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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคในการบริโภคอาหารจานเดียว  ทั้งดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด  และปัจจัยอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องต่อแรงจูงใจต่อการ

บริโภคอาหารจานเดียว   เพื่อทราบถึงอิทธิพลในการเลือกอาหาร แนวทางในการ

พฒันาและปรับปรุงให้บริการ  ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในอนาคต และเป็น

ขอ้มูลแก่ผูท่ี้สนใจประกอบอาชีพธุรกิจร้านอาหารจานเดียวในเขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยบริโภค

อาหารจานเดียวท่ีอาศัยและทํางาน หรือผูท่ี้มีกิจกรรมอยู่ในเขตคลองสาน  

จาํนวน 383 คน  ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ  (Proportinal Stratified Random Sampling)       

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใช ้สถิติพรรณนา  (Descriptive Statistic)ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี 

(Frequency)  และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)    ส่วนสถิติอนุมาน (Inferential atistic)   ไดแ้ก่  

การทดสอบทีแบบอิสระ (Independent Sample t-Test)  การ         
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ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-WayANOVA) การทดสอบ

เปรียบเทียบหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยวิธี Multiple  Regression 

Analysis (MRA)คาํสําคญั  :  พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียว ,  ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์   ด้านส่วนประสมทางการตลาด  ,  ด้านปัจจยัอ่ืนๆ  ,  ด้าน

แรงจูงใจ 

ผลการวจิยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารจานเดียว   พบวา่  ความถ่ีในการใช้

บริการร้านอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่  คือ   มีการใชบ้ริการมากกว่า 

2-3 คร้ัง/สัปดาห์    สถานท่ีท่ีเลือกใช้บริการของผูบ้ริโภค คือ ศูนยอ์าหารใกลท่ี้

ทาํงาน/บา้น  เวลาท่ีใชบ้ริการของผูบ้ริโภค    คือ ช่วงเวลาระหวา่ง  10.01- 13.00 

น. โดยมีความคิดเห็นว่าราคาอาหารท่ีเหมาะสมของอาหารจานเดียว  (ร้านติด

แอร์)   คือ  ท่ีระดบั 31 - 40  บาท    และราคาเคร่ืองด่ืมของผูบ้ริโภค คือ  ท่ีระดบั 

11-15  บาท     ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่รับประทานอาหารประเภทเน้ือ อาหารท่ี

ทานต่อม้ือของผูบ้ริโภค  คือ 1 จาน โดยรูปแบบเมนูของผูบ้ริโภค คือ  มีรูปภาพ

ชดัเจนพร้อมราคา  รูปแบบการสั่งอาหารของผูบ้ริโภค  คือ  แยกสั่งอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่สั่งอาหารจานเดียวมาทานท่ีบา้น และเหตุผลท่ี

เลิกใช้บริการร้านอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภค  คือ รสชาดไม่คงท่ี  โดยส่วน

ใหญ่คิดว่าจะลองใช้บริการร้าน อาหารเปิดใหม่  และคิดว่าจะลองใช้บริการ

ร้านอาหาร  หากไดรั้บ SMS แนะนาํร้านอร่อย   โดยภาพรวมดา้นปัจจยัส่วนผสม

ทางการตลาดในการเลือกร้านอาหารจานเดียว ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญั

กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เ ก่ียวกับคุณภาพของอาหาร  ปัจจัยด้านราคาให้

ความสําคัญด้านการแสดงราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมชัดเจน  ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย (ร้าน) ให้ความสําคญักบัการเดินทางสะดวก (เส้นทางไปรถ

ไม่ติด)    ปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาด  ให้ความสําคญักบัพนกังาน

แนะนาํอาหารอร่อย  ปัจจยัด้านบุคลากร ให้ความสําคญักับพนักงานแต่งกาย

สุภาพและสะอาดเช่นและพนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้  ปัจจยัดา้นบริการ ให้

ความสําคญักบัการให้บริการรวดเร็วและถูกตอ้ง  และอนัดบัสุดทา้ยปัจจยัดา้น

ภาพลกัษณ์ให้ความสําคญัดา้นความสะอาดภายใน/รอบร้านและห้องนํ้ า  ส่วน
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ปัจจยัด้านแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวให้ความสําคญัร้านใกล้ท่ี

