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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคในการบริโภคอาหารอีสาน ในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการร้านอาหารอีสาน
กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการทาวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ สถิติพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า1.ปัจจัยส่วนบุคคลในการตัดสินใจในการบริโภคอาหารอีสาน
มีการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
มีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน ด้านที่มีการตัดสินใจสูงสุด คือ ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
4.20 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจาหน่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนด้านที่มีการตัดสินใจต่าที่สุด คือ
ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.88 2. ผู้บริโภคอาหารอีสานให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจ
บริโภคสรุปผลได้ว่า ผู้ประกอบการร้านอาหารควรคานึงถึงความสะอาดสด ใหม่ของอาหารอยู่เสมอ มีวันเดือนปีที่
ผลิตและวันหมดอายุที่ชัดเจน ควรมีการกาหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร และควรมีการอบรมให้
พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอาหารภายในร้าน ให้คาแนะนากับลูกค้าได้ รวมถึงกิริยามารยาท เต็มใจให้บริการแก่
ลูกค้า นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับบรรยากาศของร้าน ตกแต่งร้านให้ดูสวยงาม แลดูสะอาด
อยู่ตลอดเวลา และควรมีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ
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Abstract
The research was to study the consumer’s behavior of decision-making in consuming
Northeastern food in Mueang Udon Thani Municipality, Udon Thani, and to study the recommendations
on solving problems of Northeastern food restaurants, classified. The samples of 400 respondents. The
research statistics used for the data analysis were comprised of frequency distribution, percentage,
arithmetic mean and standard deviation, including the descriptive statistics. The results of this study were
found that 1. The personal factor influencing the consumer’s decision-making behavior in consuming
Northeastern food, was found to be overall at a high level of the mean 4.03. Considered in each aspect,
it was found to be at a high level in all aspects, and the personnel aspect was found to be at the highest
level of the mean 4.20, followed by the distribution channel 4.11 and the process of decision-making was
found to be at the lowest level of the mean 3.88. 2. The recommendations from consumers having
Northeastern food, were summarized that Northeastern food restaurants were regularly required to pay
attention to clean and fresh food, the manufactured date and the expiration date of food were clearly
required to be informed, and the reasonable prices of food were required suitable for the quality of food.
The personnel was also found an important issue for Northeastern food restaurant owners, who were
required to provide their employees with training courses in order that their employees were able to
know about the restaurant’s food, to keep working hard, and to provide customers with a willingness on
services. Besides, what Northeastern food restaurant owners should pay attention was the restaurant with
an attractive atmosphere, graceful decoration, cleanness and sufficient space for car parking.
Keywords: Decision behavior, Consuming Northeastern Food, Udon Thani Province
บทนา
ธุรกิจร้านอาหาร นับเป็นธุรกิจเชื่อมโยง จากธุรกิจสถาบันกวดวิชา ธุรกิจห้องพัก ธุรกิจอาหารเป็น
