620 4 27.655 41.490 0.000*
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ ภายในกลุ่ม
263.290 395 0.667
มอลล์ ท่าพระ
รวม
373.910 399
* Sig.<0.05 มีนยั สาคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผลการเปรี ย บเทียบค่าเฉลี่ย ของระดับ ปัจจัย ที่ส่ง ผลต่อการการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน โดยใช้การทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากค่า Sig. < 0.05 นัน่
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุ ปได้วา่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือ น
ของผู้ที่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน ส่ ง ผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึง นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้อ น (Multiple Comparison) เพื่อ หาความ
แตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี Scheffe’ test ต่อไป
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4.39
ต่ากว่า 10,000 บาท

4.39

รายได้ 10,001 - 15,000 บาท

3.08

รายได้ 15,001 - 20,000 บาท

3.59

รายได้ 20,001 - 25,000 บาท

3.37

มากกว่า 25,000 บาท

3.24

3.08
1.311*
0.000

3.59
3.37
0.800* 1.026*
0.000 0.000
-0.512*
0.010

มากกว่า 25,000 บาท

รายได้ 20,001 - 25,000 บาท

รายได้ 15,001 - 20,000 บาท

x̅

รายได้ 10,001 - 15,000 บาท

รายได้เฉลีย่ ต่ อเดือน

ต่ากว่า 10,000 บาท

ตารางที่ 4.19 การเปรี ย บเทีย บค่าเฉลี่ย รายคู่ของระดับ ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่อ การตัดสิ น ใจใช้บริ ก าร
ร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน

3.24
1.158*
0.000

-1.026*
0.000
-1.158*
0.000

* Sig.<0.05 มีนยั สาคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 4.19 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธี Scheffe’ test ของระดับ
ปั จจัย ที่ส่ ง ผลต่อการการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่า
พระ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เนื่องจากค่า Sig. < 0.05 จึงสรุ ปได้วา่
ผูท้ ี่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระที่มีรายได้เ ฉลี่ย ต่อเดือ น
ต่ากว่า 10,000 บาท ส่ งผลต่อการการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน กับ รายได้ 10,001 - 15,000 บาท, รายได้ 15,001 - 20,000 บาท, รายได้
20,001 - 25,000 บาท และมากกว่า 25,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูท้ ี่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระที่มีรายได้เ ฉลี่ย ต่อเดือ น
10,001 - 15,000 บาท ส่ ง ผลต่อการการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้า
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เดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน กับ รายได้ 15,001 - 20,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ร ะดับ
0.05
ผูท้ ี่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระที่มีรายได้เ ฉลี่ย ต่อเดือ น
20,001 - 25,000 บาท ส่ ง ผลต่อการการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน กับ รายได้เฉลี่ย ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ผูท้ ี่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระที่มีรายได้เ ฉลี่ย ต่อเดือ น
มากกว่า 25,000 บาท ส่ ง ผลต่อการการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน กับ รายได้เฉลี่ย ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.20 การเปรี ย บเที ย บระหว่า งปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารร้ านเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามอาชีพ
ปัจจัย
ความแปรปรวน S S
df M S F Sig.
การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี ระหว่างกลุ่ม
102.849 3 34.283 50.085 0.000*
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ ภายในกลุ่ม
271.061 396 0.684
มอลล์ ท่าพระ
รวม
373.910 399
* Sig.<0.05 มีนยั สาคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 4.20 ผลการเปรี ย บเทีย บค่าเฉลี่ย ของระดับปั จจัยที่ส่ง ผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามอาชีพ โดยใช้การ
ทดสอบทางสถิ ติ F-test เพื่ อ การทดสอบสมมติ ฐ าน เนื่ อ งจากค่ า Sig. < 0.05 นัน่ คื อ ปฏิ เ สธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึง สรุ ปได้ว่า อาชีพ ของผูท้ ี่มาใช้บริ การร้าน
เคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ าน
เคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
จึง นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้อ น (Multiple Comparison) เพื่อ หาความ
แตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี Scheffe’ test ต่อไป
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นักเรี ยน / นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั
เจ้าของกิจการ
อื่นๆ (โปรดระบุ) - รับจ้างทัว่ ไป
* Sig.<0.05 มีนยั สาคัญทางสถิติ

4.45

อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........

4.45

เจ้าของกิจการ

x̅

พนักงานบริ ษทั

อาชีพ

นักเรี ยน / นักศึกษา

ตารางที่ 4.21 การเปรี ย บเทีย บค่าเฉลี่ย รายคู่ของระดับ ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่อ การตัดสิ น ใจใช้บริ ก าร
ร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามอาชีพ

3.36
1.087*
0.000

4.00

4.00

3.36
4.00
4.00

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธี Scheffe’ test ของระดับ
ปั จจัย ที่ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
จาแนกตาอาชีพ เนื่องจากค่า Sig. < 0.05 จึงสรุ ปได้วา่
ผู้ที่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซี ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ที่มีอ าชีพ นักเรี ย น /
นักศึกษา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
แตกต่างกัน กับ อาชีพ พนักงานบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4.2.4 การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การทีม่ ีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
รู ปแบบทัว่ ไปของสมการเชิงเส้นทัว่ ไป คือ
สู ตร ; Y = a + bX
เมื่อ ; Y
X
a
b