ทาํงานหรือใกลท่ี้อยูอ่าศยั 

Abstract 

 The purpose of  this  Independent Study  is  to study about 

demographic factors,  consumer behavior , marketing mix and other relating 

factors which the motivation of consumer in thai fast food eating.   This study 

will be useful for anyone who wants to own the food shop in Klongsarn 

District, Bangkok.  The sample of this research is a group  of  383 people who 

live, work or have activities  in  Klongsan District  and used to eat thai fast 

food. Questionnaire was created to gather required data.     The samples were 

chosen with the Proportional  Stratified  Random  Sampling ,  analyzed by  

Descriptive  Statistic  such  as  frequency  ,   percentage   ,   mean  standard  

deviation  and   Inferential   Statistic  such  as   Independent   Sample  t-Test     

One-Way ANOVA ,  Multiple Re -gression Analysis (MRA) 

 From this research I found that consumers prefer to have meals  over  2 

- 3  times / week at food shop near their home or office during  10.01-13.00 hrs.   

In their opinion, the suitable price should be 31-40 baht for meal and 11-15 

baht for drink.   Most consumers ate only one dish per meal and they did not 

prefer meat. They prefer illustrated menu with price.   Moreover, they like  to 

order food and drink separately and did not take home.  The reason they 

stopped eating  is unstable taste of food. They will try on either new food shop 

or the shop which is recommended by SMS.  Overall, about marketing mix 

factors that affect on choosing  food shop,  most consumers give precedence to 

food quality in terms of product factor  , clear price list in terms of  price factor 

shop  location  which  is  easy  to  reach-in terms of place factor and got the 

recommended dish in terms of promotion factor.  They also consider about the 

waiter with neat and proper dressed,  fast and proper service and shop 
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cleanliness, being closed to home or office in terms of the motivation of 

consumer factor.   

KEYWORDS : BEHAVIOR OF CONSUMER  , DEMOGRAPHIC FACTORS  

MARKETING MIX ,OTHER RELATING FACTORS , MOTIVATION  

FACTORS. 

1.บทนํา 

 แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2554 มีแนวโนม้ตกตํ่าหรือขยายตวัข้ึนดูยงัไม่

แน่ชัดเจน  ต่อจากเศรษฐกิจในสหรัฐและยุโรปท่ียงัไม่มีสัญญาณการฟ้ืนตวัท่ี

ชดัเจน   ขณะท่ีสถานการณ์ในประเทศภาพรวมอาจดูคล่ีคลายไปในทิศทางท่ีดี

ข้ึน   แต่อะไรก็ไม่แน่ไม่นอน  ทั้งน้ีฝ่ายวิจยัเศรษฐกิจของหลาย ๆ  สํานกัมี

มุมมองไปในทิศทางเดียวกนั   โดยคาดการณ์วา่เศรษฐกิจไทย 2554 จะชะลอมา

อยูท่ี่ 3.5 - 4.5%   เป็นผลมาจากมูลค่าส่งออกในรูปเงินบาทเร่ิมติดลบ รวมทั้ง

ราคานํ้ ามนัและค่าจา้งในภาคเอกชนสูงข้ึน ขณะท่ีการเมืองเป็นปัจจยัลบท่ีส่งผล

ต่อความเช่ือมัน่ในภาคเศรษฐกิจ  ท่ีผา่นมาเศรษฐกิจไทยยงัขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง     

แต่ปัญหานํ้ าท่วมในหลายพื้นท่ีเกิดข้ึน ในวงกวา้งมากกวา่คร่ึงหน่ึงของประเทศ         

ทาํให้ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดนอ้ยลง ราคาสินคา้ปรับตวัสูงข้ึน และ

กระทบต่อเงินเฟ้อท่ีขย ับสูงข้ึน ทําให้กําลังซ้ือผู ้บริโภคชะลอตัวลงและ

ระมดัระวงัการจบัจ่ายมากข้ึน   ศูนยว์ิจยักสิกรไทย สํารวจ   " พฤติกรรมการ

บริโภคสินคา้อาหารของคนกรุงเทพฯ "  กระจายกลุ่มตวัอยา่งตามอาชีพ ดูตวัแปร

สาํคญัในการกาํหนดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค โดยแต่ละอาชีพจะมี

ความมัน่คงในการประกอบอาชีพต่อไป  และความแน่นอนของรายไดท่ี้แตกต่าง

กนั  ซ่ึงมีผลต่อความวติกกงัวลถึงความมัน่คงของอาชีพและความไม่แน่นอนของ

รายไดใ้นอนาคต  ผลสาํรวจพบวา่ คนกรุงเทพฯ กลุ่มตวัอยา่ง 44%  คาดวา่รายได้

มีแนวโน้มลดลง  เม่ือกลุ่มตวัอย่างตามอาชีพ ปรากฏว่า ราชการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาน้อยกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ   

