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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

  จากสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2504 - 2558 ขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 6.1 

สูงเป็นอนัดบัที่ 22 ของโลก ส่งผลใหร้ายไดต่้อหวัของประชาชนเพิม่ขึ้น โครงสร้างเศรษฐกิจเปล่ียน

ผา่นจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น เศรษฐกิจไทยกลบัเขา้สู่เสถียรภาพและ

อยูใ่นเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศที่มีระดบัการพฒันาในระดับใกลเ้คียงกัน 

และในปัจจุบันมูลค่าของตลาดธุรกิจร้านอาหารภายในประเทศเพิ่มสูงถึง 4 แสนล้านบาทต่อปี 

ขยายตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี พ.ศ.2560 เป็นจุดดึงดูดให้ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ตลาดอยา่ง

ต่อเน่ือง เม่ือส้ินปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมามีจาํนวนผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคล

รวม 12,630 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี พ.ศ. 2559 โดยผูป้ระกอบการรายเก่าเร่ิมมีการขยายการ

ลงทุน พฒันา และปรับปรุงกลยทุธท์างธุรกิจเพือ่เตรียมพร้อมรับมือกบัผูป้ระกอบธุรกิจรายใหม่ที่เขา้

มา โดยเฉพาะผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารจานด่วนที่ มุ่งตอบโจทยใ์นการรับประทานอาหารใน

ชีวติประจาํวนั อาทิเช่น ร้านอาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเต๋ียว ร้านขา้วราดแกง และร้านอาหารอ่ืนๆ ซ่ึง

ร้านอาหารกลุ่มน้ีมีรายไดห้ลกัจากการให้บริการผูค้นทัว่ไป ที่ตอ้งการความสะดวกรวดเร็วในการ

รับประทาน ผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหาร เร่ิมมีการปรับใชก้ลยทุธ์ต่างๆมากขึ้น อาทิเช่น การขยาย

สาขา การลงทุนเพิ่ม ซ่ึงนบัเป็นความทา้ทายของ ผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารที่ตอ้งปรับตวัเพือ่ความ

อยูร่อด และแข่งขนักบัผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารรายใหม่ (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2561) 

 สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทยเปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมการแข่งขนั บุคคลวยั

ทาํงานเร่ิมมีการดาํเนินชีวิตที่เปล่ียนแปลงไป และมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ซ่ึงเป็น 

สาเหตุหลักของการเสียชีวิต รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่าย

ภาครัฐ นําไปสู่การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  พ.ศ. 2560 - 2564 ได้

กาํหนดยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจยัสนับสนุนในการพฒันาประเทศ ซ่ึงให้ความสําคัญในด้านการ

เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพมนุษย ์โดยเน้นให้ความสาํคญักบัการวางรากฐานการพฒันาคนให้มี

ความสมบูรณ์เหมาะสมตามช่วงวยั  ด้วยการลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทาง

สุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกบัวยั เพื่อใหค้นไทยมีทศันคติและพฤติกรรมตามบรรทดัฐานที่ดี

ของสังคม การมีสุขภาวะที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของประเทศ (สํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2560) 
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 อาหารเป็นปัจจยัพื้นฐานในการดาํรงชีวติ การบริโภคอาหารท่ีถูกหลกัตามโภชนาการมีส่วน

ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวยั มีศกัยภาพและความสามารถในการดาํเนินชีวิต ซ่ึงเป็นรากฐาน

ของการมีชีวิตที่ดี รัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคญัของโภชนาการด้านอาหารจึงพยายามส่งเสริมให้

ความรู้แก่ประชาชน เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการบริโภคอาหารให้ถูกหลกัโภชนาการ ในแผนอาหาร

และโภชนาการแห่งชาติ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) 

พบว่า แนวโน้มของปัญหาด้านโภชนาการยงัคงมีอยู่ (สิริไพศาล ยิ้มประเสริฐ, 2559) และเม่ือ

พจิารณาถึงความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยท่ีีเขา้มามีบทบาทมากขึ้น ส่งผลกระทบทาํให้

พฤติกรรมของประชากรในประเทศเปล่ียนไป อาทิเช่น การดาํเนินชีวิต กระบวนการทางความคิด 

ตลอดจนการบริโภค โดยบุคคลที่ไดรั้บผลกระทบมากที่สุดคือ บุคคลในวยัทาํงาน เน่ืองจากเป็น

กาํลงัหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสูงกวา่ช่วงวยัอ่ืนๆ เป็นผลทาํใหบุ้คคลวยัทาํงานในปัจจุบนัมีวิถี

ชีวติที่เปล่ียนไปจากเดิม โดยเร่ิมเขา้สู่การดาํเนินชีวติที่เตม็ไปดว้ยการแข่งขนั มีความเร่งรีบสูง ส่งผล

ให้บุคคลวยัทาํงานส่วนใหญ่มองขา้มเร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะเร่ืองของการบริโภค

อาหาร บุคคลวยัทาํงานส่วนใหญ่เลือกที่จะบริโภคอาหารจานด่วนมากขึ้น เน่ืองจากมีความสะดวก

ในการซ้ือ สะดวกในการรับประทาน ประหยดัเวลา และมีราคาถูก โดยร้านอาหารจานด่วนบางแห่ง

ก็ไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะอนามัยที่ดี  มีโอกาสเกิดสารพิษปนเป้ือนในการประกอบอาหาร 

ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ซ่ึงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอนัดบัหน่ึง สูงกว่าอุบติัเหตุ และ

โรคหัวใจ ในแต่ละปีจะมีผูป่้วยสูงถึงปีละ 90,000 ราย เสียชีวิตปีละเกือบ 40,000 ราย และยงัพบอีก

ว่าอายขุองผูป่้วยโรคมะเร็งมีอายเุฉล่ียลดน้อยลง จากเดิมผูป่้วยส่วนใหญ่จะมีอายุ 50 ปีขึ้นไปแต่

ปัจจุบนักลบัมีอายเุฉล่ีย 30 - 40 ปีเท่านั้น โดยสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งมาจากสารพษิท่ีปนเป้ือน

ในอาหารมากถึงร้อยละ 50 ของผูป่้วยทั้งหมด (เจณิภา คงอ่ิม, 2559) 

 การบริโภคอาหารเป็นปัจจยัพื้นฐานของมนุษยท์ุกคน การบริโภคอาหารที่ดีจะนํามาซ่ึง

คุณภาพชีวิตที่ดี มีศกัยภาพและมีความพร้อมในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและพฒันาประเทศให้

กา้วหน้าทดัเทียมกลุ่มประเทศที่มีการพฒันาแลว้ จึงนําไปสู่การศึกษาวิจยัเก่ียวกับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร และเก็บขอ้มูล

วจิยัในดา้นต่างๆ เพือ่นาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยทุธ ์และวางแผนการตลาด สาํหรับผูท้ี่

ประกอบธุรกิจร้านอาหารจานด่วน ให้มีความสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากที่สุด 

นาํมาซ่ึงผลลพัธ์ที่ดีทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ตลอดจนช่วยปรับทศันคติของบุคคลวยัทาํงานให้

เห็นคุณค่าในตวัเอง และหนัใส่ใหค้วามใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพ และการบริโภคอาหารมากขึ้น เป็น

ส่วนหน่ึงในการพัฒนาศักยภาพมนุษยใ์ห้มีความพร้อมทั้ งทางร่างกายและจิตใจ เป็นไปตาม

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12  พ.ศ. 2560 - 2564 
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คาํถามการวิจัย 

 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคคลวยัทาํงานที่บริโภคอาหารจานด่วน เขตจอมทอง จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน 

เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

 3. พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทํางาน เขตจอมทอง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

 1. เพื่อสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคลของบุคคลวยัทาํงานที่บริโภคอาหารจานด่วน เขตจอมทอง 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคอาหารจานด่วน เขต

จอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 3. เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขต

จอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการทาํวจิยัไดมี้กาํหนดตวัแปรตน้ ตวัแปรร่วม 

และตวัแปรตาม เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงานวจิยัและเป็นแนวทางในการคน้หาคาํตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคล

วยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน

ของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
5. ระดบัการศึกษา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
1. ผลิตภณัฑ ์
2. ราคา 
3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 
5. บุคคลหรือพนกังาน 
6. ลกัษณะทางกายภาพ 
7. กระบวนการ 
 

 
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน 

H1 

H2 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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ขอบเขตในการวิจัย 

 

 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ บุคคลวยัทํางานที่บริโภคอาหารจานด่วน เขต

จอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 153,668 คน (ขอ้มูลสาํนกังานเขตจอมทอง, 2559) 

  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคคลวยัทาํงานท่ีบริโภคอาหารจานด่วน เขต

จอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

  3. ระยะเวลาในการเก็บกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2562 – มีนาคม พ.ศ.2562 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

 

1.  ตัวแปรต้น (Independent Variable) ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

1.1 เพศ 

1.2 อาย ุ

1.3 อาชีพ 

1.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

1.5 ระดบัการศึกษา 

 

2.  ตัวแปรร่วม ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

 2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์
 2.2 ดา้นราคา 
 2.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 2.5 ดา้นบุคคลหรือพนกังาน 
 2.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 2.7 ดา้นกระบวนการ 
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3.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน ไดแ้ก่ 

 3.1  ประเภทของอาหารจานด่วน 

 3.2  ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 3.3  สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนท่ีนิยมเลือกใชบ้ริการ 

 3.4  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 

 3.5  เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 3.6  ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน  

 

นิยามคาํศัพท์ 

 

  ผูว้ิจยัไดน้าํตวัแปรมากาํหนดคาํนิยามคาํคาํศพัทเ์พื่อนาํไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ไดค้าํตอบ

ตามวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา ของบุคคล

วยัทาํงาน ที่บริโภคอาหารจานด่วน ในเขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การตดัสินใจและการกระทาํการใดๆ ของผูบ้ริโภคเก่ียวกับ

การซ้ือสินคา้หรือบริการต่าง ๆ เพื่อการบริโภคส่วนบุคล แต่ไม่ใช่เพื่อการผลิตหรือนําไปขายต่อ 

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาในแขนงของเศรษฐศาสตร์จุลภาค เพื่อให้ทราบว่า

ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในการบริโภคสินคา้หรือบริการอยา่งไรภายใตส้ภาวการณ์ต่าง ๆ  

 พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน หมายถึง การแสดงออกทางดา้นกายภาพของบุคคล

วยัทาํงาน ในการเลือกรับประทานอาหารจานด่วน และลกัษณะพฤติกรรมในการรับประทานในแต่

ละคร้ัง อาทิเช่น ประเภทอาหารที่เลือกรับประทาน ความถ่ีในการรับประทาน สถานที่ที่เลือกใช้

บริการ ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย เหตุผลในการรับประทาน และความพงึพอใจในการรับประทาน 

บุคคลวัยทํางาน หมายถึง ประชากรที่มีอาย ุ15 - 59 ปี เป็นกลุ่มกาํลงัสาํคญัของครอบครัว 

และประเทศชาติ เป็นวยัที่ ก่อให้เกิดผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ และมีส่วนสําคัญต่อฐานะทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ในสดัส่วนร้อยละ 67 ซ่ึงสูงกวา่ช่วงวยัอ่ืนๆ (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2554) 

 อาหารจานด่วน หมายถึง อาหารท่ีใชร้ะยะเวลาในการเตรียมและปรุงรสชาติไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

เป็นอาหารที่ทนัเวลาและสามารถรับประทานไดท้นัที ใชเ้วลาสําหรับกรรมวิธีในการรับประทาน

เพียงเล็กน้อย หมายรวมไปถึงอาหารสาํเร็จรูปที่ตอ้งนาํมาอุ่นร้อนก่อนแลว้จึงรับประทาน อาทิเช่น 

อาหารฟาสตฟู้์ดสไตลต์ะวนัตก อาหารตามสั่ง ก๋วยเต๋ียว ขา้วราดแกง ขา้วมนัไก่ ขา้วขาหมู ขา้วหมู

แดง อาหารแช่แขง็ เป็นตน้ 
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ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  หมายถึง สินคา้หรือบริการ โดยพิจารณาจากการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้จาก รูปร่าง ขนาดหรือปริมาณ  สีสนั ความสวยงาม ความปลอดภยัและเช่ือมัน่ใน

คุณภาพของตราสินคา้ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อ ใหเ้กิดความพึงพอใจบางประการ

จากการรับผลิตภณัฑน์ั้นๆ 

ปัจจัยด้านราคา  หมายถึง  เคร่ืองกาํหนดมูลค่าในการแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคา้หรือบริการ

ต่างๆ การตั้งราคาสินคา้ขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายดา้น อาทิเช่น สภาพการแข่งขนั สภาพทางเศรษฐกิจ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่างๆ ตลอดจนตวับทกฎหมายและบทบาทของรัฐบาล 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  หมายถึง  สถานที่ที่สามารถนาํเสนอสินคา้หรือบริการ

ได ้และเป็นจุดอาํนวยความสะดวกให้ผูบ้ริโภคเขา้ไปใชบ้ริการ โดยพิจารณาจาก ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกต่างๆ ความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ ความสะอาดของสถานท่ี   

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด  หมายถึง  การใช้กลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าสาร ชกัชวน เร่งเร้า จูงใจให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการ อาทิเช่น การ

ลด การแลก การแจก การแถม ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ อาทิเช่น วิทย ุโทรทศัน์ 

ใบปลิว แผน่ป้ายโฆษณา ส่ือโซเชียลมีเดีย เป็นตน้ 

ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน หมายถึง พนักงานที่ใหบ้ริการ  เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความ

พงึพอใจได ้ มีการมาซ้ือซํ้ า และมีการบอกต่อ 

ปัจจัยด้านกระบวนการ หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ ระเบียบวิธีการการปฏิบติังานใน

ดา้นการบริการที่นําเสนอให้กบัผูบ้ริโภค เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว  และทาํให้

ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจในตวัสินคา้และบริการมากที่สุด 

ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงที่ปรากฏต่อสายตา

ผูบ้ริโภค เป็นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ เช่น การแต่ง

กายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาสุภาพอ่อนโยน การใหบ้ริการที่รวดเร็ว เคร่ืองมือและอุปกรณ์อาํนวย

ความสะดวกครบครัน ทนัสมยั เป็นตน้ 

โภชนาการ หมายถึง วทิยาศาสตร์ท่ีว่าดว้ยอาหาร สารอาหาร การยอ่ยและการดูดซึม การนาํ

สารอาหารมาใช้ในกระบวนการทาํงานของร่างกาย การขบัถ่าย รวมถึงมีบทบาทสําคญัต่อการ

เจริญเติบโตและการมีสุขภาพที่ดี ตามหลกัโภชนาการ แบ่งอาหารที่ตอ้งได้รับในแต่ละม้ืออาหาร

ออกเป็น 5 ประเภท คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั วติามิน และเหลือแร่ 

สุขภาพที่ดี หมายถึง ภาวะที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งสภาพทางร่างกาย สภาพทางจิตใจ 

กล่าวคือ การมีร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีความคล่องแคล่ว และมีกาํลัง สามารถ

ดาํเนินชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งปกติสุข   
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 

 1. ไดท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลของบุคคลวยัทาํงานที่บริโภคอาหารจานด่วน เขตจอมทอง 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยทุธ ์และวางแผนการตลาด สาํหรับ

ผูท้ี่ประกอบธุรกิจร้านอาหารจานด่วน  

 2. ได้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคอาหารจานด่วนของ

บุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยทุธ ์

และวางแผนการตลาด สาํหรับผูท้ี่ประกอบธุรกิจร้านอาหารจานด่วน  

3. ได้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยผูท้ี่ประกอบธุรกิจร้านอาหารจานด่วน สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงกลยทุธ ์และวางแผนการตลาด ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากที่สุด  
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

  งานวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อ

นาํมาประกอบการนาํเสนอผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการ

วจิยัที่ไดก้าํหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 5 ส่วน  

 

ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer Behavior) 

ส่วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ส่วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

ส่วนที่ 4 แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ 

ส่วนที่ 5 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

ส่วนที่ 1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) 

 

 (Goldenson. 1984 : 90 อา้งถึงใน สิริไพศาล ยิม้ประเสริฐ. 2559 : 7) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของ

พฤติกรรม ไวว้่าเป็นการตอบสนองการกระทาํทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคล เพื่อตอบสนองต่อส่ิง

กระตุน้ภายในหรือภายนอก โดยจะตอ้งเป็นการกระทาํที่เป็นไปอยา่งมีเป้าหมาย กล่าวคือเป็นการ

กระทาํที่ผ่านการใคร่ครวญแล้ว หรืออาจเป็นไปอยา่งไม่รู้ตวัก็ได ้ดงันั้น พฤติกรรม หมายถึง การ

กระทาํที่ถูกแสดงออกมาจากแต่ละบุคคล มีทั้งการกระทาํท่ีพึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ เพื่อ

ตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ต่างๆ  

 (Schiffman and Kanuk. 1994 อ้างถึงใน รัฐวชัร์ พฒันจิระรุจน์. 2557) กล่าวว่า พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การที่ผูบ้ริโภคไดท้าํการแสดงออกดว้ยการคน้หา การซ้ือ 

การใช ้การประเมินผล ตลอดจนการบริโภคผลิตภณัฑแ์ละบริการนั้นๆ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

ของตนเอง ภายใตก้ารใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ อาทิเช่น เงิน เวลา ส่ิงของอ่ืนๆ เพื่อบริโภคสินคา้และ

บริการต่างๆ  
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 (Engel Kollat and Blackwell. 1968  อ้างถึ งใน  รัฐ วัช ร์  พัฒ น จิระ รุจน์ . 2557) ได้ให้

ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) ไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการกระทาํ

ของบุคคลใดคนหน่ึงที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินคา้หรือบริการมา และใชสิ้นคา้หรือบริการนั้น และ

ถูกกาํหนดการกระทาํต่างๆโดยกระบวนการตดัสินใจท่ีมีมาอยูก่่อนแลว้ 

 (Schiffman and Kanuk. 1994 อา้งถึงใน วาสนา อินทะแสง. 2559 : 9) กล่าวว่า พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การที่ผูบ้ริโภคไดท้าํการแสดงออกดว้ยการคน้หา การซ้ือ 

การใช ้การประเมินผล ตลอดจนการบริโภคผลิตภณัฑแ์ละบริการนั้นๆ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

ของตนเอง ภายใตพ้ฤติกรรมการตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคที่เก่ียวกบัการซ้ือและการใช้

สินคา้หรือบริการจากทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจาํกดั อาทิเช่น เงิน เวลา ส่ิงของอ่ืนๆ เพื่อบริโภคสินคา้

และบริการต่างๆ เพือ่ใหเ้กิดความพงึพอใจสูงสุดในการบริโภค 

 (Kotler. 2003 อ้างถึงใน ชัยพร ใคร้ทอง. 2550 : 20) แบบจําลองพฤติกรมผู ้บ ริโภค

(Consumer Behavior Model)  เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยเร่ิมต้นจาก ส่ิงกระตุ้น

(Stimulus) ให้เกิดความต้องการ  (Need)  ในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ มีอิทธิพลทาํให้เกิดการ

ตอบสนอง (Buyer’s  response) หรือ  การตัดสินใจของผู ้ซ้ือ  (Buyer’s   purchase decision) เรียก

โมเดลที่ใชอ้ธิบายระบบน้ีไดอี้กลกัษณะหน่ึงวา่  S - R Theory ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

 
 1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดขึ้นไดเ้องภายในร่างกาย (Inside Stimulus) และ

ส่ิงกระตุน้จากภายนอกร่างกาย (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัดารส่ิงกระตุน้

ภายนอก เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ โดยส่ิงกระตุน้ถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิด

การซ้ือสินคา้ (Buying Motive) ส่ิงดระตุน้ภายนอกจะประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  

 

 1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ ที่นักการตลาดสามารถ 

ควบคุม  และจัดขึ้ น  เป็นการกระตุ้นทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซ่ึง

ประกอบดว้ย  

  1.1.1 ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เช่น ออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้สวยงามเพื่อ 

กระตุน้ความตอ้งการ  

  1.1.2 ส่ิงกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การกําหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับ

ผลิตภณัฑโ์ดยพจิารณาลูกคา้เป้าหมายเป็นหลกั 

  1.1.3 ส่ิงกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เช่น การจาํหน่าย ผลิตภณัฑ์

ใหท้ัว่ถึงเพือ่ใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภค  
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  1.1.4 ส่ิงกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาอย่าง

สมํ่าเสมอ การใชค้วามพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสมัพนัธอ์นัดี 

กบับุคคลทัว่ไป  

 1.2 ส่ิงกระตุ้น อ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุ้นความต้องการของผู ้บริโภคที่อยู่

ภายนอกองคก์ารซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้โดยส่ิงเหล่าน้ี ไดแ้ก่  

  1.2.1 ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายไดข้องผูบ้ริโภค

เหล่าน้ีลว้นมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล  

  1.2.2 ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลย ี(Technological) เช่น เทคโนโลยใีหม่ดา้นถอนเงิน 

อตัโนมติัสามารถกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการในการใชบ้ริการกบัธนาคารมากขึ้น  

  1.2.3 ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง (Low’s Black Political) เช่น กฎหมาย 

เพิ่มลดภาษีสินคา้ กฎหมายเพิ่มลดภาษีสินคา้ใดสินคา้หน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่ม หรือลด ความ

ตอ้งการของผูซ้ื้อได ้

  1.2.4 ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีในไทย 

เทศกาลต่างๆ จะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้นมากขึ้น 

 

 2. กล่องดาํหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ

เปรียบเสมือนกล่องดาํ (Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได้ จึงตอ้งพยายามคน้หา 

ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ื้อและ

กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

 

 2.1 ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristic) ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจากปัจจยั 

ต่า ๆ คือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Culture Factors) ปัจจยัดา้นสงัคม (Social Factors) ปัจจยัส่วน 

บุคคล (Personal factors) และปัจจยัดา้นจิตวทิยา (Psychological Factors) 

 2.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer’s Decision Process) ประกอบด้วยขั้นตอน 

ดงัน้ี 

  2.2.1 การรับรู้ปัญหาหรือความตอ้งการ หมายถึง การรับรู้ความจาํเป็นและความ

ตอ้งการในสินคา้ กระบวนการรับรู้ปัญหา ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ การเกิดสภาวะที่ อยากจะให้

เป็น (Ideal State or Desired State) การทราบถึงสภาวะที่ เป็นอยู่ (Actual State) การเปรียบเทียบ

สภาวะที่อยากให้เป็นกบัสภาวะที่เป็นอยู ่และการรับรู้หรือการตระหนกัวา่มีปัญหาเกิดขึ้น (Problem 

Recognition) 
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  2.2.2 การคน้หาขอ้มูล เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ถึงปัญหาหรือความจาํเป็น ก็จะแสวงหา 

ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการที่สามารถแกปั้ญหา หรือสนองต่อความตอ้งการจากแหล่งขอ้มูลที่มี

อยูท่ ั้งภายในตวัผูบ้ริโภคเอง และหากไม่เพยีงพอก็จะแสวงหาเพิม่เตอมจากแหล่งอ่ืนๆ  

  2.2.3 การประเมินผลทางเลือกหลงัจากที่ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอต่อการตดัสินใจแลว้

ผูบ้ริโภคจึงพิจารณาเลือกผลิตภณัฑห์รือบริการต่างๆ จากขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้โดยกาํหนดทางเลือก

จาํนวนหน่ึงขึ้นมาแลว้นาํมาเปรียบเทียบเพื่อเลือกเอาทางเลือกท่ีคิดวา่ดีท่ีสุด ซ่ึงวิธีกาํหนดแตกต่าง

กนัออกไปขึ้นอยูก่บัความรู้หรือขอ้มูลท่ีมีอยู ่

  2.2.4 การตัดสินใจซ้ือ เป็นขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการซ้ือ เน่ืองจากเป็น