คือ
คือ
คือ
คือ

สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
ค่าคงที่สมการ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยเชิงเส้นตัวแปรอิสระ

สมมติฐาน
H0 : ปัปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
H1 : ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
ใช้สถิติวเิ คราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Sample Regression Analysis) โดยกาหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.22

การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ

ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย (b)
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
-0.464
2. ปัจจัยด้านราคา
0.829
3. ปัจจัยด้านสถานที่
0.520
4. ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
0.728
5. ปัจจัยด้านบุคลากร
-0.275
6. ปัจจัยด้านกระบวนการ
0.248
7. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
-0.464
ค่าคงที่
-1.414
R = 0.802, R2 = 0.644, SEE = 0583, F = 101.165, Sig. = 0.000* ,* = P < 0.05
ตัวแปร

t

Sig.

-5.648
11.105
5.932
9.466
-3.686
3.430
-5.648
-4.269

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.001*
0.000*
0.000*

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวั แปรอิสระทั้งหมด
7 ตัวแปร โดยมีตวั แปรอิสระจานวน 7 ตัวแปร ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC)
ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ โดยเรี ย งลาดับจากด้านที่มีผ ลสู ง สุ ดคือ ปั จจัย ด้านราคา
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้าน
บุคลากร ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม โดยค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
(R) เท่ากับ 0.802 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 64.4 สามารถนามาแทนค่าในสมการ
พยากรณ์ได้ดงั นี้
Y = -1.414 + (-0.464)X1 + 0.829X2 + 0.520X3 + 0.728X4 + (-0.275)X5+ 0.248X6+ (-0.464)X7
0.000* 0.000* 0.000* 0.000*
0.000* 0.000*
0.000*
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ตารางที่ 4.23

สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
การตัดสินใจใช้ บริการร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่ าพระ
1. เพศ
0.000*
2. อายุ
0.000*
3. สถานภาพ
0.000*
4. ระดับการศึกษา
0.000*
5. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
0.000*
6. อาชีพ
0.000*
* มีนยั สาคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 4.23 พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์ ท่าพระ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.24

สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์
ท่าพระ
การตัดสินใจใช้ บริการร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่ าพระ
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
0.000*
2. ปัจจัยด้านราคา
0.000*
3. ปัจจัยด้านสถานที่
0.000*
4. ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
0.000*
5. ปัจจัยด้านบุคลากร
0.000*
6. ปัจจัยด้านกระบวนการ
0.001*
7. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
0.000*
* มีนยั สาคัญทางสถิติ
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จากตารางที่ 4.24 พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ประกอบด้วย ปัจจัย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร
ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัย ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ ผูท้ ี่มาใช้บริ การ
ร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จานวน 400 คน และเลือกวิธีการสุ่ มตัวอย่างโดย
ไม่ ใ ช้ท ฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น (Nonprobability Sampling) โดยท าการสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และดาเนินการเก็บข้อ มูลแบบสอบถามจากผู้ที่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซีที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ เมื่อ ผู้วิจยั ได้ส ร้ างเครื่ อ งมือ แบบสอบถาม และทาการแจก
แบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง พร้ อ มทั้ง เก็บรวบรวมข้อ มูล เรี ย บร้ อ ยแล้ว จึง ได้นาข้อ มูลมา
ประมวลผลจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป SPSS for Windows เพื่อช่วยในการ
วิเ คราะห์ข้อมูล สถิ ติ ที่ ใ ช้ในการวิเ คราะห์ข้อ มูล ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ
(Percentage) อธิ บายตัวแปรลักษณะปั จจัย ส่ วนบุคคล ข้อ มูลเกี่ย วกับพฤติกรรมในการใช้บริ การ
ร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ส่ วนของข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์ ท่าพระ และข้อมูลเกีย่ วกับการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์ ท่าพระโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายตัวแปร ซึ่ง
เป็ นตัวแปรที่มีระดับการวัดประเภทช่วง สาหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยหาค่า t-test
และค่า F-test หรื อค่า One Way ANOVA กรณี พ บความแตกต่างอย่างมีนยั ส าคัญทางสถิติ จะทา
การตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ที่ร ะดับนัยสาคัญ 0.05 หรื อระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
โดยใช้สู ตรตามวิธี Scheffe’ test ส าหรับสมมติฐานที่ 1 และใช้ส ถิติ วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
(Sample Regression Analysis) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาหรับสมมติฐาน
ที่ 2
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5.1 สรุปผลการวิจยั
ผลการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม สรุ ปได้ดงั นี้
1. เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จานวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.25 และ
เพศหญิง จานวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.75
2. อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อายุต่ากว่า 18 ปี จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.75
รองลงมา อายุ 31 - 40 ปี จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 อายุ 26-30 ปี จานวน 66 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 16.50 อายุ 41 ขึ้นไป จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.25 อายุ 21 - 25 ปี จานวน 32 คน คิด
เป็ นร้อยละ 8.00 และอายุ 18-25 ปี จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50 ตามลาดับ
3. สถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่สถานภาพโสด จานวน 284 คน คิดเป็ นร้อยละ
71.00 และสถานภาพสมรส จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.00
4. ระดับการศึ กษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ร ะดับการศึกษามัธยมต้น/ปลาย จานวน
221 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.25 รองลงมา ปริ ญญาตรี จานวน 73 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 18.25 ระดับ
การศึกษา ปวช/ปวส จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.25 และระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยม จานวน
41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.25 ตามลาดับ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 147 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 36.75 รองลงมา รายได้ 15,001 - 20,000 บาท จานวน 79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.75
รายได้ 20,001 - 25,000 บาท จานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 19.00 รายได้ 10,001 - 15,000 บาท
จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00 และรายได้มากกว่า 25,000 บาท จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ
9.50 ตามลาดับ
6. อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ อาชีพนักเรี ยน / นักศึกษา จานวน 256 คน คิดเป็ นร้อยละ
64.00 รองลงมา อาชีพ พนักงานบริ ษทั จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.50 อาชีพเจ้าของกิจการ
จานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.25 และอาชีพอื่นๆ คือ รับจ้างทัว่ ไป อาชีพ อิสระ จานวน 5 คน คิด
เป็ นร้อยละ 1.25 ตามลาดับ
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ กลุ่มตัวอย่างผูม้ าใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ท่าพระส่ วนใหญ่เ ป็ นเพศชาย อายุ ต่ากว่า 18 ปี สถานภาพโสด การศึ กษามัธยมต้น/
ปลาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท ประกอบอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา
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ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมในการใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์ ท่าพระ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ท่านเคยใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) หรื อ ไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยเลือ กใช้บริ การ
ร้านเคเอฟซี (KFC) จานวน 400 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