ส่วนอาชีพท่ีเผชิญผลกระทบอยา่งมาก คือ พนกังานบริษทัหรือลูกจา้ง โดยเฉพาะ
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ลูกจา้งรายวนั  ลูกจา้งงานเหมา และลูกจา้งตามผลงาน รองลงมาคือ อาชีพรับจา้ง 

และคา้ขาย/กิจการส่วนตวั                                                                                                                             

            โดย  66.4 % ของคนกรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการจบัจ่ายสินคา้อาหาร    

กล่าวคือ    สินคา้ประเภทอาหารสดยงัเป็นสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการบริโภค เลือก

ปรับพฤติกรรมเปล่ียนสถานท่ีซ้ือเป็นส่วนใหญ่ เลือกซ้ือสินค้าคร้ังละไม่มาก   

คือ  ซ้ือเท่าท่ีจาํเป็น ซ้ือจากตลาดนดั หรือร้านชาํใกลบ้า้นใกลท่ี้ทาํงาน และตลาด

สด  ส่วนการซ้ืออาหารก่ึงสําเร็จรูป/อาหารสําเร็จรูป ปรับพฤติกรรมลดปริมาณ

การบริโภค   เปล่ียนสถานท่ีซ้ือ  เปล่ียนยี่ห้อ  เลิกงดการบริโภค  หรือหนัไป

บริโภคสินค้าอ่ืนทดแทน และแยกได้ 3 กลุ่มคือกลุ่มอาหารท่ีผู ้บริโภค

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างรุนแรง คือ  เลิก งดการบริโภค มีเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั

แอลกอฮอล์   กลุ่มท่ีสองเป็นอาหารท่ีปรับพฤติกรรมนอ้ยท่ีสุด ดว้ยจาํเป็นตอ้ง

บริโภค หรือเป็นสินคา้เพื่อสุขภาพ โดยผูบ้ริโภคเลือกจะเปล่ียนสถานท่ีซ้ือ  

เปล่ียนยี่ห้อ  ในราคาท่ีถูกท่ีสุด  กลุ่มบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป  นมพร้อมด่ืม  และ

ผลิตภณัฑน์มอ่ืน ๆ  ผลิตภณัฑเ์น้ือสัตว ์ และนํ้าผกัผลไม ้ 

 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา  คนวิตกกงัวลเร่ืองความมัน่คงใน

หนา้ท่ีการงานและราย ไดใ้นอนาคต    ผูบ้ริโภคเนน้ประหยดั   เพราะเผชิญกบั

กาํลงัซ้ือท่ีถดถอยจากภาวะเศรษฐกิจท่ีรุมเร้า  ในขณะท่ีภาวะการแข่งขนัในตลาด

ของสินคา้อาหารโดยเฉพาะอาหารก่ึงสําเร็จรูป  และอาหารสําเร็จรูปจะเพิ่มความ

เขม้ขน้มากข้ึน โดยผูบ้ริโภคพิจารณาตรายี่ห้อนอ้ยลง  และมีความอ่อนไหวเร่ือง

ราคามากข้ึน เม่ือผูป้ระกอบการข้ึนราคาสินคา้จะส่งผลกระทบให้ผูบ้ริโภคหนัไป

บริโภคสินคา้อ่ืนทดแทนหรือลดปริมาณการบริโภคทนัที  เร่ืองเหล่าน้ีนบัวา่เป็น

โจทย์ใหญ่ของผูป้ระกอบการในปัจจุบัน ท่ีต้องเร่งปรับตวัให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อประคองตวัให้อยู่รอดได้ภายใต้

ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา   
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ

แรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภคในเขตคลอง

สาน  กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

แรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภคในเขตคลอง

สาน  กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ  มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจต่อการบริโภค

อาหารจานเดียวของผูบ้ริโภคในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการบริโภคอาหารจานเดียวท่ี

แตกต่างกนัต่อแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภค

ในเขตคลองสาน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ได้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกอาหารจานเดียวของ

ผูบ้ริโภคในเขตคลองสาน 

2. ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   นาํไปใชใ้นการพฒันาและ 

ปรับปรุงใหบ้ริการร้านอาหาร จานเดียวในเขตคลองสาน ใหมี้ความ

สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั 

3. ไดท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุนร้านอาหารจานเดียว  ในเขต