ขั้นตอนที่ผูบ้ริโภคลงมือกระทาํการซ้ือ ภายหลงัจากท่ีไดผ้า่นขั้นตอนอ่ืนๆ ก่อนหนา้น้ีมาตามลาํดบั 

การตดัสินใจซ้ือมีองคป์ระกอบที่สําคญั คือ การตั้งใจซ้ือและการลงมือซ้ือ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่อยู่

ภายใตอิ้ทธิพลของสภาวะแวดลอ้ม และความแตกต่างในตวัของผูบ้ริโภค 

  2.2.5 พฤติกรรมหลงัการซ้ือ เป็นความรู้สึกพอใจ หรือไม่พอใจ หลงัจากมีการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ความรู้สึกน้ีขึ้ นอยู่กับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และความคาดหวงัของ

ผูบ้ริโภค 

 

 3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคหรือ ผู ้

ซ้ือ ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

 

 3.1 การเลือกผลิตภณัฑ ์(Product Choice) เช่น การเลือกผลิตภณัฑน์ม ผูบ้ริโภคมีทางเลือก 

คือ นมสดกล่อง นมถัว่เหลือง นมววั นมแพะ เป็นตน้ 

 3.2 การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) เช่น ถ้าผูริ้โภคตอ้งการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นม จะ

เลือกยีห่อ้ เมจิ โฟร์โมสต ์ดชัมิลล ์เป็นตน้ 

 3.3 การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นมจากโรงงาน

โดยตรง ร้านสะดวกซ้ือใกลบ้า้น หรือร้านโชห่วย เป็นตน้ 

 3.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกเวลาเชา้ กลางวนั 

หรือเยน็ เป็นตน้ 

 3.5 การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือจาํนวนหน่ึงกล่อง 

คร่ึงโหล หรือยกลงั เป็นตน้ 
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ภาพที่ 2.1 แบบจาํลองพฤติกรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) 

ปรับปรุงจาก : รัฐวชัร์ พฒันจิระรุจน ์(2557) 

 

 

 

ส่ิงกระตุ้นภายนอก  

(Outside Stimulus) 

 

ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด 

(Marketing Stimulus) 

         -ผลิตภณัฑ ์

         -ราคา 

         -ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

         -การส่งเสริมดา้นการตลาด 

 

ส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ (Other Stimulus) 

         -ทางเศรษฐกิจ 

         -ทางเทคโนโลย ี

         -ทางกฎหมาย 

         -ทางวฒันธรรม 

กล่องดาํ หรือ 

ความรู้สึกนึกคดิ 

ของผู้ซ้ือ  

(Buyer’s Black Box) 

การตอบสนองของผู้ซ้ือ 

(Buyer’s Response) 

         -การเลือกผลิตภณัฑ ์

         -การเลือกตราสินคา้ 

         -การเลือกผูข้าย 

         -การเลือกเวลา 

         -การเลือกปริมาณการซ้ือ 

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ของ ผู้ซ้ือ (Buyer’s 

Decision Process)         

          -การรับรู้ปัญหา 

          -การคน้หาขอ้มูล 

          -การประเมินผลทางเลือก 

          -การตดัสินใจซ้ือ 

          -พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

 

ลกัษณะของผู้ซ้ือ  

(Buyer Characteristic) 

         -ปัจจยัดา้นวฒันธรรม  

         -ปัจจยัดา้นสังคม 

         -ปัจจยัส่วนบุคคล  

         -ปัจจยัดา้นจิตวทิยา  
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ส่วนที่ 2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 7P’ (Marketing Mix) 

 

 (Kotler. 1997 : 92 อา้งถึงใน โสภิตา รัตนสมโชค. 2558 : 10) ไดนิ้ยามความหมายของ ส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไวว้า่เป็นเคร่ืองมือที่ใชท้างการตลาดสามารถควบคุมได ้มกั

นาํมาใชเ้พื่อตอบสนองความพึงพอใจตลอดจนถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค จากเดิมส่วนประสม

ทางการตลาดจะมีเพียง 4 ตวัแปรที่นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา 

(Price) สถานที่หรือช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) แต่ในเวลา

ต่อมามีการกาํหนดตวัแปรในการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นมาอีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะ

ทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ

แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัการตลาดสมยัใหม่โดยเนน้ธุรกิจบริการ จึงเรียกวา่ ส่วนประสมทางการตลาด

แบบ 7Ps หรือ 7P’s (Marketing Mix) 

 (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ. 2552 : 80 - 81) ไดก้ล่าวไวว้า่ การใชต้วัแปรส่วนประสมทาง

การตลาด (7P’s Marketing Mix) สาหรับธุรกิจดา้นบริการ ประกอบดว้ยปัจจยั 7 ตวั (7Ps) คือ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ราคา การจดัจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลและพนกังาน การสร้างและ

การนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ซ่ึงจะใชร่้วมกนัเพือ่สนองความพงึพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 
 2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

 ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ส่ิงที่ถูกนาํมาเสนอขายเพือ่สร้างความสนใจใหก้บัผูบ้ริโภค และ

ก่อใหเ้กิดความพงึพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) โดยความพงึพอใจอาจมาจากส่ิงท่ี

สมัผสัได ้หรือสมัผสัไม่ได ้เช่น ตราผลิตภณัฑ ์คุณภาพของผลิตภณัฑ ์รูปแบบของบรรจุภณัฑ ์กล่ิน 

สี ราคา ช่ือเสียงของผูผ้ลิต ทั้งน้ีผลิตภณัฑท์ี่นาํเสนอขายจะเป็นแบบมีตวัตน หรือไม่มีตวัตนกไ็ด ้ แต่

ขอ้สาํคญัคอื ผลิตภณัฑน์ั้นๆจะตอ้งมีอรรถประโยชน ์(Utility) และมีคุณค่า (Value) ในสายตาของ

ผูบ้ริโภค การกาํหนดกลยทุธด์า้นผลิตภณัฑ ์ควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

  2.1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์(Product/Service Differentiation) หรือความ

ความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) เพือ่ให้สินคา้หรือบริการของกิจการมี

ความโดดเด่นมากขึ้น 

  2.1.2 คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์(Product Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน 

คุณภาพ รูปร่างลกัษณะ การสร้างบรรจุภณัฑ ์ตราผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

  2.1.3 การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(Product Positioning) เพือ่แสดงตาํแหน่งของ

ผลิตภณัฑใ์นตลาด ซ่ึงจะสร้างความแตกต่างและคุณค่าในสายตาของกลุ่มผูบ้ริโภค 
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  2.1.4 การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) เพือ่ทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์ความ

แปลกใหม่ โดยการปรับปรุงและพฒันาใหดี้ยิง่ขึ้น (New and Improved)  

  2.1.5 กลยทุธเ์ก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์

(Product Line) 

 

 2.2 ดา้นราคา (Price) 

 ราคา หมายถึง เคร่ืองกาํหนดมูลค่าในการแลกเปล่ียนเพื่อซ้ือขายสินคา้หรือบริการต่างๆ 

หรืออาจเป็นคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ เพือ่ให้ไดรั้บประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ ์สินคา้หรือบริการนั้นๆ 

อยา่งคุม้ค่ากบัมูลค่าที่จ่ายไป (Armstrong and Kotler. 2009 : 616 - 607) นอกจากน้ียงัหมายถึง คุณค่า

ของผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงินที่ลผูบ้ริโภคใชใ้นการเปรียบเทียบระหวา่งราคา (Price) ที่ตอ้งจ่าย กบั

คุณค่า (Value) ที่จะไดรั้บกลับมาจากการซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นๆ หากคุณค่าที่ผูบ้ริโภคจะไดรั้บสูงกว่า

ราคาท่ีตอ้งจ่ายก็จะทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision) การกาํหนดกลยทุธก์ารตั้งราคาของ

ผลิตภณัฑค์วรคาํนึงถึงปัจจยัในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  2.2.1 สถานการณ์ สภาวะ และรูปแบบของการแข่งขนัในตลาด 

  2.2.2 ตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ 

  2.2.3 คุณค่าที่รับรู้ไดใ้นสายตาของผูบ้ริโภค 

  2.2.4 ปัจจยัอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

  

 2.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place/Channel Distribution) 

 ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง ช่องทางการจาํหน่ายสินคา้หรือบริการ รวมถึงวธีิการที่จะ

นาสินคา้และ/หรือบริการนั้นๆ ไปยงัผูบ้ริโภคเพื่อให้ทนัต่อความตอ้งการ ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ที่ตอ้ง

พจิารณาวา่ กลุ่มเป้าหมายคือใคร และควรกระจายสินคา้และ/หรือบริการสู่ผูบ้ริโภคผ่านช่องทางใด

จึงจะเหมาะสมมากที่สุด ดงัต่อไปน้ี 

  2.3.1 จาํหน่ายสินคา้สู่ผูบ้ริโภคโดยตรง (Direct) 

  2.3.2 จาํหน่ายสินคา้ผา่นผูค้า้ส่ง (Wholesaler) 

  2.3.3 จาํหน่ายสินคา้ผา่นผูค้า้ปลีก (Retailer) 

  2.3.4 จาํหน่ายสินคา้ผา่นผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก (Wholesaler and Retailer) 

  2.3.5 จาํหน่ายสินคา้ผา่นตวัแทน (Dealer) 
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 (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541 : 337) ไดก้ล่าวไวว้า่ การเลือกทาํเลที่ตั้ง (Location) ของ

ธุรกิจนั้นมีความสาํคญัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจการใหบ้ริการ เพราะ ทาํเลที่ตั้งจะเป็นตวักาํหนด

กลุ่มผูบ้ริโภคที่จะเขา้มาใชบ้ริการ ดงันั้นสถานที่ให้บริการจึงควรครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ

กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด การกาํหนดช่องทางการจดัจาํหน่ายควรคาํนึงถึง รูปแบบของการ

ดาํเนินธุรกิจ ความจาํเป็นในการใชค้นกลาง (Intermediary) เพื่อจดัจาํหน่ายสินคา้หรือบริการ และ

ผูบ้ริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

 

 2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือที่ใช้ในการส่ือสารทางการตลาด เพื่อสร้าง

แรงจูงใจ (Motivation) ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) ความตอ้งการ (Need) และความพึง

พอใจ (Satisfaction) ในสินคา้หรือบริการให้กบัผูบ้ริโภค เพื่อย ํ้าเตือนความทรงจาํ (Remind) ในตวั

ผลิตภณัฑ์ โดยการส่งเสริมการตลาดนั้นมีอิทธิพลต่อความรู้สึก (Feeling) ความเช่ือ (Belief) และ

พฤติกรรม (Behavior) ในการซ้ือสินคา้หรือบริการ หรืออาจเป็นการติดต่อส่ือสาร (Communication) 

เพือ่แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย ภายใตเ้คร่ืองมือการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เรียกไดว้่า

เป็น เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC: Integrated Marketing Communication) ขึ้นอยู่

กบัความเหมาะสมของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการส่งเสริมการตลาดแบบบูรณา

การมี 5 รูปแบบ ดงัน้ี 

  2.4.1 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร 

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการ ซ่ึงการโฆษณาสามารถทาํได้

หลากหลายช่องทาง เช่น โทรทศัน ์วทิย ุป้ายโฆษณา หนงัสือพมิพ ์อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

  2.4.2 การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ ์(Publicity and Public Relation) หมายถึง 

การนาํเสนอแนวความคิดของบุคคลที่มีต่อสินคา้หรือบริการ เป็นความพยายามในการส่ือสารขอ้มูล

จากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารโดยอาจจะเป็นจากองคก์รถึงผูบ้ริโภคทัว่ไป หรือจากองคก์รถึงองคก์ร

ดว้ยกนั เป็นตน้ 

  2.4.3 การขายโดยพนักงาน  (Personal Selling) หมายถึง การขายสินค้าท่ีมีการ

ส่ือสารทั้งสองทาง (Two - ways Communication) หรือ การขายแบบเผชิญหนา้ (Face - to - Face) 

ซ่ึงผูข้ายและผูซ้ื้อจะไดพ้บหนา้กนั มีการสอบถาม แลกเปล่ียนขอ้มูล และเสนอขายสินคา้และ 

บริการกนัโดยตรง 
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  2.4.4 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่จะ

ช่วยเพิ่มปริมาณการขายสินคา้หรือบริการ อาทิเช่น การลดราคา การแลกสินคา้สมนาคุณ การแจก

สินคา้ตวัอยา่ง การแถมสินคา้ เป็นตน้  

  2.4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง ช่องทางการตลาดที่สามารถ

เข้าถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายได้โดยตรงเพื่อนําเสนอสินคา้หรือบริการ ซ่ึงรูปแบบของช่องทาง

การตลาดทางตรง ไดแ้ก่ การตลาดทางโทรศพัท ์จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้  

 

 2.5 ดา้นบุคคล (People) 

 ดา้นบุคคลหรือบุคลากร หมายถึง พนักงานที่ทาํงานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่องคก์รในดา้น

ต่างๆ ซ่ึงนับรวมตั้งแต่เจา้ของกิจการ ผูบ้ริหารระดับสูง ผูบ้ริหารระดับกลาง ผูบ้ริหารระดับล่าง 

พนกังานทัว่ไป แม่บา้น เป็นตน้ นับไดว้า่เป็นส่วนผสมทางการตลาดที่มีความสาํคญั เน่ืองจากเป็นผู ้

คิด วางแผน และปฏิบติังาน เพื่อขบัเคล่ือนองคก์รให้เป็นไปในทิศทางที่วางกลยทุธ์ไว ้นอกจากน้ี

บุคลากรยงัมีบทบาทในการสร้างปฏิสัมพนัธแ์ละมิตรไมตรีที่ดีต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัที่จะทาํ

ใหผู้บ้ริโภคเกิดความพงึพอใจ และเกิดความผกูพนักบัองคก์รในระยะยาว 

 

 2.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  

 ลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงที่ผูบ้ริโภคสมัผสัไดจ้ากการเลือกใชสิ้นคา้หรือบริการ เป็น

การสร้างความแตกต่างอยา่งโดดเด่น และมีคุณภาพ เช่น การตกแต่งร้าน รูปแบบของการจดัจาน

อาหาร การแต่งกายของพนักงานในร้าน การพูดจาต่อลูกคา้ การบริการที่รวดเร็ว เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ี

จาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจทางด้านการบริการ โดยจะตอ้งมีลกัษณะทาง

กายภาพที่ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความพงึพอใจ และมีสภาพทางกายภาพที่ต่างจากผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน  

  

 2.7 ดา้นกระบวนการ (Process) 

 กระบวนการ หมายถึง เป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิการ และงานปฏิบติัในดา้นการ

บริการที่นําเสนอให้กับผูใ้ช้บริการ เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยในแต่ละ

กระบวนการสามารถมีไดห้ลายกิจกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธีการดาํเนินงาน หากกิจกรรมต่างๆ 

ภายในกระบวนการมีความเช่ือมโยงและประสานกนั จะทาํให้กระบวนการโดยรวมมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ีกระบวนการทาํงานในด้านของการบริการ จาํเป็นตอ้งมีการออกแบบกระบวนการทาํงานที่

ชดัเจน เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรทุกคนเกิดความเขา้ใจตรงกัน สามารถปฏิบติัให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ส่วนที่ 3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

  

 (Oppenheim. 1979 : 63 อ้างถึงใน ณัชชา สุวรรณวงศ์. 2560 : 16) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่ มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคนั้นขึ้นอยูก่บัหลายปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 

 3.1 ค่านิยม (Value) ค่านิยมจะมีอิทธิพลในกระบวนการตดัสินใจในสถานการณ์ที่มีหลาย

ตวัเลือก อาจมีผลทาํใหค้่านิยมพฒันาและเปล่ียนแปลงไปในดา้นที่ดีขึ้นหรือแยล่งก็ได ้

 3.2 ประเภทของครอบครัว (Type of Family) มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค เช่น ขนาด

ของครอบครัว การเงินของครอบครัว อาชีพ และการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว และศาสนา 

ของครอบครัวนั้นๆ เป็นตน้ 

 3.3 ทรัพยากรครอบครัว (Family Resources) มีผลตอการตดัสินใจของผูบ้ริโภค กล่าวคือ 

บุคคลโดยทัว่ไปมกัจะทาํตามรูปแบบการซ้ือในส่ิงเดิมที่เคยซ้ือในอดีต ทาํให้มีความรอบคอบมาก

ขึ้นในการซ้ือ เพราะเกิดการตดัสินใจขั้นสุดทา้ยและเป็นนิสัย เช่น การซ้ือเส้ือผา้และอาหารเป็นการ

กระทาํที่เป็นปกติวสิัย และมีแนวโนม้ที่จะซ้ือเส้ือผา้และอาหารที่มีลกัษณะที่คลายคลึงกนัซํ้ าไปซํ้ า 

มา ผูห้ญิงบางคนซ้ือเส้ือเช้ิตและกระโปรงสาํหรับใส่ประจาํวนั ส่วนผูช้ายใส่เส้ือยดืและกางเกงยนีส์  

 3.4 ทิศทางของเศรษฐกิจสังคม (The Socioeconomic Setting) เศรษฐกิจของประเทศจะ

ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือ กล่าวคือ ในช่วงท่ีเศรษฐกิจรุ่งเรืองผูค้นส่วนใหญ่จะทาํงานและมี

เงินมากพอเพือ่ใชใ้นการจบัจ่ายใชส้อย แต่เม่ือเศรษฐกิจตกตํ่าก็จะจบัจ่ายใชส้อยนอ้ยลง  

(Kotler and Armstrong. 2001 อา้งถึงใน ณัชชา สุวรรณวงศ.์ 2560 : 17) 

  

 (Kotler and Armstrong. 2001 อ้างถึงใน  ณั ชชา สุวรรณ วงศ์. 2560 : 17) ได้ก ล่ าวว่า 

การศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นจะทาํให้ทราบถึงลกัษณะ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในด้านต่างๆ ส่งผลให้นักการตลาดสามารถจัดหาแนวทางกระตุ้น

การตลาดได้อย่างเหมาะสม มีการแบ่งปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดออกเป็น 4 ปัจจัย 

ดงัต่อไปน้ี 

 3.1 ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural Factor) เป็นสญัลกัษณ์ และส่ิงที่มนุษยส์ร้างขึ้นโดยเป็น

ที่ยอมรับจากคนรุ่นหน่ึงจนถึงอีกรุ่นหน่ึง โดยเป็นตวักาํหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์น

สงัคมหน่ึง ซ่ึงวฒันธรรมแบ่งออกเป็นวฒันธรรมพื้นฐาน วฒันธรรมยอ่ย และชนชั้นของสงัคม 

 3.2 ปัจจยัดา้นสังคม (Social Factors) เป็นปัจจยัที่เก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัและมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือซ่ึงประกอบดว้ย 
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  3.2.1 กลุ่มอา้งอิง (Reference Groups) เป็นกลุ่มที่บุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยกลุ่มน้ี

จะมีอิทธิพลต่อทศันคติความคิดเห็นและค่านิยมบุคคลในกลุ่มอา้งอิง 

  3.2.2 กลุ่มครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อ

ทศันคติความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล 

  3.2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลคนหน่ึงอาจจะเข้าไป

เก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม ซ่ึงบุคคลนั้นจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่มที่ร่วมอยู ่

 3.3 ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) ไดแ้ก่ อาย ุขั้นตอนวฎัจกัรชีวติครอบครัว อาชีพ 

โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดาํรงชีวติ 

 3.4 ปัจจยัทางจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซ้ือของบุคคลได้รับอิทธิพลจาก

ปัจจยัทางจิตวิทยาซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคเองที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการ

ใชสิ้นคา้ 

 

ส่วนที่ 4 แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 

  
 (Maslow. 1981 : 26 - 27 อ้างถึงใน สุพิชญา อุรเคนทร์เนตร. 2553 : 11) เป็นทฤษฎีที่

เก่ียวขอ้งกับความตอ้งการและแรงจูงใจที่มีช่ือเสียง และเป็นที่ยอมรับอย่างกวา้งขวาง ตั้ งอยู่บน

สมมุติฐานที่วา่ มนุษยมี์ความตอ้งการที่ไม่ส้ินสุดเสมอ เม่ือความตอ้งการหน่ึงไดรั้บการตอบสนอง

ความพึงพอใจแลว้ ก็จะเกิดความตอ้งการส่ิงใหม่ขึ้นอีก ความตอ้งการบางส่ิงยงัไม่หมดไปก็สามารถ

เกิดความตอ้งการใหม่ซํ้ าซ้อนขึ้นมาไดใ้นขณะเดียวกนั ความตอ้งการที่ไดรั้บการตอบสนองแลว้จะ

ไม่เป็นส่ิงจูงใจพฤติกรรมอ่ืนๆ แต่ความตอ้งการที่ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจะเป็นส่ิงจูงใจให้เกิด

พฤติกรรมอ่ืนๆตามมา ความตอ้งการของบุคคลจะเรียงลาํดบัตามความสาํคญั เม่ือความตอ้งการใน

ระดับตํ่าถูกตอบสนองความพึงพอใจแล้วก็จะเขา้สู่ความต้องการในลาํดับที่สูงขั้นต่อไป ความ

ตอ้งการของบุคคลถูกกาํหนดเอาไว ้5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

 4.1 ความตอ้งการทางดา้นกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของ 

มนุษยแ์ละเป็นส่ิงจาํเป็นที่สุดสําหรับการดาํรงชีวิตของมนุษยเ์พื่อความอยูร่อด อันได้แก่ อาหาร 

อากาศ นํ้ า ที่อยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และความตอ้งการทางเพศ ในส่วนขององคก์าร ส่ิงที่

สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าจา้ง สวสัดิการ อนั

เป็นส่ิงตอบแทนที่อยูใ่นรูปแบบของเงินตรา เพือ่ใชใ้นดาํรงชีพของมนุษย ์

 4.2 ความต้องการความมั่นคงหรือความปลอดภัย (Security or Safety Needs) เม่ือความ 

ตอ้งการทางร่างกายไดรั้บการตอบสนองแล้ว มนุษยก์็จะมีความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงหรือ

ความปลอดภยัเป็นลาํดบัถดัมา เป็นความตอ้งการท่ีทาํใหม้นุษยส์ามารถดาํดงมีชีวติไดอ้ยา่งปลอดภยั
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จากอันตรายทางกาย และความกลัวการสูญเสียงาน ทรัพยส์มบัติ อาหาร เส้ือผา้หรือที่อยู่อาศัย 

สําหรับในองค์การส่ิงที่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความตอ้งการทางด้านความมั่นคงหรือความ

ปลอดภยั ไดแ้ก่ ความมัน่คงในการปฏิบติังาน ไม่หวาดหวัน่ต่อการที่จะถูกปลดออกจากงาน โดยไม่

มีเหตุผลและไม่เป็นธรรม ทาํใหมี้การสร้างหลกัประกนัความมัน่คงและปลอดภยัในชีวิตการทาํงาน 

เช่น การมีเงินบาํเหน็จบาํนาญ การมีกองเงินทุนขาดแคลนเม่ือตอ้งเป็นคนไร้ความสามารถ เป็นตน้ 

 4.3 ความต้องการความผูกพันหรือการมีมิตรสัมพันธ์(Affiliation or Belonging Needs) 

มนุษยมี์ปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมเพื่อฝูง ส่วนหน่ึงของกลุ่ม ในองค์การความ

ตอ้งการเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความปรารถนาที่จะมีความสมัพนัธท์ี่ดี กบัเพือ่นร่วมงาน การไดรั้บการ

ยอมรับจากเพือ่นร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา อนัแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหารไดใ้หค้วามสาํคญัในตวัเอง การ

มีส่วนร่วมในการทํางานเป็นกลุ่มหรือทีมงาน ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับ

ผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 

 4.4 ความตอ้งการความยกยอ่ง (Self - esteem Needs) เป็นความตอ้งการไดรั้บความนับถือ 

ยกยอ่งในความมีช่ือเสียงและเกียรติยศ เพื่อทาํให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ในองคก์ารความ