2. โดยปกติ ท่ า นชอบรั บ ประทานอาหารประเภทใด พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่
รับประทาน ไก่ทอด จานวน 319 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.75 รองลงมา คือ รับประทานเฟรนฟรายส์
จานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.00 รับประทานสลัด / มันบด จานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 7.00
รับประทานอื่นๆ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 2.25 รับประทาน เบอร์ เกอร์ จานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.00 และรับประทานไอศกรี ม จานวน 4 คิดเป็ นร้อยละ 1.00 ตามลาดับ
3. ความถี่ที่ท่านใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) บ่อ ยครั้งเพีย งใด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เ ดือนละ 1 - 2 ครั้ง / เดือน จานวน 258 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 64.50 รองลงมา เดือ นละ 3 - 4
ครั้ง / เดือน จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.25 เดือนละ 5 - 6 ครั้ง / เดือน จานวน 32 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 8.00 อื่นๆ จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.25 และมากกว่า 6 ครั้ง / เดือน จานวน 16 คน คิด
เป็ นร้อยละ 4.00 ตามลาดับ
4. ท่านใช้จ่ายในการใช้บริ การร้ า นเคเอฟซี (KFC) โดยเฉลี่ย ครั้งละเท่าใด พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ 201 - 300 บาท จานวน 251 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.75 รองลงมา มากกว่า 300 บาท
จานวน 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 และครั้งละ 100 - 200 บาท จานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ
12.25 ตามลาดับ
5. เหตุผลที่ท่านเลือกใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รสชาติของ
อาหาร จานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.25 รองลงมา ฉลองในโอกาสพิเศษ จานวน 84 คนคิดเป็ น
ร้อยละ 21.00 โปรโมชัน่ จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 เมนูอาหารหลากหลาย จานวน 62 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.50 ราคาเหมาะสม และเป็ นจุดนัดพบ เท่ากัน จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.75
อื่นๆ จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.50 และใกล้บา้ น / สะดวกในการเดินทาง จานวน 9 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.25 ตามลาดับ
6. ส่ วนใหญ่ท่านบริ โ ภคเคเอฟซี (KFC) กับใครมากที่สุ ด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เพื่อน จานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.50 รองลงมา ครอบครัว / ญาติ จานวน 161 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 40.25 และคนรัก จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.25
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ กลุ่มตัวอย่างผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์ ท่าพระส่ วนใหญ่ เคยใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ร้อยเปอร์เช็นต์ ชอบรับประทานอาหาร
ประเภทไก่ทอด ความถี่ที่ใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) เดือนละ 1 - 2 ครั้ง / เดือน ค่าใช้จ่ายในการ
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ใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) เฉลี่ย ครั้งละ 201 - 300 บาท เหตุผ ลที่เ ลือ กใช้บริ การร้ านเคเอฟซี
(KFC) ส่ วนใหญ่เพราะรสชาติของอาหาร และชอบมาทานกับเพื่อนส่ วนใหญ่
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ แบ่ง ออกเป็ น 7
หัวข้อใหญ่ คือ ปั จจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัย ด้านราคา ปั จจัย ด้านสถานที่ ปั จจัย ด้านการส่ ง เสริ ม
การตลาด ปั จจัย ด้านบุคลากร ปั จจัย ด้านกระบวนการ และปั จจัย ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
สรุ ปได้ดงั นี้
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC)
ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.31) รองลงมา
คือ ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.20) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยู่ในระดับมาก (x̅ =
4.15) ด้านสถานที่ (x̅ = 4.13) ด้านสภาพแวดล้อม (x̅ = 4.02) ด้านบุคลากร (x̅ = 4.01) และด้าน
ราคา อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.93) ตามลาดับ
2.1 ปั จจัย ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่มีผ ลต่อ การ
ตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.31) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อ ย คือ สิ นค้ามีชื่อเสี ย ง อยู่ในระดับมากที่สุ ด (x̅ = 4.67) รองลงมา คือ มีเ มนูอ าหารให้เ ลือ ก
หลากหลาย อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.32) อาหารมีความสดใหม่เ สมอ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.31)
ั ฑ์มีความสะอาดและปลอดภัย
รสชาติอาหาร อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.22) และภาชนะและบรรจุภณ
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.01) ตามลาดับ
2.2 ปัจจัยด้านราคา พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ปัจจัยด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีป้ายแจ้ง
ราคาและเมนูอาหารชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุ ด (x̅ = 4.44) รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกับ
คุ ณ ภาพสิ นค้า อยู่ ใ นระดับมาก (x̅ = 4.03) ราคาเหมาะสมกับปริ มาณสิ น ค้า อยู่ ใ นระดับมาก
(x̅ = 3.70) และราคาสิ นค้าถูกกว่าร้านอื่นในระดับเดียวกัน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.54) ตามลาดับ
2.3 ปัจจัยด้านสถานที่ พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ปัจจัยด้านสถานที่ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.13) เมื่อพิารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มี
ช่อ งทางการจาหน่ายสิ นค้าผ่านออนไลน์ อยู่ในระดับมาก (x̅ =4.40) รองลงมา คือ ทาเลที่ต้งั ของ
ร้ านเคเอฟซี (KFC) สะดวกในการเดินทางใช้บริ การ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.22) มีจานวนสาขาที่
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มากพอครอบคลุม ทุกพื้ นที่ อยู่ ใ นระดับมาก (x̅ = 4.04) มี ที่ จ อดรถเพีย งพอ อยู่ ใ นระดับมาก
(x̅ = 3.84) ตามลาดับ