คลองสาน กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อนําผลการวิจยัท่ีได้เป็นแนวทางให้กบัการวิจยัอ่ืนๆ ในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งในอนาคตและผูท่ี้สนใจสามารถนาํข้อมูลไปใช้เพื่อเป็น

ประโยชน์ 

สมมติฐานการวจัิย  

สมมติฐานที ่1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย  เพศ  อาย ุ อาชีพ   

สถานภาพ ระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวท่ีแตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย ผลิตภณัฑ ์  

ราคา  ช่องทางการจัดจําหน่าย  การส่งเสริมการตลาดมี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียว                          

สมมติฐานที ่3  ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ยบุคลากรกระบวนการใหบ้ริการ      

และภาพลกัษณ์   มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจต่อการบริโภค

อาหารจานเดียว 

สมมติฐานที ่4  พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

แรงจูงใจท่ีแตกต่างกนั    
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แรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียว

กรอบแนวคิด

ลักษณะประชากรศาสตร์
--------------------------------------------------
•เพศ , อาย ุ , อาชีพ , สถานภาพ

•ระดับการศึกษา

•รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ส่วนผสมทางการตลาด
--------------------------------------------------------------------------

•ผลิตภัณฑ ์      

•ราคา

•ช่องทางการจัดจําหน่าย

•การส่งเสริมการตลาด

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของ

ผู้บริโภคในเขตคลองสาน

______________________________________

-เหตุผลในการบริโภค

-อาหารจานเดียวที่นิยมไปบริโภค

-ความถึ่ในการบริโภค

-ช่วงเวลาในการไปบริโภค

-บุคคลที่มีอิทธิพลในการไปรับประทานอาหารจานเดียว

-ค่าใช้จ่ายในการไปรับประทานอาหารต่อครั้ง

ตัวแปรตาม

ปัจจัยอื่นๆ

-------------------------------------------------------

• บุคลากร  

• กระบวนการให้บริการ

• ภาพลักษณ์

ตัวแปรอิสระ
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2. แนวคิด 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง   “ พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของ

ผูบ้ริโภคในเขตคลองสาน ”  ผูว้ิจยัไดน้าํแนวความคิดทฤษฏี และวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภค โดยสรุปแนวคิด

ในการศึกษา  ดงัน้ี 

       ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะฯ , 2546 : 127 ไดอ้ธิบายถึงการวิเคราะห์

พฤติกรรมผูบ้ริโภค   (CustomeBehavior Analysis) เป็นการคน้หาหรือวิจยั

เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค  เพื่อทราบถึงลกัษณะความ

ตอ้งการ  และพฤติกรรมการซ้ือ  และการใชข้องผูบ้ริโภค   คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้

นกัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์การตลาด  ( Marketing Strategies )  ท่ีสามารถ

สนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้อย่างเหมาะสม   คาํถามท่ีใช้เพื่อค้นหา

ลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  คือ  6Ws  และ 1H   ซ่ึงประกอบดว้ย   Who?  

What?  Why?  Who?  When?  Where?  และ  How?   เพื่อคน้หาคาํตอบ  7  

ประการหรือ  7Os    ซ่ึงประกอบ       ดว้ย  Occupantgs  (ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย)   

Objects  (ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ)  Objectives  (วตัถุประสงค์ ใน การซ้ือ)  

Organizations  (บทบาทของกลุ่มต่างๆ) Occasions (โอกาสในการซ้ือ)    Outlets   

(ช่องทางหรือแหล่ง   ท่ีผูบ้ริโภคไปทาํการซ้ือ)  และ  Operations  (ขั้นตอนใน

การตดัสินใจซ้ือ)  

              ศิ ริว รรณ   เ ส รี รั ตน์  (2546) โ ม เด ล พ ฤ ติก ร รม ผู ้บ ริ โภค  (ท่ี ม า  : 

Kotler,2003 :183-200) ให้แนวคิดไวว้่า  ตวัแบบ พฤติกรรมผูบ้ริโภค  S-R  

Model  เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยเร่ิม

จาก ส่ิงกระตุน้ ( Stimulus )   ท่ีทาํใหเ้กิดความตอ้งการ  จากนั้นส่ิงกระตุน้จะผา่น

เขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ    ( Buyer’s black box )  ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้าย