ตอ้งการ ไดรั้บความยกยอ่งเป็นส่ิงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการยอมรับความสามารถ และใหโ้อกาสมีส่วน

ร่วมในการ บริหารงาน ผูบ้ริหารงานอาจมีการพิจารณาเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งและมอบหมายงาน

หรือเพิ่มความ รับผดิชอบ ให้สูงขึ้น หรือมีการมอบหมายให้เป็นตวัแทนขององคก์ารในการเขา้ไป

ร่วมประชุมซ่ึงเป็น เคร่ืองช้ีให้เห็นถึงการยอมรับความรู้ความสามารถให้ความเช่ือมัน่และเช่ือถือว่า

เป็นคนที่มี ความสามารถสูงในการปฏิบติัหนา้ที่การงาน  

 4.5 ความตอ้งการการประสบความสําเร็จในชีวิต (Self - Actualization Needs) มาสโลว์

คาํนึงถึงเร่ือง ความตอ้งการในระดบัสูงสุด เป็นส่ิงแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการบรรลุผลสาํเร็จใน

ชีวิต บรรลุในส่ิงที่ตนเองต้องการ ความต้องการประสบความสําเร็จในชีวิต สามารถพบได้ใน

องคก์ารที่เปิดโอกาสให้มีความเจริญกา้วหน้าโดยมีการให้อาํนาจและมีความคิดสร้างสรรค ์มีการ

ฝึกอบรมสาํหรับงานในหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมายที่มีความทา้ทาย และมีความเจริญกา้วหนา้ใน อาชีพ

การงานอนัเป็นความคาดหวงัสูงสุดในชีวติหนา้ที่การงาน 

 
 จากทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขั้นของมาสโลว ์สรุปไดว้า่ความตอ้งการของมนุษยแ์ต่ละ

บุคคลนั้ นไม่เท่ากัน บุคคลแต่ละคนจะมีการตอบสนองความต้องการของตัวเองในแต่ละด้าน

แตกต่างกัน และความตอ้งการในแต่ละขั้นตอนจะมีความสําคญัมากหรือน้อยขึ้นอยูก่ ับความพึง

พอใจส่วนบุคคลนั้นๆ  
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 (Shelly. 1995 : 9 อ้างถึงใน ปราการ กองแก้ว. 2546 : 17) ได้กล่าวสรุปเก่ียวกับความพึง

พอใจไวว้่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของมนุษย ์มี 2 รูปแบบ คือ ความรู้สึกเชิงบวก และ

ความรู้สึกเชิงลบ ความรู้สึกเชิงบวกเม่ือเกิดขึ้ นแล้วจะทาํให้มนุษยเ์กิดความสุขหรือความรู้สึก

ทางบวกเพิ่มขึ้นไดอี้ก ดงันั้นความสุขจะเป็นความรู้สึกที่มีผลต่อมนุษยม์ากกว่าความรู้สึกเชิงบวก

อ่ืนๆ โดยความรู้สึกเชิงบวก ความรู้สึกเชิงลบ และความสุขมีความสัมพนัธ์กนั อยา่งสลบัซับซ้อน

และระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้งสามน้ีเรียกว่า ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะ

เกิดขึ้นได ้เม่ือระบบความพงึพอใจ มีความรู้สึกเชิงบวกมากกวา่ความรู้สึกเชิงลบ 

 

 (Vroom. 1990 อา้งถึงใน วรวทิย ์หงวนศิริ. 2540 : 3) กล่าววา่ ทศันคติและความพงึพอใจใน

ส่ิงหน่ึง สามารถใช้แทนกันได้เพราะทั้ งสองคาํน้ี หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้เม่ือบุคคลเข้าไปมีส่วน

ร่วมกบัส่ิงนั้น ทศันคติในเชิงบวกจะแสดงถึงการมีความพึงพอใจในส่ิงนั้น และทศันคติเชิงลบจะ

แสดงถึงการมีความไม่พงึพอใจในส่ิงนั้น  

 

 (Morse. 1953 : 27 อา้งถึงใน พมิานมาศ ลีเลิศวงศภ์กัดี. 2552 : 9) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจ 

คือ ทุกส่ิงทุกอยา่งที่สามารถลดความตึงเครียดของบุคคลใหน้อ้ยลงได ้ความตึงเครียดท่ีมีมากจะทาํ

ให้เกิดความไม่พึงพอใจ โดยความตึงเครียดน้ีเป็นผลมาจากความตอ้งการของมนุษยท์ี่ยงัไม่ไดรั้บ

การตอบสนอง ทาํใหมี้ความไม่พงึพอใจเกิดขึ้น 

 

 (Wolman. 1973 : 334 อา้งถึงใน พิมานมาศ ลีเลิศวงศภ์กัดี. 2552 : 9) ไดใ้ห้ความหมายของ

ความพึงพอใจ เอาไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง การมีความรู้สึก (Feeling) ที่มีความสุขเม่ือมนุษย์

ไดรั้บผลสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Goals) ความตอ้งการ (Wants) หรือแรงจูงใจ (Motivation) 

 

 (Mullinss. 1985 : 280 อา้งถึงใน พิมานมาศ ลีเลิศวงศภ์กัดี. 2552 : 10) ไดก้ล่าวว่า ความพึง

พอใจเป็นเจตคติของบุคคลที่มีต่อส่ิงต่างๆ เป็นสภาพภายในท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกของ

บุคคลที่ประสบความสาํเร็จในงาน ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษยจ์ะมีแรงผลกัดนับาง

ประการในตัวบุคคล ซ่ึงเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่าง เพื่อที่จะ

สนองตอบต่อความตอ้งการหรือความคาดหวงัที่มีอยู ่และเม่ือบรรลุเป้าหมายนก็จะเกิดความพอใจ 

เป็นกระบวนการหมุนเวยีนต่อไปอีก ดงันั้น ความพงึพอใจของผูรั้บบริการ จึงเป็นหัวใจ ของธุรกิจที่

ใหบ้ริการสร้างความพงึพอใจที่จะมารับบริการอีกในคร้ังต่อไป 
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ส่วนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  

 ลาวณัย ์ทวผีดุง (2559) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการ

ร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการวจิยัพบว่า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน เคเอฟซี ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีเพียง 4 ปัจจยั เรียงลาํดบัตามอิทธิพลที่ ส่งผลต่อการตดัสินใจ

จากมากไปน้อย ได้ดังน้ี ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านราคาและคุณค่าทางโภชนาการ ตามลําดับ  และลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ที่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการร้าน  เคเอฟซี  ของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกนั จะ

ส่งผลต่อการตดัสินใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ในขณะท่ีเพศ และอาชีพท่ีแตกต่างกนั จะไม่

ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน เคเอฟซี จากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความถ่ีของการใชบ้ริการ

ร้าน เคเอฟซี น้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 38.5 โดยมีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังในการ

บริโภคอยูท่ี่ ประมาณ 201 - 300 บาท ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกมาใชบ้ริการที่

ร้าน เคเอฟซี เน่ืองจากชอบในรสชาติอาหารเป็นอนัดบัแรก คิดเป็นร้อยละ 53.4 และจากผลการวจิยั

พบวา่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการที่ร้าน เคเอฟซี สูงที่สุดคือ ตวัผูบ้ริโภคเอง คิด

เป็นร้อยละ 44.2  ช่วงเวลาในการบริโภคส่วนใหญ่จะอยูท่ี่เวลาประมาณ หลงั 18.00 น. เป็นตน้ไป  

  

 นายสิริไพศาล ยิม้ประเสริฐ (2559) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้ นปี ท่ี  1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา 

ผลการวจิยัพบวา่ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในภาพรวม อยูใ่นระดบัพอใช ้หากพิจารณาพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารที่อยูใ่นระดบัดี คือ ท่านดูวนัหมดอายกุ่อนซ้ืออาหารสาํเร็จรูป ในส่วนของพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร อยูใ่นระดบัพอใช ้คือ ท่านไม่ไดรั้บประทานอาหารเชา้ เน่ืองจากตอ้งรีบเขา้เรียน

ใหท้นัเวลา ในขณะที่ปัจจยัในดา้นของ เพศ คณะ ค่าใชจ่้ายต่อเดือน ที่พกัอาศยั และค่าดชันีมวลกาย

ที่ต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่แตกต่างกนั 
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 เจณิภา คงอ่ิม (2560) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทฟาสต ์       

ฟู้ดของประชาชนในจงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการบริโภค อาหารประเภทฟาสต์

ฟููดของประชาชนจงัหวดันนทบุรีพบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการที่ร้าน เค เอฟ ซี (KFC) จาํนวน 1 - 3 

คร้ังต่อเดือน เพราะมีความชอบส่วนตวั นอกจากน้ีพบว่าอาหารประเภทพิซซ่า เป็นท่ีนิยมจดัเล้ียง

สังสรรคใ์นกลุ่มเพื่อน ค่าใชจ่้ายในการบริโภค 201 – 300 บาทต่อคร้ัง ส่วนใหญ่ รับประทานท่ีร้าน

ในเวลาช่วงเยน็ ที่ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล ผลวิจยัพบว่าสถานภาพบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ สมรส มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารฟาสตฟู้์ด อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยประชาชนจะมาใชบ้ริการในช่วง

เยน็มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.00 โดยเฉพาะกลุ่มที่มีสถานภาพโสด เน่ืองจากผูมี้สถานภาพโสดจะ

มีเวลาใชบ้ริการในร้านไดน้านกวา่ ใชไ้ดคุ้ม้ค่ากว่าผูท้ี่สมรสแลว้ ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่บรรยากาศ

ทัว่ไปของร้านเหมาะกบัหนุ่มสาว เน้นความ ทนัสมยั ประกอบกบัอาหารฟาสตฟู้์ด เป็นอาหารที่มี

การจดัเตรียมขึ้นมาเพื่อจาํหน่ายแก่ผูบ้ริโภคที่ตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว ประหยดัเวลา สามารถ

รับประทานได้ทันที ซ่ึงเหมาะกับสังคมในปัจจุบันซ่ึงมีสภาพที่ต้องเร่งด่วนในการดาํเนิน ชาว

นนทบุรีจะใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด จาํนวน 1 - 3 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 68.50 ทั้งน้ี 

อาจจะเป็นเพราะมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคม วฒันธรรม และความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี

ประกอบกับการปรับตัวในวิถีชีวิตของแต่ละคน แต่ละครอบครัว ความเป็นเพื่อนกันในสังคม 

สภาพแวดล้อม และการดาํเนินชีวิตที่ตอ้งมีการแข่งขนักับเวลาทั้งการทาํงาน การศึกษาหาความรู้ 

ฯลฯ จึงทาํให้กลุ่มวยัรุ่นมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปจากอดีต โดยหันมา 

รับประทานอาหารฟาสตฟู้์ดกนัมากขึ้น  

 
 เครือมาศ มีเกษม (2554) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน

ด่วนของบุคคลวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงมีอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี มีสถานภาพโสด ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุดพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี

ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญ าตรี  หรือเทียบเท่ าประกอบอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 10,000 - 20,000 บาท ในดา้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน

ด่วนของบุคคลวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกบริโภคอาหาร

จานด่วนประเภทไก่ทอดบ่อยที่สุด รองลงมาเลือกบริโภคอาหารจานด่วนประเภทพซิซ่า มีความถ่ีใน

การบริโภคอาหารจานด่วนนอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน และพบวา่ส่วนใหญ่เลือกซ้ืออาหารจานด่วนตาม

ห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อคร้ังประมาณ 432 บาท และ

ได้รับความพึงพอใจจากการบริโภคอาหารจานด่วนในระดับมาก ผลการทดสอบความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน พบว่า ลักษณะทาง
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ประชากรของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน ผล

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนกับความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารจานด่วน พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง

ที่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดในดา้นต่างๆที่แตกต่างกนั ส่งผลให้กลุ่ม

ตวัอยา่งมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนที่แตกต่างกนัในเกือบทุกประเด็น 

 

 ทศันา ศิริโชติ (2557) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง  ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการ

บริโภคอาหารโดยรวมอยูใ่นระดบัพอใช ้นักศึกษามีทศันคติเก่ียวกบัการบริโภคอาหารโดยรวมอยู่

ในระดับดี โดยอยู่ใน ระดับ ดี 4 คณะ ในระดับปานกลาง 3 คณะ และนักศึกษามีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารโดยรวม และ ในทุกคณะอยูใ่นระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติและ

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักศึกษาที่มีขอ้มูลส่วนบุคคลต่างกัน พบว่านักศึกษาที่มีขอ้มูล

พื้นฐานส่วนบุคคลในประเด็นชั้นปีการศึกษา ภูมิลาํเนาเดิม รายไดต่้อเดือนของนักศึกษา และภาวะ

โภชนาการที่ต่างกนั มีความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่แตกต่างกนั แต่นักศึกษา

ที่มีเพศ สาขาวิชาที่ศึกษา ลกัษณะการอยูอ่าศยั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว และแหล่งความรู้

เร่ืองเร่ืองการบริโภคอาหาร ต่างกนั มีความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกต่างกนั 

และความสมัพนัธ์ระหว่าง ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนกัศึกษา พบว่ามี

ความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกหรือ ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ นักศึกษาท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการบริโภค

อาหารดี จะมีทศันคติเก่ียวกบัการบริโภคอาหารที่ดี และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีดีดว้ย 
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    บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของ

บุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามลาํดับขั้นตอน

ดงัน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2.  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.  วิธีสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

4.  วิธีการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5.  วิธีการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลวยัทาํงาน ที่บริโภคอาหารจานด่วน เขต

จอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจาํนวนที่แน่นอนของกลุ่มบุคคลวยั

ทาํงาน ที่บริโภคอาหารจานด่วน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการ

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรคาํนวณแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร และใช้สูตร

กาํหนดขนาดตวัอยา่งของ  W.G. cochran (1953) ดงัน้ี 

 

                       n = P (1 - P) Z2 

                                    e2 

 

 n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

 P แทน สดัส่วนของประชากรที่ผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม  

 Z แทน ความมัน่ใจที่ผูว้จิยักาํหนดไวท้ี่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

 e แทน สดัส่วนของความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเ้กิดขึ้นได ้
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 ผูว้จิยัตอ้งการสุ่มตวัอยา่งเป็น 50% จากจาํนวนประชากรทั้งหมด ตอ้งการความเช่ือมัน่ 95 % 

และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คาํนวณได้คือ         

 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 หรือ 384 ตวัอยา่ง  

 ขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่คาํนวณได้คือ 384 ตวัอยา่ง แต่เพื่อความแม่นยาํของขอ้มูลใน

การเก็บตวัอยา่ง ผูว้จิยัจึงไดท้าํการเก็บจาํนวนตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง 

 

2. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล   

 

 สาํหรับการวจิยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกใช ้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ

สุ่มตวัอยา่งและเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไดส้ร้างขึ้นเพื่อเป็นการศึกษา พฤติกรรมการบริโภค

อาหารจานด่วนของบุคคลวัยทํางาน เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ผู ้วิจัยได้แบ่ ง

แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น โดยมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

ระดบัการศึกษา โดยผูต้อบแบบสอบถาม สามารถเลือกคาํตอบไดเ้พยีงขอ้เดียว 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยั

ทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
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3. วิธีสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 

 ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของ

บุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  แลว้นาํมากาํหนดกรอบแนวคิดของการวจิยั 

เพือ่นาํมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2.  นําผลที่ได้จากการศึกษาตามขอ้ 1.  มาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ และ

พจิารณาเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวจิยั 

 3.  นาํแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอคาํแนะนาํ 

ปรับปรุง แกไ้ข  

4.  นาํแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ และทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง  

5.  นําแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่มตวัอย่าง  ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งในงานวิจยั จาํนวน 40 คน  และนาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient)  

 6.  นาํแบบสอบถามที่ผา่นการทดลองใชแ้ละแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยท์ี่ปรึกษาสารนิพนธ์เป็น

คร้ังสุดทา้ย  เพื่อตรวจสอบและให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการจดัทาํฉบบัสมบูรณ์  สาํหรับนาํไปใชใ้นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

4. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน

ของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการวิจยัตามที่ ผูว้ิจยัไดศึ้กษา

คน้ควา้เอกสารและงานวิจยัที่ เก่ียวขอ้ง นํามาสังเคราะห์และสร้างเป็นแบบสอบถาม เพื่อนําเสนอ

อาจารยท์ีป่รึกษาพจิารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถาม  มีวธีิดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 1.  ขอหนงัสือจากมหาวทิยาลยัเพือ่ขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 2.  ประสานงานกบักลุ่มตวัอยา่งเพือ่นาํเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล   

 3.   ผูว้ิจยัดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของกลุ่มตวัอยา่งในการตอบขอ้คาํถามตามเคร่ืองมือ

แต่ละชุดใหส้มบูรณ์  แลว้นาํผลการตอบไปจดักระทาํและวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 4. เป็นการรวบรวมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
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5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 1.  แบบสอบถามในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 

 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยั

ทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณและวิเคราะห์หาค่าสถิติโดย

ใช้ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ, อายุ, 

อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระดบัการศึกษา และตวัแปรพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน 

เช่น ประเภทของอาหารจานด่วน, ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน, สถานท่ีหรือร้านอาหารจาน

ด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ, ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง, เหตุผลในการ

บริโภคอาหารจานด่วน, ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน และใช้ค่าเฉล่ีย (Means) ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงเป็นตวั

แปรที่มีระดบัการวดัประเภทช่วง  

 วเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นทางดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  ดว้ยวิธีการคาํนวณ

ค่าเฉล่ีย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จากนั้ นนําค่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์แปล

ความหมายของ เครือมาศ มีเกษม (2554)  ที่กาํหนดไวด้งัน้ี 

  เห็นดว้ยมากที่สุด   มีค่าเท่ากบั  5 คะแนน 

  เห็นดว้ยมาก   มีค่าเท่ากบั  4 คะแนน 

  เห็นดว้ยปานกลาง  มีค่าเท่ากบั  3 คะแนน 

  เห็นดว้ยนอ้ย   มีค่าเท่ากบั  2 คะแนน 

  เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด  มีค่าเท่ากบั   1 คะแนน 

 การแปลความหมายค่าเฉล่ีย ใชห้ลกัเกณฑแ์ต่ละช่วงเท่ากนั (Class Interval) ซ่ึงสามารถ 

คาํนวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ไดด้งัน้ี 

   
    

 
 

 

 

 

 

 

 

5 –1 
0.8 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

จาํนวนชั้น 
= 

5 
= 
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 ซ่ึงจะไดค้่าเฉล่ียแต่ละระดบัห่างกนั 0.8 และกาํหนดความหมายของค่าคะแนนเฉล่ีย          

แต่ละระดบัดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ีย    4.21    ถึง    5.00    หมายถึง     เห็นดว้ยมากที่สุด 

  ค่าเฉล่ีย    3.41    ถึง    4.20    หมายถึง     เห็นดว้ยมาก 

  ค่าเฉล่ีย    2.61    ถึง    3.40    หมายถึง     เห็นดว้ยปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย    1.81    ถึง    2.60    หมายถึง     เห็นดว้ยนอ้ย   

   ค่าเฉล่ีย    1.00    ถึง    1.80    หมายถึง     เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

    
2.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชใ้นการอธิบายตวัแปรต่างๆของการวจิยั 

 - ค่าความถ่ี (Frequency) 

 - ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

 - ค่าเฉล่ีย (Means) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541:40) 

     เม่ือ  X   แทน ค่าเฉล่ีย 

   ∑ X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ลว้น สายยศ และองัคณา 2540: 53) 
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     เม่ือ  S แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ∑ 2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกกาํลงัสอง 

   ( )2∑ x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาํลงัสอง 

   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 2.2 สถิติอนุมาน (Inference statistics) ใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานต่างๆของการวจิยั 

  - สถิติ ไค - สแควร์ (Chi - Squares: χ2) 
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 3. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม 

 หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α - Coefficient) 

ของครอนบคั (Crondach) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2543:126) 

  เม่ือ  α  แทนค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 

   n  แทนค่าจาํนวนของแบบคาํถาม 

   ∑ 2
is   แทนค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 

    ∑ 2
ts   แทนค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบบั  

 

 4. สถิติที่ใช้สําหรับทดสอบสมมติฐาน 

  4.1 การทดสอบความสัมพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

จานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติไค - สแควร์ (Chi 

- Square) เพือ่ทดสอบสมมุติฐาน ขอ้ที่ 1 (Hartung. 2001: 300) มีสูตรการคาํนวณดงัน้ี    
 

                               ∑ ∑   ( 0ij - Eij )
2 

    X2 = i=1   j=1        Eij            
                                      

          
2χ    แทน ค่าไคสแควร์ 

   Oij แทน  ค่าความถ่ีที่ไดจ้ากการทดลองปฏิบติั  

   Eij แทน  ค่าความถ่ีที่คิดวา่ควรจะเป็นหรือตามทฤษฎี 
 

 4.2 ทดสอบความความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรม

การบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  โดยใช้

สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) หรือ F - Test  

วิเคราะห์เชิงซ้อนด้วยวิธี Least Square Difference--LSD เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ขอ้ที่ 2 (ชูศรี 

วงศรั์ตนะ. 2541:236) มีสูตรการคาํนวณดงัน้ี   

 เม่ือ F แทน ค่าท่ีพจิารณาใน F - Distribution 

  MSB แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกยกกาํลงัสองระหวา่งกลุ่ม 

   MSW แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกยกกาํลงัสองภายในกลุ่ม 

  โดย dfb =  k - 1 

   dfw =  n – k - 1 

  เม่ือ k แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

   n แทน จาํนวนสมาชิกทั้งหมด 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ผลจากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยั

ทาํงาน เขตจอมทอง จังหวดักรุงเทพมหานคร  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน และไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา จาํนวน 400 ชุด คิด

เป็นร้อยละ100 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  และจดัเรียงลําดับ 

วเิคราะห์ขอ้มูล และแปลความหมาย โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

 ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแจก 

แจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ดงัขอ้มูลในตารางที่ 4.1 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงัขอ้มูลในตารางที่ 4.2 - 4.9 

 ตอนที่ 3 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน 

เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยแจกแจงความถ่ี  (Frequency) และหาค่าร้อยละ 

(Percentage) ดงัขอ้มูลในตารางที่ 4.10 

 ตอนที่ 4 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล กบัพฤติกรรมการบริโภค

อาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารทดสอบ ไค -

สแควร์ (Chi - Square) ดงัขอ้มูลในตารางที่ 4.11 - 4.41 

 ตอนที่  5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

โดยใชสู้ตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) หรือ F - Test  

และวเิคราะห์เชิงซอ้นดว้ยวธีิ Least Square Difference--LSD ดงัขอ้มูลในตารางที่ 4.42 - 4.49 
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ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

 

ตารางที่ 4.1 จาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนบุคค จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ   

 1.1 ชาย 159 39.8 

 1.2 หญิง 241 60.2 

2. อาย ุ   

 2.1 อายนุอ้ยกวา่ 15 ปี   0 0 

 2.2 อาย ุ16 – 25 ปี 85 21.3 

 2.3 อาย ุ26 – 35 ปี 261 65.3 

 2.4 อาย ุ36 – 45 ปี 35 8.8 

 2.5 อาย ุ46 – 55 ปี  13 3.3 

 2.6 อาย ุ56  ปีขึ้นไป 6 1.5 

3. อาชีพ   

 3.1 นกัเรียน/นกัศึกษา 46 11.5 

 3.2 ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 25 6.3 

 3.3 พนกังานบริษทัเอกชน 215 53.8 

 3.4 ธุรกิจส่วนตวั 67 16.8 

 3.5 อ่ืนๆ 47 11.8 

4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   

 4.1 รายไดต้ ํ่ากวา่ 5,000 บาทต่อเดือน 32 8.0 

 4.2 รายได ้5,000 - 10,000 บาทต่อเดือน 20 5.0 

 4.3 รายได ้10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน 90 22.5 

 4.4 รายได ้20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน 96 24.0 

 4.5 รายได ้30,001 - 40,000 บาทต่อเดือน 102 25.5 

 4.6 รายได ้40,001 - 50,000 บาทต่อเดือน 27 6.8 

 4.7 รายได ้50,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป 33 8.3 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