2.4 ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผ ล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ปัจจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.15) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ย จากมากไปน้อย คือ มีการประชาสัมพันธ์สิ นค้า ให้เ ป็ นที่รู้ จกั ผ่ า นหล ายช่อ งทาง เช่น
โทรทัศน์ ใบปลิว ฯลฯ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.37) รองลงมา คือ มีการจัดชุดสุ ดคุม้ ที่ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.34) มีการจัดโปรโมชัน่ ตามเทศกาลต่างๆ อยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 4.14) สามารถรับส่ วนลดทันทีทุกเมนูส าหรับสิ นค้าราคาปกติ เมื่อชาระด้วยบัตร Rabbit
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.99) และสามารถใช้จ่ายผ่านบัตร Rabbit แทนเงิ นสดได้ อยู่ในระดับมาก
(x̅ = 3.91) ตามลาดับ
2.5 ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ปัจจัยด้านบุคลากร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.01) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ย งลาดับค่าเฉลี่ย จากมากไปน้อ ย คือ
พนักงานมีใจรักงานบริ ก าร สุ ภ าพ และมีอ ธั ยาศัย ดี อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.13) รองลงมา คือ
พนักงานสามารถแนะนาเมนูสิ นค้าให้แก่ลูกค้าได้เ ป็ นอย่ างดี อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.04) และ
พนักงานสามารถปฏิบตั ิงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็ นอย่างดี อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.86)
ตามลาดับ
2.6 ปั จจัย ด้านกระบวนการ พบว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่ งผลต่อการ
การตัด สิ น ใจใช้บริ การร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่ ห้ า งสรรพสิ น ค้า เดอะมอลล์ ท่ า พระ ปั จ จัย ด้าน
กระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.20) เมื่อ พิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ย งลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีบริ การจัดส่ งสิ นค้าถึงที่บา้ น หรื อที่ทางาน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.38)
รองลงมา คือ การให้บริ การมีความสะดวก และรวดเร็ ว อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.22) และมีการ
ฝึ กอบรมพนักงานในการให้บริ การได้เป็ นอย่างดี อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.99) ตามลาดับ
2.7 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่
ส่ งผลต่อการการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ภายในร้านมีอุปกรณ์อานวยความสะดวก เช่น อ่างล้างมือ
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.07) รองลงมา คือ บรรยากาศภายในร้านมีแสงสว่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก
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(x̅ = 4.05) และความเป็ นระเบีย บของการจัดวางอุปกรณ์ภ ายในร้ านอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.91)
ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ เ กี่ย วกับ การตัด สิ น ใจใช้ บ ริ การร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้ า งสรรพสิ น ค้า เดอะมอลล์ ท่ า พระ พบว่า การตัด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.74)
4. ผลการทดสอบสมมุติฐาน
การทดสอบสมมติฐานที่ 1
4.1 ผลการวิเคราะห์การเปรี ย บเทียบบระหว่างการเปรี ย บเทียบบระหว่างปัจจัย ที่ส่ง ผลต่อ
การการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตาม
ปั จจัย ส่ วนบุคคล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า t-test และค่า กรณี พ บความแตกต่างอย่างมี
นัย ส าคัญทางสถิติ จะทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ที่ร ะดับนัยสาคัญ 0.05 หรื อ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้สูตรตามวิธี Scheffe’ test เพื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ สรุ ปได้ดงั นี้
4.1.1 จาแนกตามเพศ จึงสรุ ปได้วา่ เพศของผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ท่ า พระที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ การร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.1.2 จาแนกตามสถานภาพ จึง สรุ ปได้ว่า สถานภาพของผู้ที่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซีที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระที่ แตกต่างกัน ส่ ง ผลต่อ การตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.1.3 จาแนกตามอายุ จึงสรุ ปได้วา่ อายุของผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ท่ า พระ แตกต่ า งกัน ส่ งผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ บ ริ การร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึง นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้อ น (Multiple Comparison) เพื่อ หาความ
แตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี Scheffe’ test ต่อไป
ผู้ที่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซี ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระที่มีอ ายุ ต่ากว่า 18 ปี
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระแตกต่าง
กัน กับ อายุ 26 - 30 ปี , อายุ 31 - 40 ปี และอายุ 41 ปี ขึ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผู้ที่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระที่มีอายุ 18 -20 ปี ส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระแตกต่างกัน กับ
อายุ 26 - 30 ปี และอายุ 31 - 40 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระที่มีอายุ 21 - 25 ปี ส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระแตกต่างกัน กับ
อายุ 26 - 30 ปี , อายุ 31 - 40 ปี และอายุ 41 ปี ขึ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.1.4 จาแนกตามระดับการศึ กษา จึง สรุ ปได้ว่า ระดับการศึ กษาของผูท้ ี่มาใช้บริ การร้าน
เคเอฟซี ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน ส่ ง ผลต่อ การตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน
เคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
จึง นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้อ น (Multiple Comparison) เพื่อ หาความ
แตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี Scheffe’ test จึงสรุ ปได้วา่
ผู้ที่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้ าเดอะมอลล์ ท่าพระระดับการศึกษาต่ากว่า
มัธยม ส่ งผลต่อการการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