หนึ่ ง ในปั จ จั ย สี่ ที่ ม นุ ษ ย์ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ ในการดารงชี วิต อาหารมี ก ารดั ด แปลงและวิ วั ฒ นาการอยู่ เ สมอ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและวิถีการดาเนินชีวิตของคนแต่ละกลุ่มรวมทั้งเพื่อให้เหมาะสมกับ
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการประกอบอาหารต่างๆเช่นการใช้เตาอบเตาปิ้ง-เตาย่าง ไมโครเวฟหม้อ
อบความดันเป็นต้นอาหารที่ดีไม่ได้หมายความว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติดีเท่านั้นแต่ต้องเป็นอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการเหมาะสมกับวัยคนไทยเป็นชนชาติที่นิยมรับประทานอาหารรสจัดหรือรสแซ่บ อาหารไทยส่วนมาก
จึงต้องมีเครื่องปรุงหลายอย่างที่ช่วยเสริมรสชาติอาหารซึ่งมีส่วนสาคัญอย่างมากในการปรุงให้อาหารนั้นอร่อย
จริงๆและยังต้องมีกรรมวิธีและเทคนิคมากมายที่จะปรุงอาหารให้อร่อยจึงต้องอาศัยทั้งการเรียนรู้ประสบการณ์
และความชานาญของผู้ประกอบอาหารเพื่อทาให้อาหารนั้นอร่อยถูกปากและแลดูสวยงามน่ารับประทาน
ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีมีความเติบโตเพิ่มมากขึ้นในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านสังคมภายในจังหวัด และที่เด่นชัดที่สุดประการหนึ่งคือ ด้านเศรษฐกิจ
เพราะมีการขยายตัวของธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาทาให้ ธุรกิจกวด
วิชาจากส่วนกลางเข้ามาเปิดสาขามากมายภายในจังหวัด เพื่อรองรับนักเรียนทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อีกทั้งจังหวัดอุดรธานีมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมการคมนาคมขนส่งที่สะดวกมีประชากรอาศัยจานวน
มาก ทาให้จังหวัดอุดรธานีมักถูกเลือกเป็นสถานที่ในการประชุม สัมมนา และงานแสดงสินค้า ทั้งระดับภูมิภาค
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และระดับประเทศ นอกจากนั้นยังมีปัจจัยสนับสนุนจากความพร้อมของธุ รกิจห้องพักอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันธุรกิจ
ห้องพักในจังหวัดขอนแก่นได้เติบโตอย่างมากเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สัญจรทั่วไป
การจัดประชุม งานสัมมนา และงานแสดงสินค้าต่างๆ เป็นธุรกิจที่มีความสาคัญและโดดเด่นของ
จังหวัดอุดรธานีซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เกือบทั้งหมด และได้ส ร้างเม็ดเงินสะพัดให้กับ
วงการธุรกิจและธุรกิจต่อเนื่องจานวนมาก (ธุรกิจร้านอาหาร) ในปี 2554 พบว่า ธุรกิจกวดวิชา ธุรกิจให้บริการ
ห้องพัก (หอพัก อพาร์ทเมนท์ และโรงแรม) และธุรกิจจัดประชุมสัมมนา สามารถทาเงินสะพัดได้รวมกันถึง
2,447.- ล้านบาท และสามารถทาเงินสะพัดสาหรับธุรกิจเชื่อมโยง (ธุรกิจร้านอาหาร) เป็นเงินสูงถึง 4,005.ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดเงินที่สูงกว่าธุรกิจหลักถึงสองเท่าตัวโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี นอกจากธุรกิจ
ดังกล่าวแล้วยังถือเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การค้า พาณิชย์กรรม และการลงทุนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของเทศบาลนครอุดรธานี อยู่ในรูปของการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองที่มีการเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชน มีนักลงทุนและผู้ประกอบการที่ต้องการ
ประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ประชาชนที่อยู่ต่างอาเภอและต่า งจังหวัด เดินทางเข้ามาทางานมาก
ขึ้นเรื่อยๆ (เทศบาลนครอุดรธานี , 2558: 15) ซึ่งประชาชนที่เข้ามาทางานและศึกษาในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานีนั้น ย่อมมีความต้องการบริโภคอาหารตามมา
จากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมปัจจุบันมีผลต่อการดาเนิน
ชีวิตของมนุษย์มากขึ้นทั้งในด้านความเร่งรีบในชีวิตประจาวันการทางานแข่งกับเวลา จึงทาให้การจัดอาหารเองมี
น้อยลงอีกทั้งการแสวงหาความสุขสนุกสนานในครอบครัวหรือในกลุ่มเพื่อนฝูงและความต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ
เพื่อผ่อนคลายความเครียดของประชาชนเป็นด้วยเหตุนี้การพึ่งพาร้านอาหารและแนวโน้มของการออกไปรับทาน