ปัจจยัส่วนบุคค จาํนวน ร้อยละ 

5. ระดบัการศึกษา   

 5.1 ต ํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 14 3.5 

 5.2 มธัยมศึกษาตอนปลาย 26 6.5 

 5.3 ปริญญาตรี 309 77.3 

 5.4 ปริญญาโท 51 12.8 

 5.5 สูงกวา่ปริญญาโท 0 0 

 รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายอุยูใ่นช่วง 

26 – 35 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มคนวยัทํางาน ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากถึงร้อยละ 53.8 

รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ีย 30,001 - 40,000 บาทต่อเดือน และมีการศึกษาอยู่

ในระดบัปริญญาตรี  

 

ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

 

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

ระดับความคดิเห็น 

x� S.D. ความหมาย 

1. อาหารจานด่วน เป็นอาหารที่ใหคุ้ณค่าทาง

โภชนาการสูง 

2.98 1.114 เห็นดว้ยปานกลาง 

2. อาหารจานด่วนมีรูปลกัษณ์ หนา้ตา สีสนัที่

น่าสนใจ ชวนใหอ้ยากรับประทาน 

3.75 

 

.892 เห็นดว้ยมาก 

3. อาหารจานด่วนมีรสชาติอร่อยถูกปาก 4.06 .789 เห็นดว้ยมาก 

4. อาหารจานด่วนมีความหลากหลาย ใหเ้ลือก

รับประทาน 

4.16 .906 เห็นดว้ยมาก 

5. อาหารจานด่วนมีความสดใหม่เสมอ 3.28 .997 เห็นดว้ยปานกลาง 

รวม 3.65  เห็นด้วยมาก 
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 จากตารางที่ 4.2 พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ย

มาก (x� = 3.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากวา่ อาหารจานด่วนมี

ความหลากหลาย ให้เลือกรับประทาน มีค่าเฉล่ีย (x� = 4.16) รองลงมาคือ อาหารจานด่วนมีรสชาติ

อร่อยถูกปาก มีค่าเฉล่ีย (x� = 4.06) และกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยปานกลางว่า อาหารจานด่วน 

เป็นอาหารท่ีใหคุ้ณค่าทางโภชนาการสูง มีค่าเฉล่ีย (x� = 2.98) 

 

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านราคา 

ระดับความคดิเห็น 

x� S.D. ความหมาย 

6. อาหารจานด่วน มีราคาเหมาะสมกบัขนาดปริมาณ 

และรสชาติ ที่ไดรั้บ 

3.54 .787 เห็นดว้ยมาก 

7. ราคาสินคา้สามารถรองรับผูบ้ริโภคไดทุ้ก

ระดบัชั้น 

4.04 .792 เห็นดว้ยมาก 

8. อาหารจานด่วนมีป้ายแสดงราคา หรือมีการแจง้

ราคาอยา่งชดัเจน 

3.94 .971 เห็นดว้ยมาก 

9. ราคาของอาหารจานด่วนเป็นส่ิงดึงดูดความสนใจ

ใหห้นัมาบริโภคมากขึ้น 

3.80 .908 เห็นดว้ยมาก 

10. ราคาของอาหารจานด่วนถูกกวา่อาหารประเภท

อ่ืน 

3.52 .968 เห็นดว้ยมาก 

รวม 3.77  เห็นด้วยมาก 

 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ปัจจยัดา้นราคา โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมาก 

(x� = 3.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นด้วยมากว่า ราคาสินคา้สามารถ

รองรับผูบ้ริโภคไดทุ้กระดบัชั้น มีค่าเฉล่ีย (x� = 4.04) รองลงมาคือ อาหารจานด่วนมีป้ายแสดงราคา 

หรือมีการแจง้ราคาอยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.94) และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา

ที่มีระดับค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ราคาของอาหารจานด่วนถูกกว่าอาหารประเภทอ่ืน มีค่าเฉล่ีย (x� = 

3.52) 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ระดับความคดิเห็น 

x� S.D. ความหมาย 

11. อาหารจานด่วนสามารถหาซ้ือไดง่้าย สะดวก 

และรวดเร็ว 

4.35 .852 เห็นดว้ยปานกลาง 

12. อาหารจานด่วนบางชนิดมีการบริการส่งถึงท่ี 

หรือการพฒันารูปแบบของบรรจุภณัฑใ์หน้าํกลบัไป

รับประทานที่บา้นได ้ช่วยใหส้ามารถเขา้ถึงไดง่้าย

ขึ้น 

4.48 .711 เห็นดว้ยมากที่สุด 

13. ทาํเลที่ตั้งของร้านขายอาหารจานด่วนอยูใ่น

แหล่งชุมชนที่เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย 

4.26 .742 เห็นดว้ยมากที่สุด 

14. สถานที่จดัจาํหน่ายอาหารจานด่วนสะดวกแก่

การเดินทางไปใชบ้ริการ 

4.34 .754 เห็นดว้ยมากที่สุด 

15. ร้านอาหารจานด่วนมีหลากหลายสาขา 4.18 .855 เห็นดว้ยมาก 

รวม 4.32  เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

  

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมี

ความเห็นดว้ยมากที่สุด (x� = 4.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมาก

ที่สุดว่า อาหารจานด่วนบางชนิดมีการบริการส่งถึงที่ หรือการพฒันารูปแบบของบรรจุภณัฑใ์ห้นํา

กลับไปรับประทานที่บา้นได ้ช่วยให้สามารถเขา้ถึงได้ง่ายขึ้น มีค่าเฉล่ีย (x� = 4.48) รองลงมาคือ 

สถานที่จดัจาํหน่ายอาหารจานด่วนสะดวกแก่การเดินทางไปใช้บริการ มีค่าเฉล่ีย (x� = 4.34) และ

กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยปานกลางว่า อาหารจานด่วนสามารถหาซ้ือไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว 

มีค่าเฉล่ีย (x� = 4.35)  
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดับความคดิเห็น 

x� S.D. ความหมาย 

16. ร้านอาหารจานด่วนมีการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือต่างๆทาํใหลู้กคา้รู้จกัมากขึ้น 

3.84 1.141 เห็นดว้ยมาก 

17. ร้านอาหารจานด่วนมีการแจกใบปลิว แนะนาํ

รายการอาหารตลอดจนการจดัโปรโมชัน่ต่าง ๆ ถึง

บา้น ทาํใหรู้้จกั และอยากใชบ้ริการเพิม่ขึ้น 

3.63 1.195 เห็นดว้ยมาก 

18. ร้านอาหารจานด่วนมีการจดัโปรโมชัน่ต่าง ๆ อยู่

เสมอๆ เช่น การลดราคา การแจกบตัรสะสมแตม้ 

การจดัจาํหน่ายเป็นเชตอาหาร ทาํใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจ 

3.74 1.280 เห็นดว้ยมาก 

19. ร้านอาหารจานด่วน มีการจดัโปรโมชัน่ตาม

เทศกาลต่างๆที่ดึงดูดผูบ้ริโภค 

3.76 1.281 เห็นดว้ยมาก 

20. ร้านอาหารจานด่วนมีการออกบูธ  หรือ          

งานอีเวน้ท ์เพือ่สร้างการรับรู้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

3.37 1.254 เห็นดว้ยปานกลาง 

รวม 3.67  เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอย่างมี

ความเห็นด้วยมาก (x� = 3.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็นด้วยมากว่า 

ร้านอาหารจานด่วนมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธผ์่านส่ือต่างๆทาํให้ลูกคา้รู้จกัมากขึ้น มีค่าเฉล่ีย 

(x� = 3.84) รองลงมาคือ ร้านอาหารจานด่วน มีการจดัโปรโมชัน่ตามเทศกาลต่างๆที่ดึงดูดผูบ้ริโภค มี

ค่าเฉล่ีย (x� = 3.76) และกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยปานกลางว่า ร้านอาหารจานด่วนมีการออกบูธ 

หรืองานอีเวน้ท ์เพือ่สร้างการรับรู้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.37) 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังาน 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านบุคคลหรือพนักงาน 

ระดับความคดิเห็น 

x� S.D. ความหมาย 

21. เจา้ของร้าน พนกังาน มีการบริการท่ีดี 3.57 1.026 เห็นดว้ยมาก 

22. พนกังานบริการดว้ยความรวดเร็ว 3.82 .850 เห็นดว้ยมาก 

23. พนกังานมีการแต่งกายที่สุภาพ เรียบร้อย 3.52 .917 เห็นดว้ยมาก 

24. พนกังานมีการใหค้าํแนะนาํที่ดี 3.46 1.013 เห็นดว้ยมาก 

25. พนกังานมีอธัยาศยัที่ดีต่อลูกคา้ 3.55 1.013 เห็นดว้ยมาก 

รวม 3.58  เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ปัจจยัด้านบุคคลหรือพนักงาน โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมี

ความเห็นด้วยมาก (x� = 3.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็นด้วยมากว่า 

พนักงานบริการดว้ยความรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.82) รองลงมาคือ เจา้ของร้าน พนักงาน มีการ

บริการที่ดี มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.57) และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคลหรือพนักงานที่มี

ระดบัค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุดคือ พนกังานมีการใหค้าํแนะนาํท่ีดี มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.46) 

 

ตารางที่ 4.7 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 

ระดับความคดิเห็น 

x� S.D. ความหมาย 

26. ร้านอาหารจานด่วน มีป้ายช่ือร้าน ป้าย

เมนูอาหาร อยา่งชดัเจน 

3.99 .854 เห็นดว้ยมาก 

27. ร้านอาหารจานด่วน มีป้ายบอกราคาอาหาร อยา่ง

ชดัเจน 

4.15 .898 เห็นดว้ยมาก 

28. ร้านอาหารจานด่วนมีป้ายบอกทาง เพือ่อาํนวย

ความสะดวกในการเดินทาง อยา่งชดัเจน 

3.57 1.104 เห็นดว้ยมาก 

29. ร้านอาหารจานด่วน มีความสะอาด ถูก

สุขลกัษณะอนามยั ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

3.48 .870 เห็นดว้ยมาก 

30. ร้านอาหารจานด่วนมีพื้นที่ใชส้อยมากพอ 

สาํหรับรองรับลูกคา้ที่มาใชบ้ริการ 

3.57 1.038 เห็นดว้ยมาก 

รวม 3.75  เห็นด้วยมาก 
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 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตวัอย่างมี

ความเห็นด้วยมาก (x� = 3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็นด้วยมากว่า

ร้านอาหารจานด่วน มีป้ายบอกราคาอาหาร อย่างชัดเจน  มีค่าเฉล่ีย (x� = 4.15) รองลงมาคือ 

ร้านอาหารจานด่วน มีป้ายช่ือร้าน ป้ายเมนูอาหาร อยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.99) และปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพที่มีระดบัค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ร้านอาหารจานด่วน มี

ความสะอาด ถูกสุขลกัษณะอนามยั ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.48) 

 
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นกระบวนการ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านกระบวนการ 

ระดับความคดิเห็น 

x� S.D. ความหมาย 

31. ร้านอาหารจานด่วนมีระบบการสัง่อาหารท่ี

ทนัสมยั 

3.53 1.047 เห็นดว้ยมาก 

32. ร้านอาหารจานด่วนมีระบบการออกใบเสร็จ 3.35 1.281 เห็นดว้ยปานกลาง 

33. ร้านอาหารจานด่วนมีการดาํเนินกิจกรรมต่างๆท่ี

รวดเร็ว วอ่งไว และมีคุณภาพ 

3.68 1.037 เห็นดว้ยมาก 

34. ร้านอาหารจานด่วนมีการแบ่งหนา้ท่ีการทาํงาน

กนัอยา่งชดัเจน 

3.92 .816 เห็นดว้ยมาก 

35. ร้านอาหารจานด่วนมีการใหบ้ริการดว้ยความ

เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั 

3.97 .912 เห็นดว้ยมาก 

รวม 3.69  เห็นด้วยมาก 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ปัจจยัด้านกระบวนการ โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็น

ดว้ยมาก (x� = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากว่า ร้านอาหาร

จานด่วนมีการให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.97) รองลงมาคือ 

ร้านอาหารจานด่วนมีการแบ่งหน้าที่การทาํงานกันอย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.92) และกลุ่ม

ตวัอยา่งมีความเห็นด้วยปานกลางว่า ร้านอาหารจานด่วนมีระบบการออกใบเสร็จ มีค่าเฉล่ีย (x� = 

3.35) 
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ตารางที่ 4.9 สรุปค่าเฉล่ีย ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความคดิเห็น 

x� ความหมาย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.65 เห็นดว้ยมาก 

2. ดา้นราคา 3.77 เห็นดว้ยมาก 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.32 เห็นดว้ยมากที่สุด 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.67 เห็นดว้ยมาก 

5. ดา้นบุคคลหรือพนกังาน 3.58 เห็นดว้ยมาก 

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.75 เห็นดว้ยมาก 

7. ดา้นกระบวนการ 3.69 เห็นดว้ยมาก 

รวม 3.77 เห็นด้วยมาก 

 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดในดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากที่สุดเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (x� = 4.32) และกลุ่ม

ตวัอยา่งมีความเห็นด้วยมากเก่ียวกับปัจจยัทางด้านผลิตภณัฑ์ (x� = 3.65) ปัจจยัทางด้านราคา (x� = 

3.77) ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาด (x� = 3.67) ปัจจยัทางดา้นบุคคลหรือพนกังาน (x� = 3.58) 

ปัจจยัทางดา้นลกัษณะทางกายภาพ (x� = 3.75) และปัจจยัทางดา้นกระบวนการ (x� = 3.69) ตามลาํดบั 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขต

จอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 

ตารางที่ 4.10 จาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามปัจจยัส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน จํานวน ร้อยละ 

1. ประเภทของอาหารจานด่วน ที่เลือกรับประทานบ่อย

ที่สุด 

  

 1.1 ก๋วยเต๋ียว  63 15.8 

 1.2 อาหารตามสัง่ 168 42.0 

 1.3 ขา้วราดแกง 81 20.3 

 1.4 อาหารฟาสตฟู้์ดแบบตะวนัตก 26 6.5 

 1.5 อาหารจานเดียว อาทิเช่น ขา้วมนัไก่ ขา้วหมู

แดง ขา้วขาหมู ขา้วหมกไก่ เป็นตน้ 

55 13.8 

 1.6 อาหารจานด่วนแช่แขง็ 7 1.8 

 1.7 อ่ืนๆ 0 0 

2. ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน   

 2.1 นอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน    46 11.5 

 2.2 จาํนวน 5 - 10 คร้ังต่อเดือน   84 21.0 

 2.3 จาํนวน 11 - 15 คร้ังต่อเดือน   90 22.5 

 2.4 จาํนวน 16 - 20 คร้ังต่อเดือน   107 26.8 

 2.5 มากกวา่ 21 คร้ังต่อเดือน  73 18.3 

3. สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนท่ีนิยมใชบ้ริการ  

 3.1 ร้านอาหารจานด่วนบริเวณชุมชนท่ีพกัอาศยัอยู ่ 315 78.8 

 3.2 ร้านอาหารจานด่วนเจา้ดงัในยา่นต่างๆ 19 4.8 

 3.3 หา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป 60 15.0 

 3.4 ใชบ้ริการจดัส่งถึงบา้น 6 1.5 

 3.5 อ่ืนๆ 0 0 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ) 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน จํานวน ร้อยละ 

4. ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง  

 4.1 นอ้ยกวา่ 50 บาทต่อคร้ัง    106 26.5 

 4.2 จาํนวน 51 - 100 บาทต่อคร้ัง   218 54.5 

 4.3 จาํนวน 101 - 150 บาทต่อคร้ัง   62 15.5 

 4.4 จาํนวน 151 - 200 บาทต่อคร้ัง   7 1.8 

 4.5 มากกวา่ 201 บาทต่อคร้ัง   7 1.8 

5. เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน   

 5.1 ร้านอาหารจานด่วน มีการบริการท่ีรวดเร็ว 

ทนัเวลา 

109 27.3 

 5.2 อาหารจานด่วนมีรสชาติอาหารท่ี อร่อย ถูกปาก 59 14.8 

 5.3 อาหารจานด่วนมีคุณค่าโภชนาการสูง 21 5.3 

 5.4 เมนูอาหารจานด่วนมีความหลากหลาย 26 6.5 

 5.5 อาหารจานด่วนหาซ้ือไดง่้าย 82 20.5 

 5.6 อาหารจานด่วนมีราคาไม่แพง 45 11.3 

 5.7 ร้านอาหารจานด่วนมีความสะอาด ปลอดภยั 

ถูกสุขลกัษณะอนามยั 

7 1.8 

 5.8 ประหยดัเวลาในการทาํอาหารรับประทานเอง 19 4.8 

 5.9  ประหยดัเวลาในการดาํเนินชีวติ 32 8.0 

 5.10 อ่ืนๆ 0 0 

6. ระดบัความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน  

 6.1 ไม่พงึพอใจมากที่สุด 14 3.5 

 6.2 ไม่พงึพอใจมาก 14 3.5 

 6.3 พึงพอใจปานกลาง 163 40.8 

 6.4 พึงพอใจมาก 155 38.8 

 6.5 พึงพอใจมากที่สุด 54 13.5 

 รวม 400 100.0 
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 จากตารางที่ 4.10 พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาจารจานด่วนของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่

เลือกรับประทานอาหารจานด่วน ประเภทอาหารตามสัง่ มากถึงร้อยละ 42 รองลงมาคือ ขา้วราดแกง 

ร้อยละ 20.3 และประเภทของอาหารจานด่วนท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกรับประทานน้อยท่ีสุดคือ อาหาร

จานด่วนแช่แข็ง ร้อยละ 1.8 มีความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วนสูงสุด 16 - 20 คร้ังต่อเดือน ร้อย

ละ 26.8 รองลงมาคือ 11 - 15 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 22.5 และความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน

นอ้ยที่สุดคือ น้อยกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 11.5 โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมใชบ้ริการร้านอาหาร

จานด่วนบริเวณชุมชนที่พกัอาศยัอยู ่ร้อยละ 78.8 รองลงมาคือ ห้างสรรพสินคา้ทัว่ไป ร้อยละ 15.0 

และเลือกใช้บริการจดัส่งถึงบา้นน้อยท่ีสุด ร้อยละ 1.5 ในแต่ละคร้ังกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมี

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนเป็นจาํนวนเงิน 51 - 100 บาทต่อคร้ัง สูงถึงร้อยละ 54.5 

รองลงมาคือ น้อยกวา่ 50 บาทต่อคร้ัง ร้อยละ 26.5 และมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียเป็นจาํนวนเงินมากกว่า 201 

บาทต่อคร้ัง เพียงร้อยละ 1.8 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วนว่า 

ร้านอาหารจานด่วน มีการบริการที่รวดเร็ว ทนัเวลา มากถึงร้อยละ 27.3 รองลงมาคือ อาหารจานด่วน

หาซ้ือได้ง่าย ร้อยละ 20.5 และเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเลือกบริโภคอาหารจานด่วนน้อยที่ สุดคือ 

ร้านอาหารจานด่วนมีความสะอาด ปลอดภยั ถูกสุขลักษณะอนามยั ร้อยละ 1.8 โดยภาพรวมของ

กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 40.8 รองลงมาคือ พึงพอใจมาก ร้อยละ 38.8 

พงึพอใจมากที่สุด ร้อยละ 13.5  ไม่พงึพอใจมาก ร้อยละ 3.5  และไม่พงึพอใจมากที่สุด ร้อยละ 3.5 

 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

จานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 

 เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง กบัพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ 

ทดสอบไค - สแควร์ (Chi - Square) ซ่ึงมีสมมติฐานในการทดสอบ ดงัน้ี 

 

 H0 คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยั

ทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในประเด็นดงักล่าว 

 H1 คือ ปัจจยัส่วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน 

เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในประเด็นดงักล่าว 
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 โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั 0.05 และ ทาํการ 

เปรียบเทียบกบัค่า Sig ของแต่ละปัจจยั หากค่า Sig มากกวา่ α จะปฏิเสธ H1 และ ยอมรับ H0  แสดง

ว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขต

จอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในประเด็นหลกัดงักล่าว หากค่า Sig น้อยกว่า α จะปฏิเสธ H0 

และยอมรับ H1 แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคล มีผลต่อ พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคล

วยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในประเด็นหลกัดงักล่าว 

 

4.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นเพศ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน

ของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ 4.11 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นเพศ กบัประเภทของอาหารจานด่วน 

 ประเภทของอาหารจานด่วน    

เพศ 1 2 3 4 5  6 7 

 

รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. ชาย 25 69 31 0 34 0 0 159 33.152a .000* 

2. หญิง 38 99 50 26 21 7 0 241   

รวม 63 168 81 26 55 7 0 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: 1 = ก๋วยเต๋ียว   2 = อาหารตามสัง่    

  3 = ขา้วราดแกง   4 = อาหารฟาสตฟู้์ดแบบตะวนัตก 

  5 = อาหารจานเดียว อาทิเช่น ขา้วมนัไก่ ขา้วหมูแดง ขา้วขาหมู ขา้วหมกไก่ เป็นตน้ 

  6 = อาหารจานด่วนแช่แขง็ 7 = อ่ืนๆ  

 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่กาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านเพศ มีผลต่อ ประเภทของ

อาหารจานด่วน อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาพรวมพบว่า เพศชายมีแนวโน้มที่จะ

บริโภคอาหารตามสั่งมากที่สุด รองลงมาคือ อาหารจานเดียว ในขณะที่เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะ

บริโภคอาหารตามสัง่มากที่สุด รองลงมาคือ ขา้วราดแกง 
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ตารางที่ 4.12 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นเพศ กบัความถ่ีในการบริโภคอาหาร

จานด่วน 

 ความถี่ในการบริโภคอาหารจานด่วน    

เพศ 1 2 3 4 5 รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. ชาย 13 19 63 50 14 159 62.292a .000* 

2. หญิง 33 65 27 57 59 241   

รวม 46 84 90 107 73 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: 1 = นอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน   2 = จาํนวน 5 - 10 คร้ังต่อเดือน   

  3 = จาํนวน 11 - 15 คร้ังต่อเดือน   4 = จาํนวน 16 - 20 คร้ังต่อเดือน   

  5 = มากกวา่ 21 คร้ังต่อเดือน  

 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่กาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านเพศ มีผลต่อ ความถ่ีในการ

บริโภคอาหารจานด่วน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาพรวมพบวา่ เพศชายมีความถ่ีใน

การบริโภค 11 - 15 คร้ังต่อเดือน ซ่ึงมากกว่าเพศหญิงที่มีความถ่ีในการบริโภคเพียง 5 - 10 คร้ังต่อ

เดือน 
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ตารางที่ 4.13 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นเพศ กบัสถานที่หรือร้านอาหารจาน

ด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ 

 สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใช้บริการ    

เพศ 1  2 3 4 5 รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. ชาย 139 0 14 6 0 159 30.901a .000* 

2. หญิง 176 19 46 0 0 241   

รวม 315 19 60 6 0 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: 1 = ร้านอาหารจานด่วนบริเวณชุมชนท่ีพกัอาศยัอยู ่  

  2 = ร้านอาหารจานด่วนเจา้ดงัในยา่นต่างๆ 

  3 = หา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป 

  4 = ใชบ้ริการจดัส่งถึงบา้น 

  5 = อ่ืนๆ  

 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่กาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านเพศ มีผลต่อ สถานที่หรือ

ร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ตารางที่ 4.14 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นเพศ กบัค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภค

อาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 

 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง    

เพศ 1 2   3   4   5   รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. ชาย 50 96 13 0 0 159 22.478a .000* 

2. หญิง 56 122 49 7 7 241   

รวม 106 218 62 7 7 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ:  1 = นอ้ยกวา่ 50 บาทต่อคร้ัง    2 = จาํนวน 51 - 100 บาทต่อคร้ัง   

  3 = จาํนวน 101 - 150 บาทต่อคร้ัง   4 = จาํนวน 151 - 200 บาทต่อคร้ัง   

  5 = มากกวา่ 201 บาทต่อคร้ัง   

 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่กาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นเพศ มีผลต่อ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียใน

การบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ตารางที่ 4.15 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นเพศ กบัเหตุผลในการบริโภคอาหาร

จานด่วน 

 เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน    

เพศ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม Chi -

Square 

Sig. 