แตกต่างกัน กับ มัธยมต้น / ปลาย และปวช. / ปวส. อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผู้ที่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระระดับการศึกษาต่ากว่า
มัธยม ส่ ง ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
แตกต่างกัน กับ มัธยมต้น / ปลาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระระดับการศึกษามัธยมต้น
/ ปลาย ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์
ท่า
พระ แตกต่างกัน กับ ปวช. / ปวส. และปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผู้ที่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระระดับการศึกษาปวช. /
ปวส. ส่ ง ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
แตกต่างกัน กับ มัธยมต้น / ปลาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี ส่ ง ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ ก ารร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
แตกต่างกัน กับ มัธยมต้น / ปลาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.1.5 จาแนกตามรายได้เ ฉลี่ ย ต่อ เดือ น จึง สรุ ปได้ว่า รายได้เ ฉลี่ย ต่อ เดือ นของผู้ที่มาใช้
บริ การร้ านเคเอฟซี ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน ส่ ง ผลต่อ การตัดสิ นใจใช้
บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
จึง นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้อ น (Multiple Comparison) เพื่อ หาความ
แตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี Scheffe’ test ต่อไป
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ผูท้ ี่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระที่มีรายได้เ ฉลี่ย ต่อเดือ น
ต่ากว่า 10,000 บาท ส่ งผลต่อการการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน กับ รายได้ 10,001 - 15,000 บาท, รายได้ 15,001 - 20,000 บาท, รายได้
20,001 - 25,000 บาท และมากกว่า 25,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูท้ ี่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระที่มีรายได้เ ฉลี่ย ต่อเดือ น
10,001 - 15,000 บาท ส่ ง ผลต่อการการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน กับ รายได้ 15,001 - 20,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ร ะดับ
0.05
ผูท้ ี่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระที่มีรายได้เ ฉลี่ย ต่อเดือ น
20,001 - 25,000 บาท ส่ ง ผลต่อการการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน กับ รายได้เฉลี่ย ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ผูท้ ี่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระที่มีรายได้เ ฉลี่ย ต่อเดือ น
มากกว่า 25,000 บาท ส่ ง ผลต่อการการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน กับ รายได้เฉลี่ย ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
4.1.6 จาแนกตามอาชีพ สรุ ปได้วา่ อาชีพของผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสิ นค้า
เดอะมอลล์ ท่ า พระ แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การการตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารร้ า น เคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึง นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้อ น (Multiple Comparison) เพื่อ หาความ
แตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี Scheffe’ test จึงสรุ ปได้วา่
ผู้ที่มาใช้บริ การร้ านเคเอฟซี ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ที่มีอ าชีพ นักเรี ย น /
นักศึกษา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
แตกต่างกัน กับ อาชีพ พนักงานบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การทดสอบสมมติฐานที่ 2
4.2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
ราคา ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ
และปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ ม มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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5.2 อภิปรายผล
ผลการศึ กษาเรื่ อง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่อ การการตัดสิ น ใจใช้บริ การร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ มีประเด็นสาคัญที่จะนามาอภิปราย ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิ ดเห็น
เกี่ย วกับปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี
(KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย จากมากไปน้อ ย คือ ปั จจัย ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก รองลงมา ปั จจัย
ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก ปั จจัย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัย ด้านสถานที่ ปั จจัย ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านราคา อยู่ในระดับมาก ส่ วนของการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ลาวัณย์ ทวีผ ดุง (2559) ได้ทาการศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ร้ านอาหารจานด่วนเคเอฟซี (KFC) ของผู้ใช้บริ การในจัง หวัดกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล
ผลการวิจยั พบว่า เหตุผ ลที่เลือกใช้บริ ก ารร้านเคเอฟซี (KFC) มากที่สุ ด คือ ชอบรสชาติในอาหาร
บุคคลที่มีอิทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจเข้าใช้บริ การที่ร้ านเคเอฟซี (KFC) สู ง สุ ด คือ ตัวผู้บริ โ ภคเอง
ช่วงเวลาของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะอยู่ที่เ วลาประมาณ หลัง 18.00 น.เป็ นต้นไป ระยะเวลาเฉลี่ย ใน
การเข้าใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) คือ น้อ ยกว่า 1 ชัว่ โมง สาขาที่ใช้บริ การบ่อยที่สุ ด คือ สาขา
เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า ปั จจัย ที่มีอิทธิ พ ลต่อ ความพึง พอใจในการใช้บริ การร้ า นเคเอฟซี (KFC)ของ
ผู้บริ โ ภคในจัง หวัดกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล มีท้ งั หมด 4 ปั จจัย โดยเรี ย งลาดับจากค่ า
สัม ประสิ ทธิ์ ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปน้อ ย คือ ปั จจัย ด้านการส่ ง เสริ ม
การตลาดแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม เป็ นต้น ควบคู่
กับการจัดโปรโมชัน่ ส่ วนลดพิเศษให้เข้ากับช่วงเทศกาลต่างๆ ทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดการรับรู้ และจดจา
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญเป็ นพิเศษกับคุณภาพของผลิภณ