อาหารนอกบ้านจึงเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจภาคต่าง ๆ และเนื่องจากอาหารอีสานเป็นอาหาร
ยอดนิยมชนิดหนึ่งสาหรับคนไทยทุกชนชั้นของสังคมโดยมีให้เลือกรับประทานอย่างหลากหลายเมนูด้วยรสชาติที่จัด
จ้านเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานผสมกันอย่างกลมกล่อมและเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีสารอาหารครบถ้วนให้
ประโยชน์ต่อสุขภาพจึงทาให้อาหารอีสานมีเสน่ห์ดึงดูดผู้บริโภคให้ไม่เบื่อชวนให้รับประทานอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคในการบริโภคอาหารอีสาน
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารอีสานที่สนใจจะลงทุน
เปิดกิจการร้านอาหารอีสานเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจการให้ดีขึ้นและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารอีสานได้เพื่อเป็นการเพิ่มกาไรให้กับกิจการของตนเองได้ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคในการบริโภคอาหารอีสาน ในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการร้านอาหารอีสานในเขตจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวิธีวิจัย
1. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริโภคอาหารอีส านในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณกรณีไม่ทราบ
จานวนประชากรจากสูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548 : 74) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ± 5ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คนสารองไว้ 4% รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400.4 หรือ 400 คน
2. เครื่องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) จานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ(Checklist) ถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคเลือกบริโภคอาหารอีสาน เป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ลักษณะของคาถามประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือก
บริโภคอาหารอีสานในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยแต่ละข้อคาถามมี
ระดับการตัดสินใจ 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาเรื่องปัญหาที่พบและสิ่งที่ต้องการ
ปรับปรุงแก้ไข ลักษณะคาถามแบบปลายเปิด
2.1 การสร้างเครื่องมือ
ในการสร้างแบบสอบถาม ผู้ศึกษาจะดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้างแบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ที่จะใช้เก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยจึงกาหนดประเด็นสถานภาพเป็น 5 ประเด็น คือ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน แล้วกาหนดรายการ (List) ให้ผู้ตอบตรวจสอบความเป็น
จริงของ แต่ละบุคคล
2. การสร้ า งแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า(Rating
scale) ตามแนวคิดของ Likert ที่จะใช้เก็บข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารอีสานใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
การสร้างแบบสอบถาม
1. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
เลือกบริโภคอาหารอีสานในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2. กาหนดกรอบแนวคิด และขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องตาม
นิยามศัพท์เฉพาะ
3. สร้างแบบสอบถามในการวิจัยตามกรอบแนวคิด และนิยามศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับ
การตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารอีสานในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
4. นาร่างแบบสอบถามเสนอประธานโครงการด้านการวิจัย และนาข้อเสนอแนะมา
แก้ไขปรับปรุง
การตรวจสอบค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)
1. เสนอเครื่องมือต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านเพื่อทาการตรวจสอบข้อคาถามให้ตรง
กับนิยามศัพท์เฉพาะ และนาข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไข
2. นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยาม
ศัพท์เฉพาะ (Index of item objective congruence : IOC)
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3. คัดเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (Rovinelli and Hambleton, 1977
อ้างถึงใน ภัทราพร เกษสังข์, 2549 : 138) ซึ่งแบบสอบถามนี้มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 – 1.00
4. ตรวจสอบความถูกต้องละปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง
การตรวจสอบค่าความเที่ยง (Reliability)
1. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชาชนที่ตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารอีสานในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
2. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารอีสานใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปคานวณหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ทั้งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach) (ภัทราพร เกษสังข์, 2549:143) ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ พบว่า มีค่าความเที่ยง โดยภาพรวม และ
รายด้านอยู่ระหว่าง .797– .974
3. ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข
4. ตรวจสอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลโดยดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. คณะผู้ศึกษาขอหนังสือจากโครงการจัดตั้งวิทยาลัยมหานครอุดรธานี เพื่อความขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้ศึกษาทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่กาลังบริโภคอาหารจากร้านอาหารอีสานที่ขอ
อนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จานวน 20 ร้าน โดยเลือกเก็บข้อมูลจาก
ผู้บริโภค ร้านละ 20 คน โดยผู้ศึกษาอธิบายและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแบบ สอบถาม
และวิธีการเก็บข้อมูลแก่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายบุคคล ตลอดจนถึงการรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง
3. ผู้ศึกษานาแบบสอบถามมาตรวจดูความสมบูรณ์ในแต่ละข้อ และนับจานวนให้ครบตาม
จานวนที่ต้องการ ถ้าปรากฏว่าแบบสอบถามชุดใดผู้ตอบแบบสอบถามทาไม่ครบทุกข้อก็จะทาการเก็บเพิ่มเติม
ในแต่ละส่วน เมื่อได้รับข้อมูลครบแล้ว ผู้ศึกษานาข้อมูลแบบสอบถามไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดาเนินการดังนี้
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจก
แจงความถี(่ Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2. ระดับต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารอีสานในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายข้อ รายด้าน
และโดยรวม คณะผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย (ภัทราพร เกษสังข์, 2549)
3. แบบสอบถามตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาเรื่องปัญหาที่พบ
และสิ่งที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข ลักษณะคาถามแบบปลายเปิด เมื่อศึกษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ (Frequency) และ ใช้การถอด
บทความเรียงสาเร็จ และทาการบรรยาย แบบพรรณนาความ (Statistic app) เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อ
ต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารอีสานในเขตเทศบาล
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคในการบริโภคอาหารอีสาน ในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคลในการตัดสินใจของผู้บริโภคในการบริโภคอาหารอีสาน ในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร โดยภาพรวม มีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการตัดสินใจสูงสุดคือ ด้านด้านบุคลากร มีการตัดสินใจ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจาหน่าย มีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
4.11 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 ด้านราคา มีการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.02 ด้านด้านผลิตภัณฑ์ มีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีการตัดสินใจต่าที่สุด