1.ชาย 49 26 14 14 18 13 0 6 13 0 159 33.559a .000* 

2.หญิง 60 33 7 12 64 32 7 13 19 0 241   

รวม 109 59 21 26 82 45 7 19 32 0 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ:  1 = ร้านอาหารจานด่วนมีการบริการท่ีรวดเร็ว ทนัเวลา 

  2 = อาหารจานด่วนมีรสชาติอาหารท่ีอร่อย ถูกปาก  

  3 = อาหารจานด่วนมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 

  4 = เมนูอาหารจานด่วนมีความหลากหลาย 

  5 = อาหารจานด่วนหาซ้ือไดง่้าย  

  6 = อาหารจานด่วนมีราคาไม่แพง 

  7 = ร้านอาหารจานด่วนมีความสะอาด ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะอนามยั 

  8 = ประหยดัเวลาในการทาํอาหารรับประทานเอง 

  9 = ประหยดัเวลาในการดาํเนินชีวติ 

  10 = อ่ืนๆ  

 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่า มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่กาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านเพศ มีผลต่อ เหตุผลในการ

บริโภคอาหารจานด่วน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาพรวมพบวา่ เพศชายมีเหตุผลใน

บริโภคอาหารจานด่วนเพราะ ร้านอาหารจานด่วนมีการบริการที่รวดเร็ว ทนัเวลา รองลงมาคือ 

อาหารจานด่วนมีรสชาติอาหารที่อร่อย ถูกปาก ในขณะที่เพศหญิงมีเหตุผลในบริโภคอาหารจาน

ด่วนเพราะ อาหารจานด่วนหาซ้ือได้ง่าย รองลงมาคือ ร้านอาหารจานด่วนมีการบริการที่รวดเร็ว 

ทนัเวลา  
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ตารางที่ 4.16 ความสัมพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นเพศ กบัความพึงพอใจในการบริโภค

อาหารจานด่วน 

 

เพศ 

ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน    

1  2 3 4 

 

5 

 

รวม 

 

Chi -

Square 

Sig. 

1. ชาย 7 7 51 75 19 159 11.399a .022* 

2. หญิง 7 7 112 80 35 241   

รวม 14 14 163 155 54 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: 1 = ไม่พงึพอใจมากที่สุด 

  2 = ไม่พงึพอใจมาก 

  3 = พงึพอใจปานกลาง 

  4 = พงึพอใจมาก 

  5 = พงึพอใจมากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.16 พบว่า มีค่า sig เท่ากบั .022 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่กาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H1 และยอมรับ H0 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นเพศ ไม่มีผลต่อ ความพึงพอใจ

ในการบริโภคอาหารจานด่วน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยพบวา่เพศชายมีระดบัความ

พงึพอใจมาก ในขณะที่เพศหญิงมีระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
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4.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านอาย ุกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน

ของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ 4.17 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาย ุกบัประเภทของอาหารจานด่วน 

 

อาย ุ

ประเภทของอาหารจานด่วน    

1 2 3 4 5  6 7 

 

รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. นอ้ยกวา่ 15 ปี   0 0 0 0 0 0 0 0 167.326a .000* 

2. 16 - 25 ปี 13 46 0 12 7 7 0 85   

3. 26 - 35 ปี 38 101 81 7 34 0 0 261   

4. 36 - 45 ปี 0 21 0 7 7 0 0 35   

5. 46 - 55 ปี 6 0 0 0 7 0 0 13   

6. 56  ปีขึ้นไป 6 0 0 0 0 0 0 6   

รวม 63 168 81 26 55 7 0 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: 1 = ก๋วยเต๋ียว   2 = อาหารตามสัง่    

  3 = ขา้วราดแกง   4 = อาหารฟาสตฟู้์ดแบบตะวนัตก 

  5 = อาหารจานเดียว อาทิเช่น ขา้วมนัไก่ ขา้วหมูแดง ขา้วขาหมู ขา้วหมกไก่ เป็นตน้ 

  6 = อาหารจานด่วนแช่แขง็ 7 = อ่ืนๆ 

 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่า มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่กาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านอายุ มีผลต่อ ประเภทของ

อาหารจานด่วน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี

อาย ุ26 - 35 ปี มีแนวโน้มที่จะบริโภคอาหารตามสั่งมากที่สุด รองลงมาคือ ขา้วราดแกง ในขณะที่

กลุ่มตวัอยา่งที่มีอาย ุ56 ปีขึ้นไป มีแนวโนม้ที่จะบริโภคก๋วยเต๋ียว 
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ตารางที่ 4.18 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาย ุกบัความถ่ีในการบริโภคอาหาร

จานด่วน 

 

อาย ุ

 

ความถี่ในการบริโภคอาหารจานด่วน    

1   2   3   4   5 รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. นอ้ยกวา่ 15 ปี   0 0 0 0 0 0 83.859a .000* 

2. 16 - 25 ปี 18 13 7 19 28 85   

3. 26 - 35 ปี 21 57 63 82 38 261   

4. 36 - 45 ปี 7 7 14 0 7 35   

5. 46 - 55 ปี 0 7 6 0 0 13   

6. 56  ปีขึ้นไป 0 0 0 6 0 6   

รวม 46 84 90 107 73 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: 1 = นอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน   2 = จาํนวน 5 - 10 คร้ังต่อเดือน   

  3 = จาํนวน 11 - 15 คร้ังต่อเดือน   4 = จาํนวน 16 - 20 คร้ังต่อเดือน   

  5 = มากกวา่ 21 คร้ังต่อเดือน  

 

 จากตารางที่ 4.18 พบว่า มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่กาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาย ุมีผลต่อ กบัความถ่ีในการ

บริโภคอาหารจานด่วน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาพรวมพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่มีอาย ุ26 - 35 ปี มีความถ่ีในการบริโภค 16 - 20 คร้ังต่อเดือน มากที่สุด รองลงมาคือ มีความถ่ี

ในการบริโภค 11 - 15 คร้ังต่อเดือน 
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ตารางที่ 4.19 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านอาย ุกบัสถานที่หรือร้านอาหารจาน

ด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ 

 

 

อาย ุ

 

สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยม

เลือกใช้บริการ 

   

1  2 3 4 5 รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. นอ้ยกวา่ 15 ปี   0 0 0 0 0 0 52.948a .000* 

2. 16 - 25 ปี 54 6 19 6 0 85   

3. 26 - 35 ปี 221 13 27 0 0 261   

4. 36 - 45 ปี 28 0 7 0 0 35   

5. 46 - 55 ปี 6 0 7 0 0 13   

6. 56  ปีขึ้นไป 6 0 0 0 0 6   

รวม 315 19 60 6 0 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: 1 = ร้านอาหารจานด่วนบริเวณชุมชนท่ีพกัอาศยัอยู ่  

  2 = ร้านอาหารจานด่วนเจา้ดงัในยา่นต่างๆ 

  3 = หา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป 

  4 = ใชบ้ริการจดัส่งถึงบา้น 

  5 = อ่ืนๆ 

 

 จากตารางที่ 4.19 พบว่า มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่กาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านอายุ มีผลต่อ สถานที่หรือ

ร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยภาพรวมพบว่า 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 26 - 35 ปี นิยมเลือกบริโภคอาหารจานด่วนที่ร้านอาหารจานด่วน

บริเวณชุมชนที่พกัอาศยั มากที่สุด รองลงมาคือ เลือกบริโภคอาหารจานด่วนท่ีหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป 
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ตารางที่ 4.20 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาย ุกบัค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภค

อาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 

 

 

อาย ุ

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการบริโภคอาหารจานด่วน

ต่อหน่ึงคร้ัง 

   

1   2   3   4   5   รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. นอ้ยกวา่ 15 ปี   0 0 0 0 0 0 323.844a .000* 

2. 16 - 25 ปี 14 53 18 0 0 85   

3. 26 - 35 ปี 86 138 37 0 0 261   

4. 36 - 45 ปี 0 21 7 0 7 35   

5. 46 - 55 ปี 0 6 0 7 0 13   

6. 56  ปีขึ้นไป 6 0 0 0 0 6   

รวม 106 218 62 7 7 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ:  1 = นอ้ยกวา่ 50 บาทต่อคร้ัง    2 = จาํนวน 51 - 100 บาทต่อคร้ัง   

  3 = จาํนวน 101 - 150 บาทต่อคร้ัง   4 = จาํนวน 151 - 200 บาทต่อคร้ัง   

  5 = มากกวา่ 201 บาทต่อคร้ัง   

 

 จากตารางที่ 4.20 พบว่า มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่กาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาย ุมีผลต่อ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียใน

การบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาพรวมพบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย ุ26 - 35 ปี มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนเป็นจาํนวนเงิน 

51 - 100 บาทต่อคร้ัง มากที่สุด รองลงมาคือ มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนเป็น

จาํนวนเงิน นอ้ยกวา่ 50 บาทต่อคร้ัง 
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ตารางที่ 4.21 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาย ุกบัเหตุผลในการบริโภคอาหาร

จานด่วน 

 เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน    

อาย ุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. นอ้ยกวา่ 15 ปี   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184.125a .000* 

2. 16 – 25 ปี 19 7 7 7 33 6 0 6 0 0 85   

3. 26 – 35 ปี 83 38 14 12 49 26 7 13 19 0 261   

4. 36 – 45 ปี 0 14 0 7 0 7 0 0 7 0 35   

5. 46 – 55 ปี 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 13   

6. 56  ปีข้ึนไป 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6   

รวม 109 59 21 26 82 45 7 19 32 0 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ:  1 = ร้านอาหารจานด่วนมีการบริการท่ีรวดเร็ว ทนัเวลา 

  2 = อาหารจานด่วนมีรสชาติอาหารท่ีอร่อย ถูกปาก  

  3 = อาหารจานด่วนมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 

  4 = เมนูอาหารจานด่วนมีความหลากหลาย 

  5 = อาหารจานด่วนหาซ้ือไดง่้าย  

  6 = อาหารจานด่วนมีราคาไม่แพง 

  7 = ร้านอาหารจานด่วนมีความสะอาด ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะอนามยั 

  8 = ประหยดัเวลาในการทาํอาหารรับประทานเอง 

  9 = ประหยดัเวลาในการดาํเนินชีวติ 

  10 = อ่ืนๆ 

 

 จากตารางที่ 4.21 พบว่า มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่กาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านอาย ุมีผลต่อ เหตุผลในการ

บริโภคอาหารจานด่วน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาพรวมพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่มีอาย ุ26 - 35 ปี มีเหตุผลในบริโภคอาหารจานด่วนเพราะ ร้านอาหารจานด่วนมีการบริการที่

รวดเร็ว ทนัเวลา มากที่สุด รองลงมาคือ อาหารจานด่วนหาซ้ือไดง่้าย ในขณะที่กลุ่มตวัอยา่งที่มีอาย ุ

56 ปีขึ้นไป มีเหตุผลในบริโภคอาหารจานด่วนเพราะ ประหยดัเวลาในการดาํเนินชีวติ 
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ตารางที่ 4.22 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาย ุกบัความพึงพอใจในการบริโภค

อาหารจานด่วน 

 

อาย ุ

ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน    

1 2 3 4 5 รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. นอ้ยกวา่ 15 ปี   0 0 0 0 0 0 123.607a .000* 

2. 16 – 25 ปี 14 0 32 39 0 85   

3. 26 – 35 ปี 0 14 112 102 33 261   

4. 36 – 45 ปี 0 0 7 14 14 35   

5. 46 – 55 ปี 0 0 6 0 7 13   

6. 56  ปีขึ้นไป 0 0 6 0 0 6   

รวม 14 14 163 155 54 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: 1 = ไม่พงึพอใจมากที่สุด 

  2 = ไม่พงึพอใจมาก 

  3 = พงึพอใจปานกลาง 

  4 = พงึพอใจมาก 

  5 = พงึพอใจมากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.22 พบว่า มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่กาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาย ุมีผลต่อ ความพึงพอใจใน

การบริโภคอาหารจานด่วน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาพรวมพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่มี

อาย ุ16 - 25 ปี มีระดับความพึงพอใจมาก กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย ุ26 - 35 ปี มีระดับความพึง

พอใจปานกลาง  กลุ่มตวัอยา่งที่มีอาย ุ36 - 45 ปี มีระดบัความพึงพอใจมากที่สุด กลุ่มตวัอยา่งที่มีอาย ุ

46 - 55 ปี มีระดบัความพงึพอใจมากที่สุด และกลุ่มตวัอยา่งที่มีอาย ุ56 ปีขึ้นไปมีระดบัความพงึพอใจ

ปานกลาง   
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4.3 ความสัมพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาชีพ กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน

ของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ 4.23 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาชีพ กบัประเภทของอาหารจานด่วน 

 

อาชีพ 

ประเภทของอาหารจานด่วน    

1 2 3 4 5  6 7 

 

รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. นกัเรียน/

นกัศึกษา  

0 27 0 12 0 7 0 46 250.323a .000* 

2. ขา้ราชการ/

รัฐวสิาหกิจ 

0 18 7 0 0 0 0 25   

3. พนกังาน

บริษทัเอกชน 

31 62 74 0 48 0 0 215   

4. ธุรกิส่วนตวั 20 33 0 14 0 0 0 67   

5. อ่ืนๆ 12 28 0 0 7 0 0 47   

รวม 63 168 81 26 55 7 0 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: 1 = ก๋วยเต๋ียว   2 = อาหารตามสัง่    

  3 = ขา้วราดแกง   4 = อาหารฟาสตฟู้์ดแบบตะวนัตก 

  5 = อาหารจานเดียว อาทิเช่น ขา้วมนัไก่ ขา้วหมูแดง ขา้วขาหมู ขา้วหมกไก่ เป็นตน้ 

  6 = อาหารจานด่วนแช่แขง็ 7 = อ่ืนๆ 

 จากตารางที่ 4.23 พบวา่ มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านอาชีพ มีผลต่อ ประเภทของ

อาหารจานด่วน อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอยา่งที่มีอาชีพ

นกัเรียน/นกัศึกษา มีแนวโน้มที่จะบริโภคอาหารตามสัง่มากที่สุด รองลงมาคือ อาหารฟาสตฟู้์ดแบบ

ตะวนัตก กลุ่มตวัอยา่งที่มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีแนวโน้มที่จะบริโภคอาหารตามสั่งมาก

ที่สุด รองลงมาคือ ขา้วราดแกง กลุ่มตวัอยา่งที่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีแนวโนม้ที่จะบริโภค

ขา้วราดแกงมากที่สุด รองลงมาคือ อาหารตามสัง่ กลุ่มตวัอยา่งที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตวัและอาชีพอ่ืนๆ 

มีแนวโนม้ที่จะบริโภคอาหารตามสัง่มากที่สุด รองลงมาคือ ก๋วยเต๋ียว  
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ตารางที่ 4.24 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาชีพ กบัความถ่ีในการบริโภคอาหาร

จานด่วน 

 

อาชีพ 

ความถี่ในการบริโภคอาหารจานด่วน    

1   2   3   4   5 รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. นกัเรียน/

นกัศึกษา  

25 0 0 0 21 46 235.692a .000* 

2. ขา้ราชการ/

รัฐวสิาหกิจ 

0 12 0 6 7 25   

3. พนกังาน

บริษทัเอกชน 

0 33 56 88 38 215   

4. ธุรกิส่วนตวั 14 19 21 13 0 67   

5. อ่ืนๆ 7 20 13 0 7 47   

รวม 46 84 90 107 73 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: 1 = นอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน   2 = จาํนวน 5 - 10 คร้ังต่อเดือน   

  3 = จาํนวน 11 - 15 คร้ังต่อเดือน   4 = จาํนวน 16 - 20 คร้ังต่อเดือน   

  5 = มากกวา่ 21 คร้ังต่อเดือน  

 

 จากตารางที่ 4.24 พบวา่ มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาชีพ มีผลต่อ ความถ่ีในการ

บริโภคอาหารจานด่วน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอยา่งที่มี

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน น้อยกว่า 5 คร้ังต่อเดือน กลุ่ม

ตวัอยา่งที่มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ มีความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 5 - 10 คร้ังต่อเดือน 

กลุ่มตวัอยา่งที่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 16 - 20 คร้ังต่อ

เดือน กลุ่มตวัอยา่งที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 11 - 15 คร้ังต่อ

เดือน และกลุ่มตวัอยา่งที่มีอาชีพอ่ืนๆ มีความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 5 - 10 คร้ังต่อเดือน 
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ตารางที่ 4.25 ความสัมพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาชีพ กบัสถานที่หรือร้านอาหารจาน

ด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ 

 

 

อาชีพ 

สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใช้

บริการ 

   

1  2 3 4 5 รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. นกัเรียน/

นกัศึกษา  

28 0 12 6 0 46 95.611a .000* 

2. ขา้ราชการ/

รัฐวสิาหกิจ 

19 0 6 0 0 25   

3. พนกังาน

บริษทัเอกชน 

194 7 14 0 0 215   

4. ธุรกิส่วนตวั 40 6 21 0 0 67   

5. อ่ืนๆ 34 6 7 0 0 47   

รวม 315 19 60 6 0 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: 1 = ร้านอาหารจานด่วนบริเวณชุมชนท่ีพกัอาศยัอยู ่  

  2 = ร้านอาหารจานด่วนเจา้ดงัในยา่นต่างๆ 

  3 = หา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป 

  4 = ใชบ้ริการจดัส่งถึงบา้น 

  5 = อ่ืนๆ 

 
 จากตารางที่ 4.25 พบวา่ มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านอาชีพ มีผลต่อ สถานที่หรือ

ร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยภาพรวมพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างทุกอาชีพ ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการร้านอาหารจานด่วนบริเวณชุมชนที่พกัอาศยัอยู ่

รองลงมาคือ เลือกใชบ้ริการร้านอาหารจานด่วนในหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป 
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ตารางที่ 4.26 ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาชีพ กบัค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภค

อาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 

 

 

อาชีพ 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อ

หน่ึงคร้ัง 

   

1   2   3   4   5   รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. นกัเรียน/

นกัศึกษา  

0 28 18 0 0 46 164.420a .000* 

2. ขา้ราชการ/

รัฐวสิาหกิจ 

0 13 12 0 0 25   

3. พนกังาน

บริษทัเอกชน 

79 117 19 0 0 215   

4. ธุรกิจส่วนตวั 13 34 13 0 7 67   

5. อ่ืนๆ 14 26 0 7 0 47   

รวม 106 218 62 7 7 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ:  1 = นอ้ยกวา่ 50 บาทต่อคร้ัง    2 = จาํนวน 51 - 100 บาทต่อคร้ัง   

  3 = จาํนวน 101 - 150 บาทต่อคร้ัง   4 = จาํนวน 151 - 200 บาทต่อคร้ัง   

  5 = มากกวา่ 201 บาทต่อคร้ัง   

 

 จากตารางที่ 4.26 พบวา่ มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาชีพ มีผลต่อ ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย

ในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาพรวมพบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งทุกอาชีพ ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนเป็นจาํนวน 51 - 100 

บาทต่อคร้ัง 
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ตารางที่ 4.27 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาชีพ กบัเหตุผลในการบริโภคอาหาร

จานด่วน 

 เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน    

อาชีพ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. นกัเรียน/

นกัศึกษา 

14 0 0 0 26 0 0 6 0 0 46 297.011a .000* 

2. ขา้ราชการ/

รัฐวสิาหกิจ 

6 0 7 0 6 0 0 6 0 0 25   

3. พนกังาน

บริษทัเอกชน 

75 38 14 7 43 12 7 0 19 0 215   

4. ธุรกิจ

ส่วนตวั 

7 7 0 19 0 14 0 7 13 0 67   

5. อ่ืนๆ 7 14 0 0 7 19 0 0 0 0 47   

รวม 109 59 21 26 82 45 7 19 32 0 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ:  1 = ร้านอาหารจานด่วนมีการบริการท่ีรวดเร็ว ทนัเวลา  

  2 = อาหารจานด่วนมีรสชาติอาหารท่ีอร่อย ถูกปาก  

  3 = อาหารจานด่วนมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 

  4 = เมนูอาหารจานด่วนมีความหลากหลาย 

  5 = อาหารจานด่วนหาซ้ือไดง่้าย  

  6 = อาหารจานด่วนมีราคาไม่แพง 

  7 = ร้านอาหารจานด่วนมีความสะอาด ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะอนามยั 

  8 = ประหยดัเวลาในการทาํอาหารรับประทานเอง 

  9 = ประหยดัเวลาในการดาํเนินชีวติ 

  10 = อ่ืนๆ  
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 จากตารางที่ 4.27 พบวา่ มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาชีพ มีผลต่อ เหตุผลในการ

บริโภคอาหารจานด่วน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอยา่งที่มี

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา บริโภคอาหารจานด่วนเพราะ  อาหารจานด่วนหาซ้ือได้ง่าย อาชีพ

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ บริโภคอาหารจานด่วนเพราะ อาหารจานด่วนมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน บริโภคอาหารจานด่วนเพราะ ร้านอาหารจานด่วนมีการบริการที่

รวดเร็ว ทันเวลา อาชีพธุรกิจส่วนตัว บริโภคอาหารจานด่วนเพราะ เมนูอาหารจานด่วนมีความ

หลากหลาย และอาชีพอ่ืนๆ บริโภคอาหารจานด่วนเพราะ อาหารจานด่วนราคาไม่แพง 
 

ตารางที่ 4.28 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาชีพ กบัความพงึพอใจในการบริโภค

อาหารจานด่วน 

 

อาชีพ 

ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน    

1  2 3 4 5 รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. นกัเรียน/

นกัศึกษา   

0 0 19 27 0 46 106.088a .000* 

2. ขา้ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

0 0 18 7 0 25   

3. พนกังาน

บริษทัเอกชน 

0 7 96 86 26 215   

4. ธุรกิจส่วนตวั 7 0 18 28 14 67   

5. อ่ืนๆ 7 7 12 7 14 47   

รวม 14 14 163 155 54 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: 1 = ไม่พงึพอใจมากที่สุด  2 = ไม่พงึพอใจมาก 

  3 = พงึพอใจปานกลาง  4 = พงึพอใจมาก 

  5 = พงึพอใจมากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.28 พบวา่ มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาชีพ มีผลต่อ ความพึงพอใจ

ในการบริโภคอาหารจานด่วน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาพรวมพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีระดบัความพึงพอใจมาก อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดบัความ
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พึงพอใจปานกลาง อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับความพึงพอใจปานกลาง  อาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั มีระดบัความพงึพอใจมาก และอาชีพอ่ืนๆ มีระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

4.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัพฤติกรรมการบริโภค

อาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที่ 4.29 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัประเภทของ

อาหารจานด่วน 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ประเภทของอาหารจานด่วน    

1 2 3 4 5  6 7 

 

รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. ต ํ่ากวา่ 5,000 บาท 6 7 0 19 0 0 0 32 342.357a .000* 

2. 5,000 - 10,000 บาท 7 13 0 0 0 0 0 20   

3. 10,001 - 20,000 บาท 12 51 13 0 7 7 0 90   

4. 20,001 - 30,000 บาท 0 51 24 0 21 0 0 96   

5. 30,001 - 40,000 บาท 19 26 44 0 13 0 0 102   

6. 40,001 - 50,000 บาท 13 0 0 7 7 0 0 27   

7. 50,001 บาทขึ้นไป 6 20 0 0 7 0 0 33   

รวม 63 168 81 26 55 7 0 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: 1 = ก๋วยเต๋ียว   2 = อาหารตามสัง่    