ไม่สามารถคาดคะเนได ้ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะได ้รับอิทธิพล จากลกัษณะ

ท่ีแตกต่างกนัของผูซ้ื้อ   ( Buyer’s characteristics )  แลว้จึงจะมีการตอบสนอง

ของผูซ้ื้อ ( Buyer’s response )และการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ( Buyer’s purchase 

decision )  
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               ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  2546 :199   ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค   

ใหแ้นวคิดไวว้า่  การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อให้ทราบ

ถึงลักษณะความต้องการของผูบ้ริโภคด้านต่างๆ  และเพื่อท่ีจะจดั ส่ิงกระตุ้น

ทางการตลาดให้เหมาะสม   เม่ือผู ้ซ้ือได้รับส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ ผ่านเข้ามาใน

ความรู้สึกนึก คิดของผูซ้ื้อ  ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํท่ีผูข้ายไม่สามารถคาดคะเน

ได ้งานของผูข้ายคือ คน้หาลกัษณะของผูซ้ื้อและความรู้สึกนึกคิดไดรั้บอิทธิพล

จากส่ิงไดบ้าง    การศึกษาถึงลักษณะของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์

สําหรับผูข้าย   คือ  ทาํให้ทราบความตอ้งการและลกัษณะของลูกคา้เพื่อท่ีจะจดั

ส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ  กระตุน้และสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็น

เป้าหมายไดถู้กตอ้ง 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

   จากการทาํรายงานวิจยัเร่ือง  “ พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียว

ของผูบ้ริโภคในเขตคลองสาน” จดัทาํโดยใช้ลักษณะงานวิจยัเชิงปริมาณ   

(Quantitative Research )  คือ  การวิจยัท่ีใชแ้บบสอบถามมาเป็นเคร่ืองมือในการ

วดัเป็นหลักโดยจะใช้สถิติทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล      

เคร่ืองมือท่ีใช้ใน  การทาํการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามชนิดคาํถามปลายปิด  

(Close – ended Questionnaire)  และคาํถามแบบสเกล (Likert Scale)  ในส่วน

ของประชากรนั้น คือ ผูบ้ริโภคในเขตคลองสานท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

จานเดียว จาํนวน 108,489 คน ดงันั้นเม่ืออา้งอิงตารางของ Taro Yamane โดย

เลือกท่ีความเช่ือมัน่ 95%  จึงเก็บขอ้มูลอยา่งนอ้ย 400 คน  แต่ท่ีเก็บไดจ้ริงจาํนวน 

383 คน ท่ีเหลือเป็นแบบสอบถามท่ีกรอกไม่ครบ 

   การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดาํเนินการโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 

    1. การวิเคราะห์เพื่ออธิบายลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง      

และอธิบายคุณลักษณะของปัจจยั ส่วนประสมทางการตลาด  ปัจจยัด้านอ่ืนๆ   

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียว  และแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจาน
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เดียว    โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency)    ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่ามชัณิมเลข

คณิต (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   2. การวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรดา้นปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัต่อแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวท่ีแตกต่างกนั  

โดยใชค้่าสถิติ  ANOVA (ความแปรปรวนทางเดียว) 

   3. การวิเคราะห์เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์  ของปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด  และปัจจยัอ่ืน ๆ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหาร

จานเดียว  โดยใชค้่า  Multiple Regressions Analysis  ( MRA ) 

              4. การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวท่ีแตกต่างกนัต่อ

แรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวท่ีแตกต่างกนั  โดยใช้ค่าสถิติ ANOVA 

(ความแปรปรวนทางเดียว) 
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4. ผลการวเิคราะห์ /บทสรุป 

 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

ค่า

นยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.011 /  

อาย ุ 0.125  / 

สถานภาพ 0.126  / 

ระดบัการศึกษา 0.000 /  

อาชีพ 0.000 /  

ระดบัรายได ้ 0.000 /  

ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.000 /  

ดา้นราคา 0.097  / 

ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย 

0.000 /  

ดา้นส่งเสริมการตลาด 0.000 /  

ดา้นบุคลากร 0.002 /  

ดา้นบริการ 0.000 /  

ดา้นภาพลกัษณ์ 0.001 /  

พฤติกรรมการบริโภค

อาหารจานเดียว 

0.005 /  
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ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

1. เพศ   กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป็น

ร้อยละ 55.4  ส่วนเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 44.6 

  2. อายุ    กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีกลุ่มอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.9 