คือ ด้านกระบวนการให้บริการ มีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88
2. จากข้อเสนอแนะ จากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคในการบริโภคอาหาร
อีสาน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้มีคาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้บริโภคได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบและสิ่งที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งลาดับตามความถี่พบว่า ลาดับแรก
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ในประเด็น “อาหารต้องสะอาด” รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ในประเด็น “กิริยาของพนักงาน
ควรพูดจาสุภาพ มีมารยาท มีใจรักในงานบริการ” ลาดับที่ 3 คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ในประเด็น
“สถานที่ตั้งของร้านต้องเข้าถึงได้สะดวก ไม่ควรอยู่ในซอยคับแคบ” ส่วนด้านที่มีความถี่น้อยที่สุด คือ ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ในประเด็น “ภายในร้านต้องสะอาด ไม่ต้องหรูหรามากนัก” ดังนั้นผู้ประกอบการควรเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของร้านให้เป็นที่พอใจขึ้นทุกด้านตามลาดับ
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคในการบริโภคอาหารอีสาน ในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยนาข้อค้นพบมาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
ผู้บริโภคอาหาร มีพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริโภคอาหารอีสาน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี มีการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารโดยภาพรวม มีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีการ
ตัดสินใจสูงสุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจาหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าใน
การตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารอีสานนั้น ผู้บริโภคอาหารได้คานึงถึงด้านบุคลากร มาประกอบกับการเลือก
ร้านอาหารเพราะผู้บริโภคพิจารณาว่าพนักงานนั้นต้องมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย มีความกระตือรือร้น
รวดเร็วในการบริการ บริการด้วยใจรักเป็นกันเองและพนักงานมีค วามรู้ในรายการอาหาร/ เครื่องดื่ มที่มี
เพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งบุคลากรเป็นปัจจัยสาคัญที่จะสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ เป็นผู้ขับเคลื่อน
ให้กับทางผู้ประกอบการโดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งคุณภาพในการให้บริการต้องอาศัยการคัดเลือก
การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามรถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่าง เหนือคู่แข่ง ดังนั้นพนักงานจึง
ต้องมีความรู้ความชานาญในสายงาน มีทัศนคติที่ดี มีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่ดีสร้างความน่าเชื่อถือ
มีมนุษย์สัมพันธ์มีความเสมอภาคในการให้บริการเพื่อสร้างความรู้สึกประทับใจ ให้กับลูกค้า สอดคล้องกับ ชัย
สมพล ชาวประเสริฐ (2549 : 63 -83) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการเกี่ยวกับพนักงานว่าพนักงาน
ประกอบด้วยบุคคลทั้งหมดในองค์กรที่ให้บริการนั้น ซึ่งจะรวมตั้งแต่เจ้าของผู้บริหารพนักงานในทุกระดับ
ซึ่งบุ คคลดังกล่ าวทั้งหมดมีผ ลต่อคุณภาพของการให้ บริการ พนักงาน ผู้ ให้ บริการเป็นบุคคลที่ต้องพบปะ
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และให้บริการลูกค้าโดยตรง และพนักงานในส่วนสนับสนุนก็จะทาบริเวณรอบ ที่ให้การสนับสนุนงานด้านต่างๆ
ที่จะทาให้การบริการนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ พนักงานขององค์กรที่ให้บริการจะมีทั้งพนักงานที่ทางานพบกับลูกค้า
โดยตรง (พนักงานส่วนบริเวณรอบ) กับพนักงานของที่ทางานสนับสนุน (พนักงานส่วนหลัง) เพื่อทาให้พนักงาน
ส่วนให้บริการส่งมอบบริการอย่างมีคุณค่าให้ลูกค้าจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้ งานทั้งสองส่วนจะต้องสมบูรณ์
สอดประสานกันอย่างราบรื่น