  3 = ขา้วราดแกง   4 = อาหารฟาสตฟู้์ดแบบตะวนัตก 

  5 = อาหารจานเดียว อาทิเช่น ขา้วมนัไก่ ขา้วหมูแดง ขา้วขาหมู ขา้วหมกไก่ เป็นตน้ 

  6 = อาหารจานด่วนแช่แขง็ 7 = อ่ืนๆ 

 

 จากตารางที่ 4.29 พบวา่ มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อ 

ประเภทของอาหารจานด่วน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 30,001 - 40,000 บาทต่อเดือน มีแนวโน้มที่จะบริโภคขา้วราดแกงมากที่สุด 

รองลงมาคือ อาหารตามสัง่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนน้อยมีรายไดเ้ฉล่ีย 5,000 - 10,000 บาทบาทต่อเดือน มี

แนวโนม้ทีจ่ะบริโภคอาหารตามสัง่มากที่สุด รองลงมาคือ ก๋วยเต๋ียว 
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ตารางที่ 4.30 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัความถ่ีในการ

บริโภคอาหารจานด่วน 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ความถี่ในการบริโภคอาหารจานด่วน    

1   2   3   4   5 รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. ต ํ่ากวา่ 5,000 บาท 19 6 0 0 7 32 222.925a .000* 

2. 5,000 - 10,000 บาท 6 0 0 7 7 20   

3. 10,001 - 20,000 บาท 14 26 12 19 19 90   

4. 20,001 - 30,000 บาท 0 12 40 25 19 96   

5. 30,001 - 40,000 บาท 0 13 25 50 14 102   

6. 40,001 - 50,000 บาท 7 14 0 6 0 27   

7. 50,001 บาทขึ้นไป 0 13 13 0 7 33   

รวม 46 84 90 107 73 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: 1 = นอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน   2 = จาํนวน 5 - 10 คร้ังต่อเดือน   

  3 = จาํนวน 11 - 15 คร้ังต่อเดือน   4 = จาํนวน 16 - 20 คร้ังต่อเดือน   

  5 = มากกวา่ 21 คร้ังต่อเดือน 

 
 จากตารางที่ 4.30 พบว่า มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่กาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อ 

ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาพรวมพบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน มีความถ่ีในการบริโภค 16 - 20 คร้ัง

ต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งส่วนน้อยมีรายไดเ้ฉล่ีย 5,000 - 10,000 บาทบาทต่อเดือน มีความถ่ีในการ

บริโภค นอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน 

 

 
 



 63 

 

ตารางที่ 4.31 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัสถานที่หรือ

ร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ 

 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยม

เลือกใช้บริการ 

   

1  2 3 4 5 รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. ต ํ่ากวา่ 5,000 บาท 7 6 19 0 0 32 321.915a .000* 

2. 5,000 - 10,000 บาท 14 0 0 6 0 20   

3. 10,001 - 20,000 บาท 90 0 0 0 0 90   

4. 20,001 - 30,000 บาท 82 7 7 0 0 96   

5. 30,001 - 40,000 บาท 89 0 13 0 0 102   

6. 40,001 - 50,000 บาท 6 0 21 0 0 27   

7. 50,001 บาทขึ้นไป 27 6 0 0 0 33   

รวม 315 19 60 6 0 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: 1 = ร้านอาหารจานด่วนบริเวณชุมชนท่ีพกัอาศยัอยู ่  

  2 = ร้านอาหารจานด่วนเจา้ดงัในยา่นต่างๆ 

  3 = หา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป 

  4 = ใชบ้ริการจดัส่งถึงบา้น 

  5 = อ่ืนๆ 

 

 จากตารางที่ 4.31 พบวา่ มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อ 

สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการด่วน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดย

ภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 30,001 - 40,000 บาทต่อเดือน นิยมเลือกบริโภค

อาหารจานด่วนที่ร้านอาหารจานด่วนบริเวณชุมชนท่ีพกัอาศยั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 40,001 - 

50,000 บาทต่อเดือน นิยมเลือกบริโภคอาหารจานด่วนที่ห้างสรรพสินคา้ทัว่ไป และกลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนน้อยมีรายได้เฉล่ีย 5,000 - 10,000 บาทบาทต่อเดือน นิยมเลือกบริโภคอาหารจานด่วนที่

ร้านอาหารจานด่วนบริเวณชุมชนที่พกัอาศยั  
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ตารางที่ 4.32 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัค่าใชจ่้ายเฉล่ีย

ในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 

 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการบริโภคอาหารจาน

ด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 

   

1 2   3   4   5   รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. ต ํ่ากวา่ 5,000 บาท 0 20 12 0 0 32 259.252a .000* 

2. 5,000 - 10,000 บาท 7 7 6 0 0 20   

3. 10,001 - 20,000 บาท 31 52 7 0 0 90   

4. 20,001 - 30,000 บาท 19 59 18 0 0 96   

5. 30,001 - 40,000 บาท 43 46 13 0 0 102   

6. 40,001 - 50,000 บาท 6 7 0 7 7 27   

7. 50,001 บาทขึ้นไป 0 27 6 0 0 33   

รวม 106 218 62 7 7 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ:  1 = นอ้ยกวา่ 50 บาทต่อคร้ัง    2 = จาํนวน 51 - 100 บาทต่อคร้ัง   

  3 = จาํนวน 101 - 150 บาทต่อคร้ัง   4 = จาํนวน 151 - 200 บาทต่อคร้ัง   

  5 = มากกวา่ 201 บาทต่อคร้ัง   

 

 จากตารางที่ 4.32 พบวา่ มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อ 

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดย

ภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 30,001 - 40,000 บาทต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย

ในการบริโภคอาหารจานด่วนเป็นจาํนวนเงิน 51 - 100 บาทต่อคร้ัง กลุ่มตวัอย่างที่มีรายได้เฉล่ีย 

20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนเป็นจาํนวนเงิน 51 - 

100 บาทต่อคร้ัง และกลุ่มตัวอย่างส่วนน้อยมีรายได้เฉล่ีย 5,000 - 10,000 บาทบาทต่อเดือน มี

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนเป็นจาํนวนเงิน นอ้ยกวา่ 50 บาทต่อคร้ัง 
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ตารางที่ 4.33 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัเหตุผลในการ

บริโภคอาหารจานด่วน 

 เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน    

รายได้เฉลีย่ต่อ

เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. ตํ่ากว่า 5,000 

บาท 

7 0 0 0 12 13 0 0 0 0 32 483.881a .000* 

2. 5,000 - 

10,000 บาท 

0 0 0 7 7 0 0 6 0 0 20   

3. 10,001 - 

20,000 บาท 

25 25 0 0 32 7 0 0 0 0 90   

4. 20,001 - 

30,000 บาท 

39 7 0 6 13 12 0 0 19 0 96   

5. 30,001 - 

40,000 บาท 

31 19 0 0 18 0 7 6 0 0 102   

6. 40,001 - 

50,000 บาท 

7 0 21 0 0 0 0 7 13 0 27   

7. 50,001 บาท

ข้ึนไป 

0 7 0 13 0 13 0 0 0 0 33   

รวม 109 59 21 26 82 45 7 19 32 0 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ:  1 = ร้านอาหารจานด่วนมีการบริการท่ีรวดเร็ว ทนัเวลา 

  2 = อาหารจานด่วนมีรสชาติอาหารท่ีอร่อย ถูกปาก  

  3 = อาหารจานด่วนมีคุณค่าทางโภชนาการสูง    

  4 = เมนูอาหารจานด่วนมีความหลากหลาย  

  5 = อาหารจานด่วนหาซ้ือไดง่้าย                         

  6 = อาหารจานด่วนมีราคาไม่แพง 

  7 = ร้านอาหารจานด่วนมีความสะอาด ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะอนามยั 

  8 = ประหยดัเวลาในการทาํอาหารรับประทานเอง  

  9 = ประหยดัเวลาในการดาํเนินชีวติ  

  10 = อ่ืนๆ 
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 จากตารางที่ 4.33 พบวา่ มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อ 

เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาพรวมพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 30,001 - 40,000 บาทต่อเดือน มีเหตุผลในบริโภคอาหารจานด่วน

เพราะ มีการบริการที่รวดเร็ว ทนัเวลา กลุ่มตวัอยา่งที่มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน มี

เหตุผลในบริโภคอาหารจานด่วนเพราะ หาซ้ือไดง่้าย และกลุ่มตวัอยา่งส่วนน้อยมีรายไดเ้ฉล่ีย 5,000 

- 10,000 บาทบาทต่อเดือน มีเหตุผลในบริโภคอาหารจานด่วนเพราะ อาหารจานด่วนราคาไม่แพง 

 

ตารางที่ 4.34 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัความพึงพอใจ

ในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน    

1  

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

รวม 

 

Chi -

Square 

Sig. 

 

1. ต ํ่ากวา่ 5,000 บาท 0 0 18 14 0 32 159.338a .000* 

2. 5,000 - 10,000 บาท 7 0 7 6 0 20   

3. 10,001 - 20,000 บาท 0 7 31 40 12 90   

4. 20,001 - 30,000 บาท 7 0 37 31 21 96   

5. 30,001 - 40,000 บาท 0 7 45 50 0 102   

6. 40,001 - 50,000 บาท 0 0 6 7 14 27   

7. 50,001 บาทขึ้นไป 0 0 19 7 7 33   

รวม 14 14 163 155 54 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: 1 = ไม่พงึพอใจมากที่สุด 2 = ไม่พงึพอใจมาก 3 = พงึพอใจปานกลาง 

  4 = พงึพอใจมาก  5 = พงึพอใจมากที่สุด 

 จากตารางที่ 4.34 พบวา่ มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อ 

ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาพรวม

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 30,001 - 40,000 บาทต่อเดือน มีระดบัความพงึพอใจมาก  

กลุ่มตวัอยา่งที่มีรายไดเ้ฉล่ีย 40,001 - 50,000 บาทต่อเดือน มีระดบัความพึงพอใจมากที่สุด และกลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนนอ้ยมีรายไดเ้ฉล่ีย 5,000 - 10,000 บาทบาทต่อเดือน มีระดบัความพงึพอใจมาก 
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4.4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นระดบัการศึกษา กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

จานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ 4.35 ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นระดบัการศึกษา กบัประเภทของอาหาร

จานด่วน 

 

ระดับการศึกษา 

ประเภทของอาหารจานด่วน    

1 2 3 4 5  6 7 

 

รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. ต ํ่ากวา่มธัยม 

ศึกษาตอนปลาย 

7 7 0 0 0 0 0 14 64.710a .000* 

2. มธัยมศึกษา 

ตอนปลาย 

0 26 0 0 0 0 0 26   

3. ปริญญาตรี 44 115 69 26 48 7 0 309   

4. ปริญญาโท 12 20 12 0 7 0 0 51   

5. สูงกวา่ปริญญาโท 0 0 0 0 0 0 0 0   

รวม 63 168 81 26 55 7 0 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: 1 = ก๋วยเต๋ียว   2 = อาหารตามสัง่    

  3 = ขา้วราดแกง   4 = อาหารฟาสตฟู้์ดแบบตะวนัตก 

  5 = อาหารจานเดียว อาทิเช่น ขา้วมนัไก่ ขา้วหมูแดง ขา้วขาหมู ขา้วหมกไก่ เป็นตน้ 

  6 = อาหารจานด่วนแช่แขง็ 7 = อ่ืนๆ 

 

 จากตารางที่ 4.35 พบวา่ มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษา มีผลต่อ 

ประเภทของอาหารจานด่วน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีแนวโน้มที่จะบริโภคอาหารตามสั่งมากที่สุด กลุ่ม

ตัวอย่างที่ มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท มีแนวโน้มที่จะบริโภคอาหารตามสั่งมากที่ สุด 

รองลงมาคือ ก๋วยเต๋ียว และกลุ่มตวัอยา่งส่วนน้อยมีการศึกษาอยู่ในระดบัตํ่ากว่ามธัยม ศึกษาตอน

ปลาย มีแนวโนม้ที่จะบริโภคก๋วยเต๋ียว และอาหารตามสัง่ เท่าๆกนั 



 68 

ตารางที่ 4.36 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษา กับความถ่ีในการ

บริโภคอาหารจานด่วน 

 

ระดับการศึกษา 

ความถี่ในการบริโภคอาหารจานด่วน    

1   2   3   4   5 รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. ต ํ่ากวา่มธัยม 

ศึกษาตอนปลาย 

7 0 0 7 0 14 146.613a .000* 

2. มธัยมศึกษาตอน

ปลาย 

0 0 26 0 0 26   

3. ปริญญาตรี 39 78 45 88 59 309   

4. ปริญญาโท 0 6 19 12 14 51   

5. สูงกวา่ปริญญาโท 0 0 0 0 0 0   

รวม 46 84 90 107 73 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: 1 = นอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน   2 = จาํนวน 5 - 10 คร้ังต่อเดือน   

  3 = จาํนวน 11 - 15 คร้ังต่อเดือน   4 = จาํนวน 16 - 20 คร้ังต่อเดือน   

  5 = มากกวา่ 21 คร้ังต่อเดือน 

 

 จากตารางที่ 4.36 พบวา่ มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นระดบัการศึกษา มีผลต่อ ถ่ีใน

การบริโภคอาหารจานด่วน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 16 - 20 คร้ังต่อ

เดือน กลุ่มตวัอยา่งที่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาโท มีความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 11 -

15 คร้ังต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งที่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความถ่ีในการบริโภค

อาหารจานด่วน 11 - 15 คร้ังต่อเดือน และกลุ่มตวัอย่างส่วนน้อยมีการศึกษาอยู่ในระดับตํ่ากว่า

มธัยมศึกษาตอนปลาย มีความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วนนอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน  
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ตารางที่ 4.37 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษา กับสถานที่หรือ

ร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ 

 

 

ระดับการศึกษา 

สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยม

เลือกใช้บริการ 

   

1  2 3 4 5 รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. ต ํ่ากวา่มธัยม 

ศึกษาตอนปลาย 

14 0 0 0 0 14 18.588a .029* 

2. มธัยมศึกษาตอน

ปลาย 

26 0 0 0 0 26   

3. ปริญญาตรี 230 19 54 6 0 309   

4. ปริญญาโท 45 0 6 0 0 51   

5. สูงกวา่ปริญญาโท 0 0 0 0 0 0   

รวม 315 19 60 6 0 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: 1 = ร้านอาหารจานด่วนบริเวณชุมชนท่ีพกัอาศยัอยู ่  

  2 = ร้านอาหารจานด่วนเจา้ดงัในยา่นต่างๆ 

  3 = หา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป 

  4 = ใชบ้ริการจดัส่งถึงบา้น 

  5 = อ่ืนๆ 

 

 จากตารางที่ 4.37 พบว่า มีค่า sig เท่ากบั .029 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่กาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H1 และยอมรับ H0 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อ 

สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใช้บริการ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดย

ภาพรวมพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในทุกระดบัการศึกษา เลือกใชบ้ริการร้านอาหารจานด่วนบริเวณชุมชน

ที่พกัอาศยัอยู ่รองลงมาคือ เลือกใชบ้ริการร้านอาหารจานด่วนที่หา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป 

 

 

 



 70 

ตารางที่ 4.38 ความสัมพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นระดบัการศึกษา กบัค่าใชจ่้ายเฉล่ียใน

การบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 

 

 

ระดับการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการบริโภคอาหารจาน

ด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 

   

1 2   3   4   5   รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. ต ํ่ากวา่มธัยม  

ศึกษาตอนปลาย 

14 0 0 0 0 14 77.280a .000* 

2. มธัยมศึกษา 

ตอนปลาย 

0 26 0 0 0 26   

3. ปริญญาตรี 68 171 56 7 7 309   

4. ปริญญาโท 24 21 6 0 0 51   

5. สูงกวา่ปริญญาโท 0 0 0 0 0 0   

รวม 106 218 62 7 7 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ:  1 = นอ้ยกวา่ 50 บาทต่อคร้ัง    2 = จาํนวน 51 - 100 บาทต่อคร้ัง   

  3 = จาํนวน 101 - 150 บาทต่อคร้ัง   4 = จาํนวน 151 - 200 บาทต่อคร้ัง   

  5 = มากกวา่ 201 บาทต่อคร้ัง   

 

 จากตารางที่ 4.38 พบวา่ มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษา มีผลต่อ 

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดย

ภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการ

บริโภคอาหารจานด่วนเป็นจาํนวน 51 - 100 บาทต่อคร้ัง กลุ่มตวัอย่างที่มีการศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาโท มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนน้อยกวา่ 50 บาทต่อคร้ัง กลุ่มตวัอยา่งที่มี

การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนเป็น

จาํนวน 51 - 100 บาทต่อคร้ัง และกลุ่มตวัอยา่งส่วนน้อยมีการศึกษาอยูใ่นระดับตํ่ากวา่มธัยมศึกษา

ตอนปลาย มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนนอ้ยกวา่ 50 บาทต่อคร้ัง 
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ตารางที่ 4.39 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษา กับเหตุผลในการ

บริโภคอาหารจานด่วน 

 เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน    

ระดับการศึกษา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. ตํ่ากว่ามธัยม  

ศึกษาตอนปลาย 

0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 14 483.881a .000* 

2. มธัยมศึกษา 

ตอนปลาย 

12 7 0 0 0 7 0 0 0 0 25   

3. ปริญญาตรี 71 52 21 12 70 31 7 13 32 0 309   

4. ปริญญาโท 26 0 0 7 12 0 0 6 0 0 51   

5. สูงกวา่

ปริญญาโท 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

รวม 109 59 21 26 82 45 7 19 32 0 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ:  1 = ร้านอาหารจานด่วนมีการบริการท่ีรวดเร็ว ทนัเวลา 

  2 = อาหารจานด่วนมีรสชาติอาหารท่ีอร่อย ถูกปาก  

  3 = อาหารจานด่วนมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 

  4 = เมนูอาหารจานด่วนมีความหลากหลาย 

  5 = อาหารจานด่วนหาซ้ือไดง่้าย   6 = อาหารจานด่วนมีราคาไม่แพง 

  7 = ร้านอาหารจานด่วนมีความสะอาด ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะอนามยั 

  8 = ประหยดัเวลาในการทาํอาหารรับประทานเอง     

  9 = ประหยดัเวลาในการดาํเนินชีวติ 10 = อ่ืนๆ 

 จากตารางที่ 4.39 พบวา่ มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นระดบัการศึกษา มีผลต่อ เหตุผล

ในการบริโภคอาหารจานด่วน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาพรวมพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

ที่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บริโภค

อาหารจานด่วนเพราะ อาหารจานด่วนมีการบริการที่รวดเร็ว ทนัเวลา กลุ่มตวัอยา่งที่มีการศึกษาอยู่

ในระดับตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย บริโภคอาหารจานด่วนเพราะ เมนูมีความหลากหลาย และ

อาหารจานด่วนราคาไม่แพง 
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ตารางที่ 4.40 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นระดบัการศึกษา กบัความพึงพอใจใน

การบริโภคอาหารจานด่วน 

 

ระดับการศึกษา 

ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน    

1  2 3 4 5 รวม Chi -

Square 

Sig. 

1. ต ํ่ากวา่มธัยม  

ศึกษาตอนปลาย 

7 7 0 0 0 14 229.912a .000* 

2. มธัยมศึกษา 

ตอนปลาย 

0 0 0 14 12 26   

3. ปริญญาตรี 7 7 138 122 35 309   

4. ปริญญาโท 0 0 25 19 7 51   

5. สูงกวา่ปริญญาโท 0 0 0 0 0 0   

รวม 14 14 163 155 54 400   

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: 1 = ไม่พงึพอใจมากที่สุด 
  2 = ไม่พงึพอใจมาก 
  3 = พงึพอใจปานกลาง 
  4 = พงึพอใจมาก 
  5 = พงึพอใจมากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.40 พบว่า มีค่า sig เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่กาํหนด

ไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นระดบัการศึกษา มีผลต่อ ความ

พึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาพรวมพบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งที่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และระดบัปริญญาโท มีระดบัความพึงพอใจปาน

กลาง กลุ่มตวัอยา่งที่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีระดบัความพึงพอใจมาก และ 

กลุ่มตวัอยา่งที่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัตํ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย มีระดบัความไม่พึงพอใจมาก 

และไม่พงึพอใจมากที่สุด  
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ตารางที่ 4.41 สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน

ของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน 

1 2 3 4 5 6 

1. เพศ ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H1 

2. อาย ุ ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 

3. อาชีพ ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 

4. รายไดเ้ฉล่ีย 
ต่อเดือน 

ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 

5. ระดบั

การศึกษา 

ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H1 ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 ปฏิเสธ H0 

หมายเหตุ: 1 = ประเภทของอาหารจานด่วน 

  2 = ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 

  3 = สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนท่ีนิยมเลือกใชบ้ริการ 

  4 = ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 

  5 = เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน 

  6 = ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน  

 

 จากตารางที่ 4.41 สรุปได้ว่า โดยภาพรวมแล้ว ปัจจยัส่วนบุคคล ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั หรือไม่เป็นอิสระต่อกนั ยกเวน้ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศที่แตกต่างกนั จะไม่มีผลต่อ 

ความพึงพอใจในการบริโภค และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะไม่มีผลต่อ 

สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่เลือกใช้บริการ โดยพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อาย ุ26 - 35 ปี ประกอบอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท

ต่อเดือน และมีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี นิยมเลือกรับประทานอาหารประเภทอาหารตามสั่ง 

รองลงมาคือขา้วราดแกง มีความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 5 - 10 คร้ังต่อเดือน นิยมเลือก

บริโภคอาหารจานด่วนที่ร้านอาหารจานด่วนบริเวณชุมชนที่พกัอาศยั  มีค่าใช้จ่ายในการบริโภค

อาหารจานด่วนเฉล่ีย 51 - 100 บาทต่อคร้ัง โดยให้เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วนวา่ สามารถ

หาซ้ือไดง่้าย และโดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพงึพอใจปานกลาง  
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ตอนที่ 5 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 
 เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัประสมทางการตลาด  กับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ โดย

ใชสู้ตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) หรือ F - Test และ

ทาํการวเิคราะห์เชิงซอ้นดว้ยวธีิ Least Square Difference--LSD ซ่ึงมีสมมติฐานในการทดสอบ ดงัน้ี  

 

 H0 คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไม่มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

จานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในประเด็นดงักล่าว 

 H1 คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กับ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

จานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในประเด็นดงักล่าว 

 

 โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั 0.05 และ ทาํการ 

เปรียบเทียบกบัค่า Sig ของแต่ละปัจจยั หากค่า Sig มากกว่า α จะปฏิเสธ H1 และ ยอมรับ H0 แสดง

วา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไม่มีความสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของ

บุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในประเด็นดงักล่าว หากค่า Sig น้อยกว่า α 

จะปฏิเสธ H0 และ ยอมรับ  H1 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ใน

ประเด็นดงักล่าว 
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ตารางที่ 4.42 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ Between Groups 20.343 5 4.069 8.817 .000* 

 Within Groups 181.807 394 .461   

 Total 202.150 399    

ดา้นราคา Between Groups 33.622 5 6.724 21.126 .000* 

 Within Groups 125.409 394 .318   

 Total 159.031 399    

ดา้นช่องทางการจดั Between Groups 16.820 5 3.364 10.649 .000* 

จาํหน่าย Within Groups 124.460 394 .316   

 Total 141.280 399    

ดา้นการส่งเสริม Between Groups 60.675 5 12.135 10.997 .000* 

การตลาด Within Groups 434.783 394 1.104   

 Total 495.458 399    

ดา้นบุคคลหรือพนกังาน Between Groups 44.741 5 8.948 14.695 .000* 

 Within Groups 239.910 394 .609   

 Total 284.651 399    

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ Between Groups 29.176 5 5.835 11.992 .000* 