รองลงมาคือ กลุ่มอาย ุ21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.9 กลุ่มอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 24.3  นอ้ยกวา่ 20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 13.8   และนอ้ยสุดอายุมากกวา่ 51 ปี คิด

เป็นร้อยละ 7.0 

                3. สถานภาพ  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  มากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 58.5 รองลงมามีสถาน ภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั  คิดเป็นร้อยละ 33.7   

และนอ้ยท่ีสุดมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ คิดเป็นร้อยละ 7.8 

  4. ระดับการศึกษา   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี

มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 43.1  รองลงมามีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า   คิดเป็นร้อยละ  27.7    และนอ้ยสุดมีระดบัการศึกษาอนุปริญญา

หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 5.0 

 5.  อาชีพ   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพ  ลูกจา้ง/พนกังานบริษทั   คิด

เป็นร้อยละ  42.0   รองลงมามีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 21.1  นอ้ย

สุดมีอาชีพ เกษียณ คิดเป็นร้อยละ 3.9 

  6.  ระดับรายได้  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียตํ่ากว่า 10,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 33.2  รองลง  มามีรายไดเ้ฉล่ีย  10,001 – 20,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 29.0   นอ้ยสุดมีรายไดเ้ฉล่ีย  50,001 บาทข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 5.7 

ระดับของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 โดยภาพรวมพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภค มีระดบั

ความคิดเห็นของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัสูง  มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั  7.49    เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น  สามารถเรียง ลาํดบัจากมากไปหา

นอ้ย  ไดด้งัน้ี 

1.   จาํแนกตามปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  พบวา่ให้ความสําคญั

กบัการเดินทางสะดวก (เส้น  ทางไปรถไม่ติด)  มากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.85      
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2.  จาํแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  พบวา่ให้ความสําคญักบัคุณภาพ

ของอาหารเป็นลาํดบัแรก ท่ีค่า เฉล่ีย 7.72   

3.  จาํแนกตามปัจจยัดา้นราคา   พบวา่ให้ความสําคญัดา้นการแสดงราคา

อาหารและเคร่ืองด่ืมชดัเจน มากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.57   

4.  จาํแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด   พบวา่ใหค้วามสําคญักบั

พนกังานแนะนาํอาหาร  จานอร่อย มากท่ีสุด  ท่ีค่าเฉล่ีย 6.81   

ระดับของปัจจัยอืน่ๆ  

โดยภาพรวมพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภค  มี

ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัด้านปัจจยัอ่ืนๆ อยู่ในระดบัสูง  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  

7.69    เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น  สามารถเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย  ได้

ดงัน้ี 

 1. จาํแนกตามปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์  พบวา่ ให้ความสําคญัดา้นความ

สะอาดภายใน/รอบร้านและหอ้งนํ้าเป็นลาํดบัแรก ท่ีค่าเฉล่ีย 7.89   

            2. จาํแนกตามปัจจยัดา้นบริการ  พบวา่ ให้ความสําคญักบัการให้บริการ

รวดเร็วและถูกตอ้งมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.60   

3. จาํแนกตามปัจจยัดา้นบุคลากร  พบวา่ให้ความสําคญักบัพนกังานแต่ง

กายสุภาพและสะอาด   เช่น เดียวกบัพนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้  เป็นลาํดบั

แรก  ท่ีค่าเฉล่ีย 7.58      

ลกัษณะพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียว 

 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการร้านอาหารจานเดียวมากกว่า  2-3  

คร้ัง/สัปดาห์    คิดเป็นร้อยละ 58  รองลงมาใช้บริการทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 24 

นอ้ยสุดคือ อ่ืนๆ (ระบุ) คิดเป็นร้อยละ 1 

 2.กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการร้านอาหารจานเดียวท่ีศูนยอ์าหาร

ใกลท่ี้ทาํงาน/บา้น คิดเป็นร้อยละ 43.3  รองลงมาเลือกใชบ้ริการท่ีร้านในตึกแถว

ริมถนน คิดเป็นร้อยละ 36.3 นอ้ยสุดใชบ้ริการท่ีอ่ืนๆ (ระบุ) คิดเป็นร้อยละ 3.1 

 3.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการร้านอาหารจานเดียวในเวลา   