นอกจากผู้บริโภคอาหารจะคานึงถึงบุคลากรแล้ว ประเด็นในการตัดสินใจในการบริโภคอาหาร
อีสาน ด้านช่องทางการจาหน่าย เป็นส่วนสาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซึ่งผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากการเลือกทาเลที่ตั้งของร้านผู้บริโภคจะตัดสินใจ เพราะทาเลที่ตั้งของร้านต้องสะดวกใน
การเดินทางมีที่จอดรถเพียงพอ ป้ายชื่อร้านอาหารเป็นจุดเด่นสังเกตได้ง่ายระยะเวลาการเปิด -ปิดร้านและ
สามารถติดต่อได้สะดวก เช่น มีโทรศัพท์ เพื่อสั่งอาหารไว้ได้นอกจากต้องพิจารณาว่าที่ตั้งของร้านจะต้องสะดวก
ในการเดินทางไปที่ร้านแล้ว ความสะอาดในร้านต้องมีการมีที่นั่งเพียงพอ ตกแต่งสวยงาม น่านั่งรับประทาน
อาหาร อาจจะไม่ต้องหรูหรามากนัก แต่ต้องมีความสะอาด บรรยากาศดีอยู่ตลอดเวลา และในส่วนของราคา
อาหารผู้บริโภคที่เลือกรับประทานอาหารอีสาน อาจเป็นเพราะว่าอาหารอีสาน มีราคาถูกกว่าที่อื่น ผู้ประกอบการ
ควรมีการแสดงป้ายราคาที่ชัดเจน รายการอาหารตรงตามป้ายราคา มีการชาระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต
และราคาเหมาะสมกับคุณภาพของอาหารรวมถึงการตัดสินใจของผู้บริโภคที่คานึง ด้านผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้บริโภคจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับอาหารนั้นจะต้องมีให้เลือกอย่างหลากหลาย รสชาติของอาหารต้องอร่อย
มีการจัดวางและตกแต่งที่สวยงาม และมีความสดใหม่สะอาดอยู่เสมอ มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย
เพราะลูกค้าไม่ได้ต้องการเพียงตัวสินค้าและบริการเท่านั้น แต่ยังต้องการประโยชน์ห รือคุณค่าอื่นที่ได้รับจาก
การซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจบริการด้วย สอดคล้องกับทัศนะของ Adrian (1933 อ้างถึงใน ณธีพัฒน์
วชิรชัยเกียรติ, 2552: 10) สรุปไว้ว่าผลิตภัณฑ์ การบริการเป็นผลิตภัณฑ์ของธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมทุก
อย่างของสินค้า และทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดเตรียมไว้บริการลูกค้า เนื่องจากลูกค้าไม่ได้ต้องการเพียง ตัวสินค้าและ
บริการเท่านั้น แต่ยังต้องการประโยชน์หรือคุณค่าอื่นที่ได้รับจากการซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจบริการด้วย
และสิ่งสาคัญอีกประเด็นที่ผู้บริโภคอาหาร มีพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริโภคอาหารอีสาน คือ
การส่งเสริมการตลาด ซึ่งอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทางร้าน จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ
มีการทดลองให้ชิมฟรีสาหรับเมนูใหม่ ๆ มีการทาบัตรสมาชิก มีบัตรสะสมยอดเพื่อแจกรางวัลหรือรับส่วนลด
และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจากทางร้าน
ในด้านกระบวนการให้บริการโดยภาพรวม มีการตัดสินใจที่ผู้บริโภคเลือกอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากทางร้านมีวิธีการในการดาเนินงานขั้นตอนต่างๆ ของงานที่ใช้ในการบริการมีบิลเก็บเงินที่แสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจน บริการรวดเร็ว คล่องแคล่วและถูกต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน มีพนักงาน
คอยบริการในการจอดรถ มีบริการรับจองโต๊ะล่วงหน้าการบริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน และผลการศึกษาดังกล่าว
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิจติมา ลุมภักดี และไกรชิต สุตะเมือง (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ให้ส่วน
สาคัญกับปัจจัยด้านราคามีมาตรฐาน ทาเลที่ตั้งเดินทางไปมาสะดวก พนักงานคอยแนะนาบริการให้ลูกค้า
อาหารมีให้เลือกหลากหลาย ความประทับใจในการให้บริการ อยากกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป ความรู้สึกว่า
ร้านอาหารที่ใช้อยู่เป็นมืออาชีพ และการมีความสุขที่ได้ตัดสินใจเลือกใช้ร้านอาหารร้านนี้ถูกต้อง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปิยะพร มิตรภานนท์ (2558: บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 26 40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 -