 Within Groups 191.724 394 .487   

 Total 220.900 399    

ดา้นกระบวนการ Between Groups 18.509 5 3.702 6.285 .000* 

 Within Groups 232.073 394 .589   

 Total 250.582 399    

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 
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 จากตารางที่ 4.42 พบว่า มีค่า sig ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจยัด้าน

ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังาน ปัจจยัดา้น

ลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนทุก

รายการ มีค่าเท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่กาํหนดไว ้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ 

H1 ที่แสดงว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธก์บั พฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน

ด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน

ของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร หรือไม่เป็นอิสระต่อกนั โดยมีผลการ

ทดสอบความสมัพนัธเ์ชิงซอ้น ดงัขอ้มูลในตารางที่ 4.43 

 

ตารางที่ 4.43 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงซ้อนระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน

ด่วน 

1 2 3 4 5 6 

1. ประเภทของอาหารจานด่วน  -.065 -.134 .000 -.380* 1.362* 

2. ความถ่ีในการบริโภค .065  -.069 .066 -.314* 1.427* 

3. สถานที่หรือร้านที่เลือกใชบ้ริการ .134 .069  .135 -.246* 1.496* 

4. ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อหน่ึงคร้ัง .000 -.066 -.135  -.380* 1.362* 

5. เหตุผลในการบริโภค .380* .314* .246* .380*  1.742* 

6. ความพงึพอใจในการบริโภค -1.362* -1.427* -1.496* -1.362* -1.742*  

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: ค่าในตารางแสดงผลต่างของค่าเฉล่ีย 

 1 = ประเภทของอาหารจานด่วน 

 2 = ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 3 = สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนท่ีนิยมเลือกใชบ้ริการ 

 4 = ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 

 5 = เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน 

6 = ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน  
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 จากตารางที่ 4.43 สามารถอธิบายผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงซ้อนระหว่างปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน 

เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดด้งัต่อไปน้ี 

 ประเภทของอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ ์น้อยกว่าเหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน แต่มากกว่าความพึงพอใจในการบริโภค

อาหารจานด่วน  

 ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์ น้อยกว่าเหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน แต่มากกว่าความพึงพอใจในการ

บริโภคอาหารจานด่วน 

 สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใช้บริการ มีความสัมพนัธ์กับ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์นอ้ยกวา่เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน แต่มากกวา่ความ

พงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง มีความสัมพนัธ์กับ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์นอ้ยกวา่เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน แต่มากกวา่ความ

พงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์มากกวา่ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง และความพึงพอใจ

ในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กับ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์นอ้ยกว่าประเภทของอาหารจานด่วน ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 

สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วน

ต่อหน่ึงคร้ัง และเหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน 
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ตารางที่ 4.44 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงซ้อนระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ราคา  กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวัยทํางาน เขตจอมทอง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน

ด่วน 

1 2 3 4 5 6 

1. ประเภทของอาหารจานด่วน  .378* -.044 .560* -.263* 1.137* 

2. ความถ่ีในการบริโภค -.378*  -.422* .181 -.642* .758* 

3. สถานที่หรือร้านที่เลือกใชบ้ริการ .044 .422*  .603* -.220* 1.180* 

4. ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อหน่ึงคร้ัง -.560* -.181 -.603*  -.823* .577* 

5. เหตุผลในการบริโภค .263* .642* .220* .823*  1.400* 

6. ความพงึพอใจในการบริโภค -1.137* -.758* -1.180* -.577* -1.400*  

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: ค่าในตารางแสดงผลต่างของค่าเฉล่ีย 

 1 = ประเภทของอาหารจานด่วน 

 2 = ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 3 = สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนท่ีนิยมเลือกใชบ้ริการ 

 4 = ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 

 5 = เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 6 = ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 
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 จากตารางที่ 4.44 สามารถอธิบายผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงซ้อนระหว่างปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นราคา กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขต

จอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดด้งัต่อไปน้ี 

 ประเภทของอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ราคา มากกว่า ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน และค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจาน

ด่วนต่อหน่ึงคร้ัง แต่นอ้ยกวา่ เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน 

ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นราคา น้อยกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใช้

บริการ และเหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน แต่มากกว่าความพึงพอใจในการบริโภคอาหาร

จานด่วน 

 สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใช้บริการ มีความสัมพนัธก์ับ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นราคา มากกว่าความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการ

บริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง และความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน แต่น้อยกว่า

เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง มีความสัมพนัธก์บั ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นราคา น้อยกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน ความถ่ีในการบริโภคอาหาร

จานด่วน สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ และเหตุผลในการบริโภคอาหาร

จานด่วน แต่มากกวา่ ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน  มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ด้านราคา มากกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 

สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน และ

ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กับ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ด้านราคา น้อยกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 

สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วน

ต่อหน่ึงคร้ัง และเหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน 
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ตารางที่ 4.45 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงซ้อนระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน

ด่วน 

1 2 3 4 5 6 

1. ประเภทของอาหารจานด่วน  .169* -.305* -.146 -.112 -.708* 

2. ความถ่ีในการบริโภค -.169*  -.475* -.316* -.281* -.877* 

3. สถานที่หรือร้านที่เลือกใชบ้ริการ .305* .475*  .159 .194* -.402 

4. ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อหน่ึงคร้ัง .146 .316* -.159  .035 -.562* 

5. เหตุผลในการบริโภค .112 .281* -.194* -.035  -.596* 

6. ความพงึพอใจในการบริโภค .708* .877* .402 .562* .596*  

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: ค่าในตารางแสดงผลต่างของค่าเฉล่ีย 

 1 = ประเภทของอาหารจานด่วน 

 2 = ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 3 = สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนท่ีนิยมเลือกใชบ้ริการ 

 4 = ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 

 5 = เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 6 = ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 
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 จากตารางที่ 4.45 สามารถอธิบายผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงซ้อนระหว่างปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของ

บุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดด้งัต่อไปน้ี 

 ประเภทของอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย มากกว่า ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน แต่น้อยกว่า สถานที่หรือ

ร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 

เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน และความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 

ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย นอ้ยกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน สถานท่ีหรือร้านอาหารจานด่วน

ที่นิยมเลือกใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง เหตุผลในการบริโภค

อาหารจานด่วน และความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน  

 สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใช้บริการ มีความสัมพนัธ์กับ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มากกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน ความถ่ีใน

การบริโภคอาหารจานด่วน เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน แต่น้อยกว่า ความพึงพอใจในการ

บริโภคอาหารจานด่วน 

 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง มีความสัมพนัธก์บั ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มากกวา่ ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน แต่

น้อยกว่า สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใช้บริการ และความพึงพอใจในการบริโภค

อาหารจานด่วน 

 เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน  มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มากกว่า ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน แต่น้อยกว่า

สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วน

ต่อหน่ึงคร้ัง และความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กับ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มากกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน ความถ่ีในการบริโภค

อาหารจานด่วน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง และเหตุผลในการบริโภค

อาหารจานด่วน 
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ตารางที่ 4.46 ผลการทดสอบความสมัพนัธเ์ชิงซอ้นระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน

ด่วน 

1 2 3 4 5 6 

1. ประเภทของอาหารจานด่วน  -.315* -.880* -1.231* -.870* -1.470* 

2. ความถ่ีในการบริโภค .315*  -.565* -.916* -.555* -1.155* 

3. สถานที่หรือร้านที่เลือกใชบ้ริการ .880* .565*  -.352 .010 -.590 

4. ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อหน่ึงคร้ัง 1.231* .916* .352  .362 -.238 

5. เหตุผลในการบริโภค .870* .555* -.010 -.362  -.600 

6. ความพงึพอใจในการบริโภค 1.470* 1.155* .590 .238 .600  

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: ค่าในตารางแสดงผลต่างของค่าเฉล่ีย 

 1 = ประเภทของอาหารจานด่วน 

 2 = ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 3 = สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนท่ีนิยมเลือกใชบ้ริการ 

 4 = ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 

 5 = เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 6 = ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 
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 จากตารางที่ 4.46 สามารถอธิบายผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงซ้อนระหว่างปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคล

วยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดด้งัต่อไปน้ี 

 ประเภทของอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

การส่งเสริมการตลาด น้อยกว่า ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน สถานที่หรือร้านอาหารจาน

ด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง เหตุผลในการ

บริโภคอาหารจานด่วน และความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 

ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด มากกวา่ ประเภทของอาหารจานด่วน แต่นอ้ยกว่า สถานท่ีหรือร้านอาหาร

จานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง เหตุผลใน

การบริโภคอาหารจานด่วน และความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน  

 สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใช้บริการ มีความสัมพนัธ์กับ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มากกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน ความถ่ีใน

การบริโภคอาหารจานด่วน  

 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง มีความสัมพนัธก์บั ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มากกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน ความถ่ีใน

การบริโภคอาหารจานด่วน 

 เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน  มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มากกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน ความถ่ีในการบริโภค

อาหารจานด่วน 

 ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กับ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มากกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน ความถ่ีในการบริโภค

อาหารจานด่วน 
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ตารางที่ 4.47 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงซ้อนระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

บุคคลหรือพนักงาน กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน

ด่วน 

1 2 3 4 5 6 

1. ประเภทของอาหารจานด่วน  -.714* -.553* .127 -.932* -.965* 

2. ความถ่ีในการบริโภค .714*  .161 .841* -.218 -.251 

3. สถานที่หรือร้านที่เลือกใชบ้ริการ .553* -.161  .680* -.380* -.412 

4. ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อหน่ึงคร้ัง -.127 -.841* -.680*  -1.060* -1.092* 

5. เหตุผลในการบริโภค .932* .218 .380* 1.060*  -.033 

6. ความพงึพอใจในการบริโภค .965* .251 .412 1.092* .033  

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: ค่าในตารางแสดงผลต่างของค่าเฉล่ีย 

 1 = ประเภทของอาหารจานด่วน 

 2 = ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 3 = สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนท่ีนิยมเลือกใชบ้ริการ 

 4 = ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 

 5 = เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 6 = ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 
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 จากตารางที่ 4.47 สามารถอธิบายผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงซ้อนระหว่างปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นบุคคลหรือพนักงาน กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคล

วยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดด้งัต่อไปน้ี 

 ประเภทของอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

บุคคลหรือพนักงาน นอ้ยกว่า ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน สถานท่ีหรือร้านอาหารจานด่วน

ที่นิยมเลือกใชบ้ริการ เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน และความพงึพอใจในการบริโภคอาหาร

จานด่วน 

ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นบุคคลหรือพนักงาน มากกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน และค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภค

อาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง  

 สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใช้บริการ มีความสัมพนัธ์กับ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นบุคคลหรือพนกังาน มากกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน และค่าใชจ่้าย

เฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง  แต่นอ้ยกวา่ เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง มีความสัมพนัธก์บั ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน น้อยกว่า ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 

สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน และ

ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน  มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นบุคคลหรือพนักงาน มากกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน สถานที่หรือร้านอาหาร

จานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ และค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 

 ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กับ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นบุคคลหรือพนกังาน มากกวา่ ประเภทของอาหารจานด่วน และค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการ

บริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 
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ตารางที่ 4.48 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงซ้อนระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน

ด่วน 

1 2 3 4 5 6 

1. ประเภทของอาหารจานด่วน  -.423* -.575* -.021 -.699* -1.467* 

2. ความถ่ีในการบริโภค .423*  -.153 .402* -.277* -1.044* 

3. สถานที่หรือร้านที่เลือกใชบ้ริการ .575* .153  .555* -.124 -.891* 

4. ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อหน่ึงคร้ัง .021 -.402* -.555*  -.679* -1.446* 

5. เหตุผลในการบริโภค .699* .277* .124 .679*  -.767* 

6. ความพงึพอใจในการบริโภค 1.467* 1.044* .891* 1.446* .767*  

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: ค่าในตารางแสดงผลต่างของค่าเฉล่ีย 

 1 = ประเภทของอาหารจานด่วน 

 2 = ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 3 = สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนท่ีนิยมเลือกใชบ้ริการ 

 4 = ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 

 5 = เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 6 = ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 
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 จากตารางที่ 4.48 สามารถอธิบายผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงซ้อนระหว่างปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคล

วยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดด้งัต่อไปน้ี 

 ประเภทของอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ น้อยกว่า ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน สถานที่หรือร้านอาหารจาน

ด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน และความพึงพอใจในการบริโภค

อาหารจานด่วน 

ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นลักษณะทางกายภาพ มากกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน และค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภค

อาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง แต่นอ้ยกวา่ เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน และความพงึพอใจใน

การบริโภคอาหารจานด่วน 

 สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใช้บริการ มีความสัมพนัธ์กับ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มากกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน และค่าใชจ่้าย

เฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง  แต่นอ้ยกวา่ ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจาน

ด่วน 

 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง มีความสัมพนัธก์บั ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ น้อยกว่า ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 

สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน และ

ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน  มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ มากกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน ความถ่ีในการบริโภค

อาหารจานด่วน และค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง แต่น้อยกว่า ความพึง

พอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กับ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ มากกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน ความถ่ีในการบริโภค

อาหารจานด่วน สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภค

อาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง และเหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน 
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ตารางที่ 4.49 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงซ้อนระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

กระบวนการ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน

ด่วน 

1 2 3 4 5 6 

1. ประเภทของอาหารจานด่วน  -.305* -.304* -.800* -.185 -1.200* 

2. ความถ่ีในการบริโภค .305*  .001 -.495* .119 -.895* 

3. สถานที่หรือร้านที่เลือกใชบ้ริการ .304* -.001  -.496* .118 -.896* 

4. ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อหน่ึงคร้ัง .800* .495* .496*  .615* -.400 

5. เหตุผลในการบริโภค .185 -.119 -.118 -.615*  -1.015* 

6. ความพงึพอใจในการบริโภค 1.200* .895* .896* .400 1.015*  

*มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ α เท่ากบั .05 

หมายเหตุ: ค่าในตารางแสดงผลต่างของค่าเฉล่ีย 

 1 = ประเภทของอาหารจานด่วน 

 2 = ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 3 = สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนท่ีนิยมเลือกใชบ้ริการ 

 4 = ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 

 5 = เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 6 = ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 
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 จากตารางที่ 4.49 สามารถอธิบายผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงซ้อนระหว่างปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยั

ทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดด้งัต่อไปน้ี 

 ประเภทของอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

กระบวนการ น้อยกวา่ ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยม

เลือกใชบ้ริการ ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง  เหตุผลในการบริโภค

อาหารจานด่วน และความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 

ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นกระบวนการ มากกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน แต่น้อยกว่า ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภค

อาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง และความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใช้บริการ มีความสัมพนัธ์กับ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ มากกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน แต่น้อยกวา่ ค่าใชจ่้าย

เฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง และความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง มีความสัมพนัธ์กับ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ มากกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน ความถ่ีในการบริโภค

อาหารจานด่วน และ เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน  มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นกระบวนการ นอ้ยกว่า ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง และ

ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 

 ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพนัธ์กับ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นกระบวนการ มากกว่า ประเภทของอาหารจานด่วน ความถ่ีในการบริโภคอาหารจาน

ด่วน สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ และเหตุผลในการบริโภคอาหารจาน

ด่วน 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีคือ กลุ่มบุคคลวยัทาํงาน ที่

บริโภคอาหารจานด่วน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน และเลือกวิธีการสุ่ม

ตวัอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยทาํการสุ่มตวัอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) และดําเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากบุคคลวยัทาํงาน เขต

จอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร เม่ือผูว้ิจัยได้สร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม และทําการแจก

แบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว จึงได้นําข้อมูลมา

ประมวลผลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อช่วยในการ

วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) อธิบายตวัแปรลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

และระดบัการศึกษา และตวัแปรพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน เช่น ประเภทของอาหารจาน

ด่วน, ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน, สถานท่ีหรือร้านอาหารจานด่วนท่ีนิยมเลือกใชบ้ริการ, 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง, เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน, 

ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน  และใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) อธิบายตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดั

ประเภทช่วง สาํหรับสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน ไดแ้ก่ สถิติไค - สแควร์ (Chi - Square) และ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) หรือ F - Test และ

วิเคราะห์เชิงซ้อนด้วยวิธี Least Square Difference--LSD ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 หรือ α 

เท่ากบั .05 สาํหรับผลการศึกษา เสนอตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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สรุปผลการวิจัย 

 

 ผลการศึกษาคร้ังนี้มีประเด็นสําคญั ดังต่อไปนี ้

 1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายอุยูใ่นช่วง 26 - 35 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่ม

บุคคลวยัทาํงาน ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย 30,001 - 40,000 บาทต่อเดือน 

และมีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี  

 

 2. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 2.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมาก (x� = 3.65) เม่ือ

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากวา่ อาหารจานด่วนมีความหลากหลาย ให้

เลือกรับประทาน มีค่าเฉล่ีย (x� = 4.16) รองลงมาคือ อาหารจานด่วนมีรสชาติอร่อยถูกปาก มีค่าเฉล่ีย 

(x� = 4.06) และกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยปานกลางวา่ อาหารจานด่วน เป็นอาหารท่ีให้คุณค่าทาง

โภชนาการสูง มีค่าเฉล่ีย (x� = 2.98) 

 2.2 ปัจจยัด้านราคา โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นด้วยมาก (x� = 3.77) เม่ือ

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากวา่ ราคาสินคา้สามารถรองรับผูบ้ริโภคได้

ทุกระดบัชั้น มีค่าเฉล่ีย (x� = 4.04) รองลงมาคือ อาหารจานด่วนมีป้ายแสดงราคา หรือมีการแจง้ราคา

อยา่งชัดเจน มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.94) และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาที่มีระดบัค่าเฉล่ีย

นอ้ยที่สุดคือ ราคาของอาหารจานด่วนถูกกวา่อาหารประเภทอ่ืน มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.52) 

 2.3 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมาก

ที่สุด (x� = 4.32) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุดวา่ อาหารจาน

ด่วนบางชนิดมีการบริการส่งถึงที่ หรือการพฒันารูปแบบของบรรจุภณัฑใ์หน้าํกลบัไปรับประทานที่

บา้นได ้ช่วยใหส้ามารถเขา้ถึงไดง่้ายขึ้น มีค่าเฉล่ีย (x� = 4.48) รองลงมาคือ สถานท่ีจดัจาํหน่ายอาหาร

จานด่วนสะดวกแก่การเดินทางไปใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย (x� = 4.34) และกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ย

ปานกลางวา่ อาหารจานด่วนสามารถหาซ้ือไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย (x� = 4.35) 

 2.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมาก (x� = 

3.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นด้วยมากว่า ร้านอาหารจานด่วนมีการ

โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆทาํให้ลูกค้ารู้จกัมากขึ้น มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.84) รองลงมาคือ 

ร้านอาหารจานด่วน มีการจดัโปรโมชัน่ตามเทศกาลต่างๆท่ีดึงดูดผูบ้ริโภค มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.76) และ
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กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยปานกลางว่า ร้านอาหารจานด่วนมีการออกบูธ หรืองานอีเวน้ท  ์เพื่อ

สร้างการรับรู้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.37) 

 2.5 ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนักงาน โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมาก (x� = 

3.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากว่า พนักงานบริการดว้ยความ

รวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.82) รองลงมาคือ เจา้ของร้าน พนักงาน มีการบริการที่ดี มีค่าเฉล่ีย (x� = 

3.57) และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคลหรือพนักงานที่มีระดบัค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ 

พนกังานมีการใหค้าํแนะนาํที่ดี มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.46) 

 2.6 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมาก (x� = 

3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากว่าร้านอาหารจานด่วน มีป้าย

บอกราคาอาหาร อยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย (x� = 4.15) รองลงมาคือ ร้านอาหารจานด่วน มีป้ายช่ือร้าน 

ป้ายเมนูอาหาร อยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.99) และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพที่มีระดบัค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุดคือ ร้านอาหารจานด่วน มีความสะอาด ถูกสุขลกัษณะอนามยั 

ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.48) 

 2.7 ปัจจยัด้านกระบวนการ โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมาก (x� = 3.69) 

เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากวา่ รานอาหารจานดวนมีการใหบริการ

ดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.97) รองลงมาคือ รานอาหารจานดวนมีการแบง

หนาท่ีการทํางานกันอยางชัดเจน มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.92) และกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยปานกลางว่า 

รานอาหารจานดวนมีระบบการออกใบเสร็จ มีค่าเฉล่ีย (x� = 3.35) 

 

 3. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวัยทํางาน เขต

จอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

 3.1 ประเภทของอาหารจานด่วน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกรับประทานอาหารจานด่วน 

ประเภทอาหารตามสั่ง มากถึงร้อยละ 42 รองลงมาคือ ขา้วราดแกง ร้อยละ 20.3 และประเภทของ

อาหารจานด่วนที่กลุ่มตวัอยา่งเลือกรับประทานนอ้ยที่สุดคือ อาหารจานด่วนแช่แขง็ ร้อยละ 1.8  

 3.2 ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความถ่ีในการบริโภค

อาหารจานด่วนสูงสุด 16 – 20 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 26.8 รองลงมาคือ 11 – 15 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 

22.5 และความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วนน้อยที่สุดคือ น้อยกว่า 5 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 11.5 

 3.3 สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใช้บริการ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นิยมใช้

บริการร้านอาหารจานด่วนบริเวณชุมชนที่พกัอาศยัอยู ่ร้อยละ 78.8 รองลงมาคือ ห้างสรรพสินคา้

ทัว่ไป ร้อยละ 15.0 และเลือกใชบ้ริการจดัส่งถึงบา้นนอ้ยที่สุด ร้อยละ 1.5  
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 3.4 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมี

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนเป็นจาํนวนเงิน 51 - 100 บาทต่อคร้ัง สูงถึงร้อยละ 54.5 

รองลงมาคือ น้อยกวา่ 50 บาทต่อคร้ัง ร้อยละ 26.5 และมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียเป็นจาํนวนเงินมากกว่า 201 

บาทต่อคร้ัง เพยีงร้อยละ 1.8  

 3.5 เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการบริโภค

อาหารจานด่วนวา่ ร้านอาหารจานด่วน มีการบริการท่ีรวดเร็ว ทนัเวลา มากถึงร้อยละ 27.3 รองลงมา

คือ อาหารจานด่วนหาซ้ือไดง่้าย ร้อยละ 20.5 และเหตุผลที่กลุ่มตวัอยา่งเลือกบริโภคอาหารจานด่วน

นอ้ยที่สุดคือ ร้านอาหารจานด่วนมีความสะอาด ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะอนามยั ร้อยละ 1.8  

 3.6 ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีระดบัความพึง

พอใจปานกลาง ร้อยละ 40.8 รองลงมาคือ พึงพอใจมาก ร้อยละ 38.8 พงึพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 13.5  

ไม่พงึพอใจมาก ร้อยละ 3.5  และไม่พงึพอใจมากที่สุด ร้อยละ 3.5 

 

 4. ผลการทดสอบสมมุติฐาน  

 4.1 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

จานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  โดยใช้การทดสอบ ไค - 

สแควร์ (Chi - Square) 

  4.11 ความสัมพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นเพศ กบัพฤติกรรมการบริโภค

อาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า เพศ

ชาย และเพศหญิง จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนที่แตกต่างกนั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ประเภท

ของอาหารจานด่วน ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยม

เลือกใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง และเหตุผลในการบริโภค

อาหารจานด่วน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนที่

ไม่แตกต่างกนั 1 ดา้น คือ ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 

  4.1.2 ความสัมพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาย ุกบัพฤติกรรมการบริโภค

อาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งที่มีอายนุ้อยกว่า 15ปี อาย ุ16 - 25 ปี อาย ุ26 - 35 ปี อาย ุ36 - 45 ปี อาย ุ46 - 55 ปี และ56  ปี