10.01 – 13.00 น.  คิดเป็นร้อยละ 41.5  รองลงมาเลือกใชบ้ริการในเวลา 7.01 – 
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10.00 น. คิดเป็นร้อยละ 20.1   นอ้ยสุดเลือกใชบ้ริการในเวลาหลงั 22.00 น. คิด

เป็นร้อยละ 0 

 4.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัราคาอาหารจานเดียว (ร้านติดแอร์)  

ท่ีราคา  31 - 40 บาท  คิดเป็นร้อยละ 39.9  รองลงมาท่ีราคา 26 - 30 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 38.1  นอ้ยสุดท่ีราคาสูงกวา่ 50 บาท คิดเป็นร้อยละ 1 

 5.กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัราคาเคร่ืองด่ืม  (แกว้)   ท่ีราคา 11 - 

15 บาท  คิดเป็นร้อยละ  46.5  รองลงมาท่ีราคาตํ่ากว่า 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 

27.7 นอ้ยสุด ท่ีราคา16-20 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.4 

 6.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่รับประทานอาหารประเภทเน้ือ คิดเป็นร้อย

ละ 35 รองลงมาทานเน้ือสัตว ์ ทุกชนิด คิดเป็นร้อยละ 33.4  น้อยสุดไม่ทาน

อาหารประเภทไก่ คิดเป็นร้อยละ 1.8 

 7.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับประทานอาหารต่อม้ือท่ี 1 จาน คิดเป็นร้อย

ละ 63.2  รองลงมารับประทานอาหารต่อม้ือท่ี 2 จาน คิดเป็นร้อยละ 29.2 นอ้ยสุด

รับประทานอาหารต่อม้ือท่ี อ่ืนๆ (ระบุ)     คิดเป็นร้อยละ 2.3 

 8.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบเมนูอาหารแบบมีรูปภาพ

ชดัเจนพร้อมราคา คิดเป็นร้อยละ 50.4  รองลงมามีเฉพาะรายการอาหารพร้อม

ราคา คิดเป็นร้อยละ 49.6 

 9.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัรูปแบบการสั่งอาหารแบบแยกสั่ง

อาหารและเคร่ืองด่ืม คิดเป็น ร้อยละ 49.3 รองลงมาคือ อาหารชุดราคาประหยดั 

คิดเป็นร้อยละ 43.1 นอ้ยสุดคือ อ่ืนๆ (ระบุ) คิดเป็นร้อยละ 0 

 10.กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่นิยมสั่งอาหารจานเดียวมาทานท่ีบา้นหรือท่ี

ทาํงาน ( delivery)     คิดเป็นร้อยละ 35.5    รองลงมาคือสั่งนอ้ยกว่า  2 - 3 คร้ัง

สัปดาห์   คิดเป็นร้อยละ 32.4   นอ้ยสุดคือ   สั่งทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 4.7 

 11.กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลิกใชบ้ริการร้านอาหารท่ีเคยใชด้ว้ยเหตุผลคือ   

รสชาดไม่คงท่ี   คิดเป็นร้อยละ  44.1  รองลงมาคือ บริการไม่ดี  คิดเป็นร้อยละ 

26.9  นอ้ยสุดคือ ท่ีจอดรถไม่สะดวก  , ร้านเก่าทรุดโทรม  อ่ืนๆ (ระบุ) คิดเป็น

ร้อยละ 0 
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 12.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นเก่ียวกบัร้านอาหารเปิดใหม่  คือ   

จะลองใช้บริการร้านอาหารเปิดใหม่  คิดเป็นร้อยละ 80.2 รองลงมาคือ ไม่ลอง 

คิดเป็นร้อยละ 19.8 

 13.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เม่ือได้รับ SMS แนะนําร้านอาหารอร่อยจะ

ลองใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 68.4  รองลงมาคือ ไม่ลอง คิดเป็นร้อยละ 31.6 

ระดับของปัจจัยด้านแรงจูงใจ 

โดยภาพรวมแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภค  มี

ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียว  อยูใ่น

ระดบัสูง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  8.13 

5. อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลการวจิยัได ้ดงัต่อไปน้ี   

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจต่อการ

บริโภคอาหารจานเดียวท่ีแตกต่างกันของกลุ่มประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ   

ระดบัการศึกษา  อาชีพ และรายได ้ท่ีต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05   

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

 ลกัษณะส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบั

แรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นบริการ และดา้นภาพลกัษณ์  

ท่ีต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียว 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจท่ี