ั ฑ์ที่ได้
มาตรฐาน ซึ่ ง ทางร้ านเคเอฟซี (KFC) มีการรักษามาตรฐานให้ทุกสาขามีมาตรฐานเดีย วกันเป็ นที่
น่าเชื่อ ถือ ได้ ทั้ง ในเรื่ องของความสดใหม่ สะอาด และรสชาติที่คงที่ในทุกสาขาที่ผู้บริ โ ภคเข้าใช้
บริ การ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับช่องทางที่ จะ
เข้าถึง สิ นค้าและบริ การได้ โดยทางร้ านเคเอฟซี (KFC) มีทาเลที่ต้ งั ที่ส ะดวกต่อ การเดินทางมาใช้
บริ ก าร เนื่ อ งจากมี ส าขาครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ใ นกรุ งเทพมหานครแลปริ มณฑล รวมถึ ง ตาม
ห้างสรรพสิ นค้า ปัจจัยด้านราคาและคุณค่าทางโภชนาการแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ
กับการที่กาหนดราคาที่เ ป็ นธรรมไม่เอาเปรี ย บผูบ้ ริ โภค สิ นค้าที่ได้มีความคุม้ ค่ากับเงิ นที่ผบู้ ริ โ ภค
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จ่ายไป รวมถึงการแสดงราคาสิ นค้าที่ชดั เจนที่จุดสัง่ อาหาร การจัดชุดสิ นค้าที่เหมาะสมเพื่อการลด
ราคาทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ
2. ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกีย่ วกับการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟ
ซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นัยนันท์
ศรี ส ารคาม (2559) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อ ง ปั จจัย ที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การร้าน
เคเอฟซี (KFC) ของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า เหตุผล
ที่เ ลือกใช้บริ การร้ านเคเอฟซี (KFC) มากที่สุ ด คือ อาหารรสชาติอร่ อย สาขาที่เ ลือกใช้บริ การมาก
ที่สุด คือ สาขาเซ็นทรัล บางนา ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุ ดกับปั จจัย ด้านผลิตภัณฑ์และราคา
ในเรื่ อง รสชาติ ความสด และความสะอาดได้มาตรฐาน ปั จจัย ด้านบุคลากร ในเรื่ อ ง พนักงานมี
ความเต็มใจในการให้บริ การพนักงานมีความกระตือรื อร้นและเอาใจใส่ พนักงานพูดจาสุ ภาพ และมี
อัธยาศัยดี พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายเกีย่ วกับสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี พนักงาน
สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี มีจานวนพนักงานที่เพียงพอต่อการให้บริ การ การตอบ
คาถามทาง Social Media น่าสนใจ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย กระบวนการให้บริ การ และ
การส่ งเสริ มการตลาด ในเรื่ อง มีช่องทางการสั่งซื้อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์ที่สะดวก มีช่องทางการ
สั่ง ซื้ อ สิ นค้าแบบไดร์ ฟทรู ที่สะดวก มีที่จอดรถเพีย งพอ รู ปแบบของเว็บไซต์มีความน่าสนใจ มี
กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม อย่างสม่าเสมอ อาหารที่ได้เหมือนรู ปที่โฆษณา
มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็ นที่รู้จกั อย่างต่อเนื่อง
3. ผลการศึ กษาการเปรี ย บเทีย บบระหว่างปั จจัย ที่ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้าน
เคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึ กษา รายได้เ ฉลี่ย ต่อ เดือน และอาชีพ แตกต่างกัน ส่ ง ผลต่อ ระดับ การการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร
ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเคเอฟ
ซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ องปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ ก ารตั ด สิ นใจใช้ บ ริ ก ารร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่อไป
ข้ อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์
ร้านเคเอฟซี สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ไปใช้ในการปรับปรุ งกลยุทธ์
และวางแผนการตลาด ให้ส อดคล้อ งกับความต้อ งการที่แท้จริ ง ของผู้ที่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซี
มากที่สุด เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน เพิ่มยอดผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซี และขยายการ
เติบโตของผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซี อย่างยัง่ ยืน
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
ผลการศึ กษาเกี่ย วกับปั จจัย ทางการตลาด สามารถนาไปปรับปรุ ง เพื่อ ใช้ประโยชน์ไ ด้
ดังต่อไปนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรปรับปรุ ง ภาชนะและบรรจุภณ
ั ฑ์มีความสะอาดและปลอดภัย เป็ นต้น
2. ด้านราคา ควรปรับปรุ งราคาสิ นค้าถูกกว่าร้านอื่นในระดับเดียวกัน
3. ด้านสถานที่ ควรปรับปรุ งมีที่จอดรถเพียงพอ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ควรปรับปรุ งสามารถใช้จ่ายผ่านบัตร Rabbit แทนเงินสดได้
5. ด้านบุคลากร ควรปรับปรุ งพนักงานสามารถปฏิบตั ิงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
เป็ นอย่างดี
6. ด้านกระบวนการ ควรปรับปรุ งมีการฝึ กอบรมพนักงานในการให้บริ การได้เป็ นอย่างดี
7. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ควรปรับปรุ งความเป็ นระเบียบของการจัดวางอุ ปกรณ์
ภายในร้าน
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ศึ กษาปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านเคเอฟซี
(KFC) ของกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ
2. ปรับปรุ งเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลให้ดีข้ ึน เพื่อความแม่นยาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ศึกษาเกีย่ วกับความพึงพอใจของผูท้ ี่มาใช้บริ การร้านเคเอฟซี
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แบบสอบถาม
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริการร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
แบบสอบถามนี้ ใช้ประกอบการศึกษาระดับปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิ ท ยาลัย สยาม จัด ท าขึ้ น เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ นการศึ ก ษาค้น คว้า แบบอิ ส ระในหลัก สู ต ร
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต จึงใคร่ ขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งมาก
ที่สุด และผูศ้ ึกษาขอถือโอกาสขอบพระคุณท่านที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์
ส่ วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างหน้าคาตอบที่ท่านเลือก
1. เพศ
( ) 1. ชาย
2. อายุ
( ) 1. ต่ากว่า 18 ปี
( ) 3. อายุ 21- 25 ปี
( ) 5. อายุ 31- 40 ปี
3. สถานภาพ
( ) 1.โสด
( ) 3. หม้าย / หย่า
4. ระดับการศึกษา
( ) 1. ต่ากว่ามัธยม
( ) 3. ปวช. / ปวส.
( ) 5. สูงกว่าปริ ญญาตรี