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20,000 บาท อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคือ ตัวเองค้นหาแหล่งข้อมูลจากโฆษณาในอินเตอร์เน็ต ปัจจัยด้าน
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ให้ความสาคัญ
มากที่สุด เรื่องรสชาติอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความสาคัญมากที่สุด เรื่องมารยาท
และอัธยาศัยของพนักงาน ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายให้ความสาคัญมากที่สุด เรื่องหาซื้อง่าย ทุกที่ ทุกเวลา
ด้านราคา ให้ความสาคัญมากที่สุด เรื่องราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ข้อเสนอแนะ
การศึกษา พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคในการบริโภคอาหารอีสาน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการศึกษาไปใช้
จากที่ประชาชนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการสารวจตามปัจจัยส่วนบุคคลในการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคอีสานนั้นได้แบ่งเป็นด้านทั้งจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาร้านของ
ผู้ประกอบการ ดังนี้
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ประชาชนผู้มาบริโภคอาหารอีสาน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีข้อเสนอแนะ
ในประเด็น อาหารต้องสะอาด เนื่องจากความสะอาดเป็นเรื่องสาคัญอย่างมากเพราะเมื่อรับประทานเข้าไป
หากอาหารไม่สะอาด ไม่สุก ร่างกายของผู้บริโภคก็อาจจะได้รับเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกเข้าร่างกายไปโดยที่ไม่
รู้ตัวซึ่งอาจจะทาให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรก ไม่เพียงแค่อาหารต้องสะอาดเท่านั้น
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ประกอบอาหาร ภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารก็ต้องสะอาดด้วยเช่น ทางผู้ประกอบการควร
คานึงถึงเรื่องความสะอาดของอาหารอย่างมาก
1.2 ด้านราคา ประชาชนผู้มาบริโภคอาหารอีสาน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีข้อเสนอแนะ
ในประเด็น ราคาอาหารแพงเกินไป ควรมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และท้องถิ่น ในเรื่องของราคาอาหารที่
แพงเกินไป ทาให้ลูกค้าบางรายไม่สามารถซื้อได้ และควรมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และท้องถิ่นหากราคา
แพงแล้วคุณภาพไม่เหมาะสมกับราคาก็อาจจะทาให้เสียลูกค้าบางรายไปได้ เพราะลูกค้าอาจจะหาร้านอื่นที่
คุณภาพคล้ายคลึงกันแต่ราคาเท่ากันจะทาให้ผู้ประกอบการเสียลูกค้า และอาจจะทาให้รู้ค้ารู้สึกเหมือนโดนเอา
เปรียบเพราะทางร้านอาจจะเอากาไรมากจนเกินไป ซึ่งทางร้านควรจะลดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ และท้องถิ่น
หรือไม่ก็ควรจะเพิ่มคุณภาพของอาหารให้เหมาะสมกับราคา
1.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายประชาชนผู้มาบริโภคอาหารอีสาน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
มีข้อเสนอแนะในประเด็น สถานที่ตั้งของร้านต้องเข้าถึงได้สะดวก ไม่ควรอยู่ในซอยคับแคบ ที่ตั้งร้านควรย้าย
ออกมาตั้งหรือหาพื้นที่ในที่ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกและมีที่จอดรถที่เพียงพอเพื่อที่จะอานวยความสะดวก
ให้แก่ลูกค้า ไม่ควรไปอยู่ในซอยที่คับแคบและหายากเพราะมีข้อเสียในการเดินทางไปถึงเพราะในซอยคับแคบ
นั้นเดินทางไม่สะดวกและลูกค้าบางรายอาจจะหลงทางก็เป็นได้
1.4 การส่งเสริมทางการตลาดประชาชนผู้มาบริโภคอาหารอีสาน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
มีข้อเสนอแนะในประเด็น จัดทาบัตรสมาชิก เพื่อสะสมแต้ม หรือมีส่วนลดสาหรับสมาชิก เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่
ร้ านอาหารควรจั ดเพื่อ ดึงดูดลู กค้า ให้ มารั บประทานอาหารในร้านมากยิ่งขึ้น เช่ น การจัดท าบัตรสมาชิ ก
เพื่อสะสมแต้ม มีส่วนลดสาหรับสมาชิก หรือการจัดโปรโมชั่นต่างๆ เป็นสิ่งที่ร้านอาหารควรคานึงถึงอย่างยิ่ง
การทาอย่างนี้ไม่เพียงแค่เรียกลูกค้าให้มารับประทานอาหารในร้านมากยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการคืนกาไร
ให้กับลูกค้าอีกด้วย