ขึ้นไป จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนที่แตกต่างกนัทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ประเภทของอาหาร

จานด่วน ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใช้

บริการ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง เหตุผลในการบริโภคอาหารจาน

ด่วน ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ 
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อายทุี่แตกต่างกนั มีผลต่อ พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

  4.1.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านอาชีพ กับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม

พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน อาชีพธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอ่ืนๆ จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนที่

แตกต่างกันทั้ ง 6 ด้าน ได้แก่ ประเภทของอาหารจานด่วน ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 

สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วน

ต่อหน่ึงคร้ัง เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 

อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ อาชีพที่แตกต่างกนั มีผลต่อ พฤติกรรมการบริโภค

อาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

  4.1.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน กับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอยา่งที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

5,000 - 10,000 บาท มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 

30,000 บาท มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 - 50,000 

บาท มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนที่แตกต่าง

กนัทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ประเภทของอาหารจานด่วน ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน สถานท่ีหรือ

ร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 

เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน อยา่งมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั .05 กล่าวคือ รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อ พฤติกรรมการบริโภค

อาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

  4.1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษา กับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาตํ่ากว่ามัธยม ศึกษาตอนปลาย มีการศึกษาระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีการศึกษาระดบัปริญญาโท และมีการศึกษา

ระดับสูงกว่าปริญญาโท จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนที่แตกต่างกัน 5 ด้าน ได้แก่ 

ประเภทของอาหารจานด่วน ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภค

อาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน ความพึงพอใจในการบริโภค



 95 

อาหารจานด่วน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนที่

ไม่แตกต่างกนั 1 ดา้น คอื สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนท่ีนิยมเลือกใชบ้ริการ 

 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

จานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  โดยใช้การทดสอบ ไค - 

สแควร์ (Chi - Square) สามารถสรุปได้ว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อ พฤติกรรมการ

บริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

หรือไม่เป็นอิสระต่อกนั สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที่ตั้งไวข้า้งตน้ 

 

 4.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรม

การบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  โดยใชสู้ตร

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) หรือ F - Test  และ

วเิคราะห์เชิงซอ้นดว้ยวธีิ Least Square Difference--LSD 

 

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน

ด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่มี

ความเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนักงาน ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยั

ดา้นกระบวนการ จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนที่แตกต่างกนัทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ประเภท

ของอาหารจานด่วน ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยม

เลือกใช้บริการ ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง เหตุผลในการบริโภค

อาหารจานด่วน ความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน

ของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร หรือไม่เป็นอิสระต่อกนั สอดคลอ้งกบั

สมมุติฐานที่ตั้งไวข้า้งตน้ 

 

 

 

 

 



 96 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีประเด็นสาํคญัที่จะนาํมาอภิปราย ดงัต่อไปน้ี 

 

 1. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบัมาก ถึงมากท่ีสุด สาํหรับปัจจยัทางด้าน

ผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากว่า อาหารจานด่วนมีความหลากหลาย 

และรองลงมาคือ อาหารจานด่วนมีรสชาติอร่อยถูกปาก ปัจจยัทางดา้นราคา โดยภาพรวมแลว้กลุ่ม

ตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากวา่ ราคาสินคา้สามารถรองรับผูบ้ริโภคไดทุ้กระดบัชั้น และอาหารจาน

ด่วนมีป้ายแสดงราคา หรือมีการแจง้ราคาอยา่งชัดเจน ปัจจยัทางด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย โดย

ภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากที่สุดว่า อาหารจานด่วนบางชนิดมีการบริการส่งถึงที ่

หรือการพฒันารูปแบบของบรรจุภณัฑใ์ห้นาํกลบัไปรับประทานท่ีบา้นได ้ช่วยให้สามารถเขา้ถึงได้

ง่ายขึ้น และสถานที่จดัจาํหน่ายอาหารจานด่วนสะดวกแก่การเดินทางไปใชบ้ริการ ปัจจยัทางด้าน

การส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากว่า ร้านอาหารจานด่วนมี

การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆทาํให้ลูกคา้รู้จกัมากขึ้น และร้านอาหารจานด่วน มีการจดั

โปรโมชัน่ตามเทศกาลต่างๆที่ดึงดูดผูบ้ริโภค  ปัจจยัทางดา้นบุคคลหรือพนักงาน โดยภาพรวมแลว้

กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากว่า พนักงานบริการดว้ยความรวดเร็ว และเจา้ของร้าน พนักงาน มี

การบริการที่ดี ปัจจยัทางดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมาก

วา่ ร้านอาหารจานด่วน มีป้ายบอกราคาอาหาร อยา่งชดัเจน และร้านอาหารจานด่วน มีป้ายช่ือร้าน 

ป้ายเมนูอาหาร อยา่งชดัเจน ปัจจยัทางดา้นกระบวนการ โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็น

ดว้ยมากว่า ร้านอาหารจานด่วนมีการให้บริการดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั และร้านอาหาร

จานด่วนมีการแบ่งหน้าที่การทาํงานกนัอยา่งชดัเจน แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญักบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเป็นอยา่งมากมาก โดยกลุ่มตวัอยา่งช่ืนชอบในความหลากหลายของ

อาหารจานด่วน มีราคายอ่มเยาสามารถรับประทานไดทุ้กระดบัชั้นทางสังคม มีบริการส่งถึงท่ีหรือ

บรรจุภณัฑท์ี่สามารถนาํกลบัไปรับประทานที่บา้นได ้ตลอดจนมีการโฆษณา ประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือ

ต่างๆ พนักงานบริการด้วยความรวดเร็ว ที่หน้าร้านมีป้ายบอกราคาอาหาร อย่างชัดเจน และ

ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ เครือมาศ มีเกษม 

(บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุดวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด

มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครส่วนปัจจยั 
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ด้านช่องทางจดัจาํหน่ายปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์และปัจจยัด้านราคามีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

อาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัมากตามลาํดบั 

 

 2. ผลการศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน

ด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ที่แตกต่าง

กัน มีผลต่อ พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทํางาน เขตจอมทอง จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั หรือไม่เป็นอิสระต่อกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ยกเวน้ 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศที่แตกต่างกนั จะไม่มีผลต่อ ความพงึพอใจในการบริโภค กล่าวคือ เพศชาย 

และเพศหญิง จะมีความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วนไปในแนวทางเดียวกัน และปัจจยั

ส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะไม่มีผลต่อ สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่

เลือกใชบ้ริการ กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาในระดบัต่างๆ จะรับประทานอาหารจานด่วนใน

สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วน ที่ เหมือนๆกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจณิภา คงอ่ิม 

(บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทฟาสตฟู้์ดของประชาชนในจงัหวดั

นนทบุรี พบวา่ พบวา่ พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทฟาสตฟู้์ดของประชาชนจงัหวดันนทบุรี 

พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการที่ร้าน เค เอฟ ซี (KFC) จาํนวน 1 - 3 คร้ังต่อเดือน เพราะมีความชอบ

ส่วนตวั นอกจากน้ีพบวา่อาหารประเภทพซิซ่า เป็นท่ีนิยมจดัเล้ียงสังสรรคใ์นกลุ่มเพือ่น ค่าใชจ่้ายใน

การบริโภค 201 - 300 บาทต่อคร้ัง ส่วนใหญ่รับประทานที่ร้าน ในเวลาช่วงเยน็ ที่ห้างสรรพสินคา้

เซ็นทรัล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพสมรส มีความสัมพนัธก์บั พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์

ฟู้ด อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

3. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  พบวา่ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจยัด้านกระบวนการ มี

ความสัมพนัธ์กับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร หรือไม่เป็นอิสระต่อกนั แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น

ต่างๆ จะเป็นส่วนกระตุน้ให้กลุ่มตวัอย่าง มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารจานด่วนที่ต่างกัน

ออกไป อาทิเช่น การเลือกประเภทของอาหารจานด่วน ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 

สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยมเลือกใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วน
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ต่อหน่ึงคร้ัง เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน และความพึงพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 

ที่กลุ่มตวัอยา่งจะไดรั้บจากบริโภค ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ เครือมาศ มีเกษม (บทคดัยอ่) ได้

ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน ด่วนของบุ คคลวัยทํางาน  ใน เขต

กรุงเทพมหานคร ในส่วนของความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนกบัความ

คิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารจานด่วน

พบว่า การที่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดในดา้นต่างๆที่

แตกต่างกนั ส่งผลให้กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนท่ีแตกต่างกนัในเกือบทุก

ประเด็น 

 

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

 1. ขอ้เสนอแนะเชิงกลยทุธ ์

 2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

 3. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 

ผูท้ี่ประกอบธุรกิจร้านอาหารจานด่วน สามารถนาํขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไป

ใชใ้นการปรับปรุงกลยทุธ์ และวางแผนการตลาด ของธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง

ของผูบ้ริโภคมากที่สุด เพือ่สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เพิม่ยอดขาย และขยายการเติบโตของ

ธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สามารถนําไปปรับปรุง เพื่อใช้

ประโยชน์ได ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ควรปรับปรุงให้รูปแบบของอาหารจานด่วนมีความหลากหลายมากขึ้น 

และพฒันารสชาติอาหารใหมี้ความอร่อยอยูเ่สมอ 
2. ดา้นราคา ควรปรับปรุงราคาใหมี้ความเหมาะสมกบัคุณภาพ และปริมาณของอาหารจาน

ด่วนที่ลูกคา้จะไดรั้บ เพือ่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของทุกกลุ่มลูกคา้ 
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3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ควรปรับปรุงให้มีบริการจดัส่งถึงที่ ตลอดจนมีการพฒันา

รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ให้นํากลบัไปรับประทานที่บา้นได ้จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับ

ผูบ้ริโภคมากขึ้น 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรปรับปรุงให้มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ 

เพือ่ทาํใหลู้กคา้รู้จกัมากขึ้น และควรมีการจดัโปรโมชัน่ตามเทศกาลต่างๆเพือ่ดึงดูดผูบ้ริโภค   
5. ดา้นบุคคลหรือพนักงาน ควรพฒันาศกัยภาพของพนักงาน รวมถึงเจา้ของร้านให้มีการ

บริการที่ดี และรวดเร็ว 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ควรปรับปรุงเร่ืองของ ป้ายบอกราคาและเมนูในร้านให้มีความ

ชดัเจน เพือ่กระตุน้การตดัสินของผูบ้ริโภคใหเ้ขา้มาใชบ้ริการไดง่้ายมากขึ้น 
7. ดา้นกระบวนการ ควรแบ่งหน้าท่ีการทาํงานใหก้บัพนกังานในร้านอยา่งชดัเจน เพือ่ความ

รวดเร็วในการใหบ้ริการ ตลอดจนให้บริการกบัผูบ้ริโภคดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่ง

ชนชั้นทางสงัคม 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ 

 2. ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภค 

 3.ปรับปรุงเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลใหดี้ขึ้น เพือ่ความแม่นยาํในการวอเคราะห์ขอ้มูล 

 4. ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม และความพึงพอใจของผูบ้ริโภคอาหาร

จานด่วน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิยั 

เร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน  

เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

คาํช้ีแจง 

 แบบสอบถามน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ (Independent Study) ของ

นกัศึกษาปริญญามหาบณัฑิต คณะบณัฑิตวทิยาลยั สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ซ่ึงการให้

ขอ้มูลของท่าในคร้ังน้ี ผูท้าํการศึกษาจะนําไปประมวลผลและหาขอ้สรุปเก่ียวกับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอ

ความกรุณาในตอบแบบสอบถามน้ีตามความเป็นจริงและครบถ้วน เพื่อที่จะทาํให้ผลการวิจยัน้ี

สมบูรณ์ตามความมุ่งหมาย โดยในส่วนของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจากการทาํแบบสอบถาม ทาง

ผูว้ิจยัจะเก็บรักษาเป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ส่วนการ

วเิคราะห์ขอ้มูลจะทาํในภาพรวมเท่านั้น 

 

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

 ส่วนที่ 1 : แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

     เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นทางดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มี

     ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขต

     จอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน 

     เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 



 106 

ส่วนที่ 1 : แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

    เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

คาํช้ีแจง : กรุณาทาํเคร่ืองหมาย ในช่องส่ีเหล่ียมที่ใหไ้วห้นา้ขอ้ความ โดยเลือกคาํตอบที่ตรงกบั

ผูต้อบแบบสอบถามมากที่สุดเพยีงขอ้เดียว 

 
1.) เพศ 

  1.) ชาย        2.) หญิง  

2.) อาย ุ

  1.) อายนุอ้ยกวา่ 15 ปี      2.) อาย ุ16 - 25 ปี 

  3.) อาย ุ26 - 35 ปี     4.) อาย ุ36 - 45 ปี 

  5.) อาย ุ46 - 55 ปี     6.) อาย ุ56  ปีขึ้นไป 

3.) อาชีพ  

  1.) นกัเรียน/นกัศึกษา      2.) ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

  3.) พนกังานบริษทัเอกชน     4.) ธุรกิจส่วนตวั 

  5.) อ่ืนๆ โปรดระบุ ............ 

4.) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  1.) รายไดต้ ํ่ากวา่ 5,000 บาทต่อเดือน            

  2.) รายได ้5,000 - 10,000 บาทต่อเดือน 

  3.) รายได ้10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน         

  4.) รายได ้20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน 

  5.) รายได ้30,001 - 40,000 บาทต่อเดือน  

  6.) รายได ้40,001 - 50,000 บาทต่อเดือน 

  7.) รายไดต้ั้งแต่ 50,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป 

5.) ระดบัการศึกษา 

  1.) ต ํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย  

  2.) มธัยมศึกษาตอนปลาย  

  3.) ปริญญาตรี 

  4.) ปริญญาโท  

  5.) สูงกวา่ปริญญาโท 
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ส่วนที่  2 : แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ที่ มี

ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน เขตจอมทอง จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

คาํช้ีแจง : กรุณาประเมินความคิดเห็นทางดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยทาํเคร่ืองหมาย 

 ในช่องที่ตรงกบัความเห็นของท่านมากที่สุดเพยีงขอ้เดียว 

หมายเหตุ : ระดบัความคิดเห็น 5 = เห็นดว้ยมากที่สุด  ระดบัความคิดเห็น 4 = เห็นดว้ยมาก  

      ระดบัความคิดเห็น 3 = เห็นดว้ยปานกลาง ระดบัความคิดเห็น 2 = เห็นดว้ยนอ้ย  

      ระดบัความคิดเห็น 1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์      

     6.) อาหารจานด่วน เป็นอาหารที่ใหคุ้ณค่าทาง

โภชนาการสูง 

     

     7.) อาหารจานด่วนมีรูปลกัษณ์ หนา้ตา สีสนั ที่

น่าสนใจ ชวนใหอ้ยากรับประทาน 

     

     8.) อาหารจานด่วนมีรสชาติอร่อยถูกปาก      

     9.) อาหารจานด่วนมีความหลากหลาย ใหเ้ลือก

รับประทาน 

     

     10.) อาหารจานด่วนมีความสดใหม่เสมอ      

ปัจจัยด้านราคา 

     11.) อาหารจานด่วน มีราคาเหมาะสมกบัขนาด 

ปริมาณ และรสชาติ ที่ไดรั้บ 

     

    12.) ราคาอาหารรองรับผูบ้ริโภคไดทุ้กระดบัชั้น      

     13.) อาหารจานด่วนมีป้ายแสดงราคา หรือมีการ

แจง้ราคาอยา่งชดัเจน 

     

     14.) ราคาของอาหารจานด่วนเป็นส่ิงดึงดูดความ

สนใจใหห้นัมาบริโภคมากขึ้น 

     

     15.) ราคาของอาหารจานด่วนถูกกวา่อาหาร

ประเภทอ่ืน 

     

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
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     16.) อาหารจานด่วนสามารถหาซ้ือไดง่้าย สะดวก 

และรวดเร็ว 

     

     17.) อาหารจานด่วนมีการบริการส่งถึงท่ี หรือการ

พฒันารูปแบบบรรจุภณัฑใ์หน้าํกลบัไปรับประทาน

ที่บา้นได ้ช่วยใหส้ามารถเขา้ถึงไดง่้ายขึ้น 

     

     18.) ทาํเลที่ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนเขา้ถึงไดง่้าย      

     19.) สถานที่จดัจาํหน่ายอาหารจานด่วนสะดวก

แก่การเดินทางไปใชบ้ริการ 

     

     20.) ร้านอาหารจานด่วนมีหลากหลายสาขา      

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

     21.) ร้านอาหารจานด่วน มีการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ ์ผา่นส่ือต่าง ๆ ทาํให้รู้จกัมากขึ้น 

     

     22.) ร้านอาหารจานด่วนมีการแจกใบปลิว 

แนะนาํรายการอาหารตลอดจนการจดัโปรโมชัน่ต่าง 

ๆ ถึงบา้น ทาํใหรู้้จกั และอยากใชบ้ริการเพิม่ขึ้น 

     

     23.) ร้านอาหารจานด่วนมีการจดัโปรโมชัน่ต่าง ๆ 

อยูเ่สมอๆ เช่น การลดราคา การแจกบตัรสะสมแตม้ 

การจดัจาํหน่ายเป็นเชตอาหาร ทาํใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจ 

     

     24.) มีการจดัโปรโมชัน่ตามเทศกาลต่างๆ      

     25.) ร้านอาหารจานด่วนมีการออกบูธ  หรือ          

งานอีเวน้ท ์เพือ่สร้างการรับรู้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

     

ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน 

     26.) เจา้ของร้าน พนกังาน มีการบริการที่ดี      

     27.) พนกังานบริการดว้ยความรวดเร็ว      

     28.) พนกังานมีการแต่งกายที่สุภาพ เรียบร้อย      

     29.) พนกังานมีการใหค้าํแนะนาํท่ีดี      

     30.) พนกังานมีอธัยาศยัที่ดีต่อลูกคา้      

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

     31.) ร้านอาหารจานด่วน มีป้ายช่ือร้าน ป้าย

เมนูอาหาร อยา่งชดัเจน 
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     32.) ร้านอาหารจานด่วน มีป้ายบอกราคาอาหาร 

อยา่งชดัเจน 

     

     33.) ร้านอาหารจานด่วนมีป้ายบอกทาง เพือ่

อาํนวยความสะดวกในการเดินทาง อยา่งชดัเจน 

     

     34.) ร้านอาหารจานด่วน มีความสะอาด ถูก

สุขลกัษณะอนามยั ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

     

     35.) ร้านอาหารจานด่วนมีพื้นที่ใชส้อยมากพอ 

สาํหรับรองรับลูกคา้ที่มาใชบ้ริการ 

     

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

     36.) ร้านอาหารจานด่วนมีระบบการสัง่อาหารท่ี

ทนัสมยั 

     

     37.) ร้านอาหารจานด่วนมีระบบการออกใบเสร็จ      

     38.) ร้านอาหารจานด่วนมีการดาํเนินกิจกรรม

ต่างๆที่รวดเร็ว วอ่งไว และมีคุณภาพ 

     

     39.) ร้านอาหารจานด่วนมีการแบ่งหนา้ท่ีการ

ทาํงานกนัอยา่งชดัเจน 

     

     40.) ร้านอาหารจานด่วนมีการใหบ้ริการดว้ยความ

เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงาน  

เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

คาํช้ีแจง : กรุณาทาํเคร่ืองหมาย ในช่องส่ีเหล่ียมที่ให้ไวห้น้าขอ้ความ โดยเลือกคาํตอบท่ีตรงกบั

ความเห็นของท่านมากที่สุดเพยีงขอ้เดียว 
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41.) ประเภทของอาหารจานด่วน ที่เลือกรับประทานบ่อยที่สุด 

  1.) ก๋วยเต๋ียว      2.) อาหารตามสัง่ 

  3.) ขา้วราดแกง     4.) อาหารฟาสตฟู้์ดแบบตะวนัตก

  

  5.) อาหารจานเดียว อาทิเช่น ขา้วมนัไก่ ขา้วหมูแดง ขา้วขาหมู ขา้วหมกไก่ เป็นตน้ 

  6.) อาหารจานด่วนแช่แขง็    7.) อ่ืนๆ โปรดระบุ ............ 
 

42.) ความถ่ีในการบริโภคอาหารจานด่วน 

  1.) นอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน      2.) จาํนวน 5 - 10 คร้ังต่อเดือน   

  3.) จาํนวน 11 - 15 คร้ังต่อเดือน     4.) จาํนวน 16 - 20 คร้ังต่อเดือน   

  5.) มากกวา่ 21 คร้ังต่อเดือน  

  

43.) สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนท่ีนิยมเลือกใชบ้ริการ 

  1.) ร้านอาหารจานด่วนบริเวณชุมชนท่ีพกัอาศยัอยู ่  

  2.) ร้านอาหารจานด่วนเจา้ดงัในยา่นต่างๆ 

  3.) หา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป 

  4.) ใชบ้ริการจดัส่งถึงบา้น 

  5.) อ่ืนๆ โปรดระบุ ............ 
 

44.) ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการบริโภคอาหารจานด่วนต่อหน่ึงคร้ัง 

  1.) นอ้ยกวา่ 50 บาทต่อคร้ัง      2.) จาํนวน 51 - 100 บาทต่อคร้ัง   

  3.) จาํนวน 101 - 150 บาทต่อคร้ัง     4.) จาํนวน 151 - 200 บาทต่อคร้ัง   

  5.) มากกวา่ 201 บาทต่อคร้ัง   

 

 

 

45.) เหตุผลในการบริโภคอาหารจานด่วน  

  1.) ร้านอาหารจานด่วนมีการบริการท่ีรวดเร็ว ทนัเวลา 

  2.) อาหารจานด่วนมีรสชาติอาหารท่ีอร่อย ถูกปาก  

  3.) อาหารจานด่วนมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 

  4.) เมนูอาหารจานด่วนมีความหลากหลาย 
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  5.) อาหารจานด่วนหาซ้ือไดง่้าย  

  6.) อาหารจานด่วนมีราคาไม่แพง 

  7.) ร้านอาหารจานด่วนมีความสะอาด ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะอนามยั 

  8.) ประหยดัเวลาในการทาํอาหารรับประทานเอง 

  9.) ประหยดัเวลาในการดาํเนินชีวติ 

  10.) อ่ืนๆ โปรดระบุ ............ 

 

46.) ระดบัความพงึพอใจในการบริโภคอาหารจานด่วน 

  1.) ไม่พงึพอใจมากที่สุด 

  2.) ไม่พงึพอใจมาก 

  3.) พงึพอใจปานกลาง 

  4.) พงึพอใจมาก 

  5.) พงึพอใจมากที่สุด 
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ประวตัิผู้วจิยั 

  

 นางสาว ผกามาศ เช้ือประดิษฐ์ เกิดวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2536 สําเร็จการศึกษาระดับ

ป ริ ญ ญ าต รีห ลัก สู ต ร ก ารจัด ก ารบัณ ฑิ ต  ส าข าระ บ บ ส าร ส น เท ศ เพื่ อ ก ารจัด ก าร จาก

มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือปีการศึกษา 2558 และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขา

บริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสยาม ในปีการศึกษา 2561 

 

ประวัติการทาํงาน 

 

พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559  บริษทั นิภา เทคโนโลย ีจาํกดั 

   ตาํแหน่งการตลาดออนไลน์ และนกัเขียนบทความ 

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560  บริษทั แอร์โรว เบดด้ิง จาํกดั 

   ตาํแหน่งพนกังานการตลาดออนไลน์  

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562  บริษทั พรีม่า เอเลแกนซ่า จาํกดั  

   ตาํแหน่งการตลาดออนไลน์ และนกัเขียนบทความ 

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั  ประกอบธุรกิจร้านอาหารจานด่วน และเป็นท่ีปรึกษาดา้นการตลาด 

   ออนไลน์ ใหก้บั บริษทั พรีม่า เอเลแกนซ่า จาํกดั 

...................................................................... 
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