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ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการรานอาหารบริเวณตลาดรวยโชค อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความลักษณะทางเศรษฐกิจบริการราน 
อาหารบริเวณตลาดรวยโชค อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 2) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลของ
ผูบริโภคมีความสัมพันธตอการเลือกใชบริการรานอาหารบริเวณตลาดรวยโชค อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 

โดยการศึกษากลุมประชากรนั่นก็คือ ผูที่เขาไปใชบริการรานอาหารทั้ง 7 แหงบริเวณตลาด
รวยโชค  อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จํานวนทั้งส้ิน 369 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืน 369 
ฉบับ โดยใชทั้งหมดเปนผูใหขอมูลดวยการแจก 
  ผลการศึกษาพบวา ผูที่ตัดสินใจเขารับบริการจากรานอาหารบริเวณนั้นสวนใหญมีอายุอยู
ในชวง 18-25 ป สวนใหญเปนเพศชาย มีสถานภาพโสด รายไดนอยกวา 15,000 บาทตอเดือน สวน
ใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีและยังเปนนิสิตนักศึกษา ดานพฤติกรรมการในการ
เลือกใชบริการรานอาหารใชบริการรานอาหารโดยเฉลี่ยสัปดาหละ 2-3 ครั้งคิดเปน โดยใชบริการ
รานPround มากท่ีสุด เหตุผลที่เลือกใชบริการรานอาหารคือบรรยากาศ/การตกแตงรานดี ในแตครั้ง
มีคาใชจายประมาณ 500 – 1,000 บาท ซึ่งไปใชบริการครั้งละประมาณ 2-3 คน โดยสวนใหญจะไป
กับเพ่ือน สวนใหญจะไปใชบริการเนื่องจากตองการพบปะสังสรรคทั่วไป ไดรับขอมูลขาวสารจาก
คนรูจักหรือเพ่ือนเปนหลักและมีความพึงพอใจในการไปรับบริการอยูในระดับที่พอใจ  
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการบริเวณตลาดรวยโชคทั้งหมด 7 ดาน
ดังน้ี คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการบริการ/ขาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
กระบวนการในการทํางาน  ดานลักษณะทางกายภาพ ดานลักษณะบุคลากร/พนักงาน มีผลตอการ
ตัดสินใจในการใชบริการรานอาหารบริเวณตลาดรวยโชค ถนนสันทรายเสนเกา อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหมสวนใหญอยูในระดับที่มีผลมาก และสวนปจจัยอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ท้ังหมด 3 ดานคือปจจัยทัศนียภาพทางการเลือกใชบริการ  พบวา  ในเรื่องของรูปแบบของรานราน
ท่ีเนนรูปแบบบันเทิงยามราตรีเปนสาเหตุในการตัดสินใจมากที่สุด และเรื่องส่ิงที่ชื่นชอบใน
รานอาหารบริเวณตลอดรายโชคคือมีบรรยากาศดี ปจจัยสภาพสิ่งแวดลอมบวกและลบบริการ พบวา 
สภาพสิ่งแวดลอมที่ตองการเดินทางไปบริการรานอาหารบริเวณตลาดรวยโชคคือการเดินทางที่
สะดวก  และขอมูลที่ไดรับเกี่ยวกับสภาพสถานที่บริการคือปากตอปาก สุดทายปจจัยเกี่ยวกับ
นโยบายภาครัฐบริการ พบวา  การเสนอวาหนวยงานภาครัฐควรมีบทบาทดูแลบริการคือเร่ืองการ
ปองกันการทะเลาะวิวาท และการเสนอวาหนวยงานภาครัฐมีบทบาทดูแลรักษาสิ่งแวดลอมคือ
มาตรการกํากับความขัดแยงในชุมชน 

ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ เพศ รายได และการศึกษาไมมีความสัมพันธตอการปจจัยดาน
สวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดานและไมไดมีสวนสําคัญในการเลือกใชบริการรานอาหารบริเวณ
ตลาดรวยโชค ถนนสันทรายสายเกาอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม สวนปจจัยสวนบุคคลดาน
อาชีพและสถานภาพมีความสัมพันธตอการปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดานและมี
สวนสําคัญในการเลือกใชบริการรานอาหารบริเวณตลาดรวยโชค ถนนสันทรายสายเกาอําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม 
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ABSTRACT 
 

 This study on “Factors Influencing Consumers’ Decision Making in Selecting 
Restaurants at Ruaychoke Market, Sansai District, Chiang Mai Province had the following 
purposes: 1) to study the economic characteristics of restaurant businesses at Ruaychoke market, 
Sansai district, Chiang Mai province and 2) to study the relationship between personal factors of 
consumers and their decision making in selecting restaurants at Ruaychoke market, Sansai 
district, Chiang Mai province.  
 The sample group of the research was 369 consumers visiting the 7 restaurants at 
Ruaychoke market, Sansai district, Chiang Mai province. A questionnaire was distributed to the 
sample group for data collection; all 369 sets were completed by the respondents.  
 The research results revealed that the majority of the consumers visiting restaurants at 
Ruaychoke market were males between 18-25 years of age with a single status. The consumers 
had a monthly income of less than THB 15,000 and were undergraduate students. In terms of 
consumer behavior in restaurant selection, the respondents visited the restaurants 2-3 times per 
week on average, with Pround restaurant being the most popular destination. The primary reasons 
for restaurant selection would be the pleasant atmosphere and attractive interior design. The 
respondents paid between THB 500-1,000 per visit, attending as a group of 2-3 members. Most of 
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them went with friends, with the most stated purpose of visit being casual hangouts. The 
respondents’ main sources of information were from friends and acquaintances. They were 
satisfied with the service quality of the restaurants.  
 The service marketing mix of consumers’ decision making in selecting restaurants at 
Ruaychoke market consisted of the following 7 factors: product, price, place, promotion, process, 
physical evidence and presentation as well as people/employees. Research reveals that these 
factors mostly had a significant influence on consumers’ decision making in selecting restaurants 
at Ruaychoke market. The other three factors influencing consumers’ decision making were 
restaurant atmosphere, positive and negative aspects of service environment, and government 
policies. In terms of restaurant atmosphere, restaurants emphasizing on night life had the most 
impact on consumers’ decision making. Consumers enjoyed the pleasant atmosphere of 
restaurants at Ruaychoke market. For aspects of service environment, consumers expected 
convenient transportation to the restaurants at Ruaychoke market. They received information on 
the restaurant mainly through word-of-mouth. Consumers expect the government to instigate 
preventative measures for fights breaking out in restaurants and conflicts arising in communities.  
 Personal factors of age, gender, income, and education did not have a relationship with 
the 7 factors of service marketing mix. These personal factors also had no significance on 
consumers’ decision making in selecting restaurants at Ruaychoke market. Personal factors on 
occupation and relationship status had a relationship with the 7 factors of service marketing mix. 
These factors also had significance on consumers’ decision making in selecting restaurants at 
Ruaychoke market, Old Sansai road, Sansai district, Chiang Mai province. 
  
 