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1.5 ด้านกระบวนการให้บริการประชาชนผู้มาบริโภคอาหารอีสาน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
มีข้อเสนอแนะในประเด็นการปรุงอาหารอีสานต้องปรุงสดๆ เช่น ลาบ ก้อยดิบ ยากุ้งเต้น ส้มตา ยาหอยแครง
เป็นต้น จาเป็นต้องปรุงสดๆ เท่านั้น หากปรุงทิ้งไว้แล้วนามารับประทานอาจจะทาให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ
อุจ จาระเป็ น น้ า ปวดมวนท้องรุ น แรงเฉีย บพลั น บางครั้งมีอาการคลื่ น ไส้ อาเจียน เป็นไข้และปวดศีรษะ
เพราะฉะนั้นร้านอาหารควรปรับปรุงการปรุงอาหารให้เป็นการปรุงสด ๆ เท่านั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า
และชื่อเสียงของทางร้านอีกด้วย เพราะหากลูกค้ารับประทานอาหารจากทางร้านแล้วมีอาการอาหารเป็นพิษ
อาจจะทาให้ทางร้านเสียลูกค้าและรายได้อีกด้วย
1.6 ด้านบุคลากรประชาชนผู้มาบริโภคอาหารอีสาน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีข้อเสนอแนะ
ในประเด็น กิริยาของพนักงานควรพูดจาสุภาพ มีมารยาท มีใจรักในงานบริการ ในด้านงานบริการผู้ที่ให้บริการ
นั้นต้องมีใจรักในบริการทางร้านควรอบรมกิริยา มารยาทของพนักงาน ก่อนที่ให้มารับบริการลูกค้า เช่น ไม่
ควรวางจานที่นามาเสิร์ฟแรง ควรพูดจาให้น่าฟัง ไม่ควรพูดจากระแทกเสียง ควรยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นต้น เพื่อที่
ภาพลักษณ์ของทางร้านจะได้ไม่ดูแย่ เป็นเรื่องที่ทางร้านควรปรับปรุงและตระหนักถึงความสาคัญ
1.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ ประชาชนผู้มาบริโภคอาหารอีสาน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
มีข้อเสนอแนะในประเด็นภายในร้านต้องสะอาดไม่ต้องหรูหรามากนัก ความสะอาดในร้านอาหารเป็นสิ่งที่ร้าน
ควรคานึงถึงเป็นดาลับต้นๆ เพราะหากในร้านอาหารมีแมลงสาปหรือหนูโผล่มาให้เห็น ลูกค้าก็จะคิดว่าอาหาร
ที่รับประทานนั้นไม่สะอาดเป็นแน่ ทางร้านควรปรับปรุงเรื่องความสะอาดอย่างมากในร้านไม่จาเป็นต้องหรูหรา
แต่ไม่ควรมีเศษอาหารหล่นตามพื้น โต๊ะสกปรก มีสัตว์ในร้าน เพียงเท่านี้ร้านอาหารก็จะดูสะอาดขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารอีสาน ในเขตเทศบาล
จังหวัดอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจดังกล่าว
2.2 ควรศึกษาถึงการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารภาคอื่น ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
สรุป
จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคในการบริโภคอาหารอีสาน ในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สรุปได้ดังนี้
1. การตัดสินใจของผู้บริโภคในการบริโภคอาหารอีสาน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีการ
ตัดสิ น ใจเลื อกบริ โ ภคอาหาร โดยมี ปั จ จั ย ที่ส าคัญ ด้านบุคลากร ที่ มีความเอาใจใส่ ผู้ บริ โภคมี ช่องทางการ
จาหน่ายที่สะดวกและง่ายต่อการจับจ่าย มีสถานที่เอื้อต่อการค้าขายสะอาดถูกสุขอนามัย และส่งเสริมการตลาด
2. ผู้บริ โภคในการบริ โภคอาหารอีส านในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เน้นประเด็นผลิ ตภัณฑ์
อาหารต้องสะอาด รองลงมาบุคลากรต้องมีกิริยามารยาทของพนักที่ดี สถานที่ตั้งของร้านต้องเข้าถึงได้สะดวก
ไม่ควรอยู่ในซอยคับแคบ
3. ส่วนด้านที่มีความถี่น้อยที่สุด คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ในประเด็น ภายในร้านต้องสะอาด
ไม่ต้องหรูหรามากนัก และผู้ประกอบการควรเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารงานของร้านให้เป็นที่พอใจขึ้นทุกด้าน

10
องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่
จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคในการบริโภคอาหารอีสาน ในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สรุปได้ดังนี้
1. การขายอาหารอีสานในภูมิภาคหรือพื้นที่อื่น ๆ ปัจจัยหลักสาคัญ คือ ด้านบุคลากรที่มีความ
เอาใจใส่ในกระบวนการผลิต
2. สถานที่ต้องเอื้อต่อการตลาดและอุปสงค์พอสมควรในการค้าขายมีช่องทางการจาหน่ายที่
สะดวกและง่ายต่อการจับจ่าย มีสถานที่เอื้อต่อการค้าขายสะอาดถูกสุขอนามัย และส่งเสริมการตลาด
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