( ) 2. หญิง
( ) 2. อายุ 18 - 20 ปี
( ) 4. อายุ 26 - 30 ปี
( ) 6. อายุ 41 ปี ขึ้นไป
( ) 2. สมรส
( ) 4. แยกกันอยู่
( ) 2. มัธยมต้น / ปลาย
( ) 4. ปริ ญญาตรี
( ) 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) ………..
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5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
( ) 1. ต่ากว่า 10,000 บาท
( ) 3. รายได้ 15,001- 20,000 บาท
( ) 5. มากกว่า 25,000บาท
6. อาชีพ
( ) 1. นักเรี ยน / นักศึกษา
( ) 3. รัฐวิสาหกิจ
( ) 5. เจ้าของกิจการ

( ) 2. รายได้ 10,001-15,000 บาท
( ) 4. รายได้ 20,001- 25,000 บาท

( ) 2. ข้าราชการ
( ) 4. พนักงานบริ ษทั
( ) 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) .................

ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้ บริการร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสิ นค้ าเดอะ
มอลล์ ท่าพระ
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างหน้าคาตอบที่ท่านเลือก
7. ท่านเคยใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) หรื อไม่
( ) 1. เคย
( ) 2. ไม่เคย (ยุติการตอบแบบสอบถาม)
8. โดยปกติท่านชอบรับประทานอาหารประเภทใด
( ) 1. ไก่ทอด
( ) 2. เบอร์เกอร์
( ) 3. สลัด / มันบด
( ) 4. เฟรนฟรายส์
( ) 5. ไอศกรี ม
( ) 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................
9. ความถี่ที่ท่านใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) บ่อยครั้งเพียงใด
( ) 1. เดือนละ 1- 2 ครั้ง / เดือน ( ) 2. เดือนละ 3- 4 ครั้ง / เดือน
( ) 3. เดือนละ 5- 6 ครั้ง / เดือน ( ) 4. มากกว่า 6 ครั้ง / เดือน
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................
10. ท่านใช้จ่ายในการใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) โดยเฉลี่ยครั้งละเท่าใด
( ) 1. ต่ากว่า 100 บาท
( ) 2. 100 -200 บาท
( ) 3. 201 -300 บาท
( ) 4. มากกว่า 300 บาท
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11. เหตุผลที่ท่านเลือกใช้บริ การร้านเคเอฟซี (KFC)
( ) 1. รสชาติของอาหาร
( ) 2. ฉลองในโอกาสพิเศษ
( ) 3. เป็ นจุดนัดพบ
( ) 4. ใกล้บา้ น / สะดวกในการเดินทาง
( ) 5. เมนูอาหารหลากหลาย ( ) 6. มีเครื่ องเล่นสาหรับเด็ก
( ) 7. โปรโมชัน่
( ) 8. ราคาเหมาะสม
( ) 9. อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................
12. ส่วนใหญ่ท่านบริ โภคเคเอฟซี (KFC) กับใครมากที่สุด
( ) 1.เพื่อน
( ) 2.คนรัก
( ) 3.ครอบครัว / ญาติ
( ) 4.คนเดียว
( ) 5.อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................
ส่ วนที่ 3 : ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการ
ร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ
คาชี้แจง : โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการใช้
บริ การร้านเคเอฟซี (KFC) โดยทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
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ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ( Product )
13. มีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลาย
14. รสชาติอาหาร
15. อาหารมีความสดใหม่เสมอ
16. สิ นค้ามีชื่อเสี ยง
17. ภาชนะและบรรจุภณ
ั ฑ์มีความสะอาดและปลอดภัย
ปัจจัยด้านราคา (Price)
18. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้า
19. มีป้ายแจ้งราคา และเมนูอาหารที่ชดั เจน
20. ราคาสิ นค้าถูกกว่าร้านอื่นในระดับเดียวกัน
21. ราคาเหมาะสมกับปริ มาณสิ นค้า
ปัจจัยด้านสถานที่ (Place)
22. ท าเลที่ ต้ ัง ของร้ า นเคเอฟซี (KFC) สะดวกในการ
เดินทางมาใช้บริ การ
23. มีที่จอดรถเพียงพอ
24. มีจานวนสาขาที่มากพอครอบคลุมทุกพื้นที่
25. มีช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าผ่านออนไลน์

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้ บริการร้ านเคเอฟซี (KFC)

มากที่สุด

ระดับความสาคัญ

5

4

3

2

1
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ปัจจัยด้านการส่ งเสริมทางการตลาด (Promotion)
26. สามารถใช้จ่ายผ่านบัตร Rabbit แทนเงินสดได้
27. มีการจัดโปรโมชัน่ ตามเทศกาลต่าง ๆ
28. มีการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็ นที่รู้จกั ผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น โทรทัศน์ ใบปลิว หนังสื อพิมพ์ ฯลฯ
29. มี ก ารจั ด ชุ ด สุ ด คุ้ ม ที่ ต รงกับ ความต้ อ งการของ
ผูบ้ ริ โภค
30. สามารถรับส่ วนลดทันทีทุกเมนูสาหรับสิ นค้าราคา
ปกติ เมื่อชาระด้วยบัตร Rabbit
ปัจจัยด้านบุคลากร (People)
31. พนักงานมีใจรักงานบริ การ สุภาพ และมีอธั ยาศัยดี
32. พนักงานสามารถปฏิบตั ิงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้เป็ นอย่างดี
33. พนักงานสามารถแนะนาเมนู สินค้าให้แก่ลูกค้าได้
เป็ นอย่างดี
ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process)
34. มีบริ การจัดส่งสิ นค้าถึงที่บา้ น หรื อที่ทางาน
35. การให้บริ การมีความสะดวก และรวดเร็ว
36. มี ก ารฝึ กอบรมพนัก งานในการให้ บ ริ ก ารได้เป็ น
อย่างดี
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Physical)
37. บรรยากาศภายในร้านมีแสงสว่างเพียงพอ
38. ความเป็ นระเบียบของการจัดวางอุปกรณ์ภายในร้าน
39. ภายในร้านมีอุปกรณ์อานวยความสะดวก
เช่น อ่างล้างมือ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้ บริการร้ านเคเอฟซี (KFC)

มากที่สุด

ระดับความสาคัญ

5

4

3

2

1
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มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

การตัดสินใจใช้ บริการร้ านเคเอฟซี (KFC)

มากที่สุด

ส่ วนที่ 4 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ บริการร้ านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสินค้ าเดอะ
มอลล์ ท่าพระ
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับการตัดสิ นใจของท่านมากที่สุด (เลือกตอบ
เพียง 1 ข้อ)
ระดับความสาคัญ

5

4

3

2

1

40.โดยรวมแล้ว ในครั้ งต่ อ ไปท่ านจะเลือ กใช้บ ริ การ
ร้ า นเคเอฟซี (KFC) ที่ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เดอะมอลล์
ท่าพระ มากน้อยเพียงใด
ส่ วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
** ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม**