แตกต่างกนั คือ กลุ่มตวัอยา่ง มีพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารจานเดียว  การ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารจานเดียว , การเลือกเวลาใชบ้ริการร้านอาหารจานเดียว    

การเลือกราคาอาหาร (ร้านติดแอร์) , การเลือกราคาเคร่ืองด่ืม  (แกว้), การเลือก

ประเภทอาหารท่ีไม่ทาน ( เน้ือสัตว ์) , การรับประทานอาหารต่อม้ือ , การเลือก

รูปแบบเมนูอาหาร  การเลือกรูปแบบการสั่งอาหาร การสั่งอาหารจานเดียวมา
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ทาน (delivery)  ท่ีบา้นหรือท่ีทาํงาน , การเลิกใชบ้ริการร้านอาหารท่ีเคยใช ้  การ

ใชบ้ริการร้านอาหารเปิดใหม่ของผูบ้ริโภค   การไดรั้บ  SMS  แนะนาํร้าน อาหาร

อร่อยของผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกนั   ส่งผลต่อแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหาร

จานเดียวท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05  ผลการศึกษา

พบว่า  ปัจจยัต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกร้านอาหาร  

ไดแ้ก่    ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ คือ  คุณภาพอาหาร  ปัจจยัดา้นราคา  คือ  การแสดง

ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมชัดเจน ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย คือ การ

เดินทางสะดวก  (เส้นทางไปรถไม่ติด)  ปัจจยัด้านส่งเสริมทางการตลาด   คือ   

พนักงานแนะนําอาหารจานอร่อย  ปัจจยัด้านบุคลากร  คือ พนักงานแต่งกาย

สุภาพและสะอาด และพนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้  ปัจจยัดา้นบริการ  คือ 

การใหบ้ริการรวดเร็วและถูกตอ้ง  ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์  คือ ความสะอาดภายใน

รอบร้านและ ห้องนํ้ า  และส่ิงท่ีคาํนึงถึงในการเลือกใช้บริการร้านอาหารจาน

เดียว  คือ รสชาดอาหาร  มาเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีส่วนผสมทาง

การตลาด ของ   Philip Kotler   (อา้งใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546)  ท่ีได้

กล่าวถึงส่วนประสมการตลาดบริการท่ีประกอบดว้ย  ผลิตภณัฑ์   ราคา    การจดั

จาํหน่าย   การส่งเสริมการตลาด  และยงัตอ้งอาศยัเคร่ืองมืออ่ืนเพิ่มเติม 

ประกอบดว้ย  บุคคล   ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก  การฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อให้

สาม ารถส ร้า งค วาม พึง พอใจให้กับ ลู กค้าไ ด้แตก ต่าง เหนือคู่แข่ ง ขัน มี

ความสามารถ    มีทศันคติท่ีดี   สามารถตอบสนองต่อลูกคา้   มีความคิดริเร่ิม   มี

ความสามารถในการแกปั้ญหาและสามารถสร้างค่านิยม   การสร้างและนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ   และ  กระบวนการบริการ  ในการดาํเนินกิจการร้านอาหาร  

ซ่ึงเป็นธุรกิจบริการ จึงจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงการอบรมบุคลากรมาก เพราะถือได้

วา่เป็นหวัใจของธุรกิจบริการ  เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บการบริการอยา่งพึงพอใจ ซ่ึง

สอดคล้องกับทฤษฏีการบริการ  และคุณภาพของการบริการ ของโกรนรูส   

Gronroos, 1990, 27 ;  อา้งอิงจาก มานพ ชุ่มอุ่น. 2546. หนา้2 )    การบริการเป็น

กิจกรรมท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได้  ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือมีการติดต่อ ส่ือสารระหว่าง

ลูกคา้และผูใ้หบ้ริการ  หรือระหวา่งลูกคา้กบัทรัพยากรท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ และ
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กิจกรรมนั้นสามารถแกไ้ขปัญหาของลูกคา้ได้อย่างพึงพอใจ ก็ไดน้าํเอาคาํท่ีมี

ความหมายดีๆ จาํนวนหน่ึงมารวมกนั โดยมีอกัษรหนา้เรียงต่อกนัแลว้อ่านออก

เสียงไดว้า่  SERVICE ซ่ึงใชอ้บรมแก่พนกังานบริการ  และทฤษฏีของสแตนตอน 

สุนนัท ์  บุญวโรดม.  2543 :  23     อา้งอิงจาก   Stanton.  1981.   Fundamentals   

of Marketing. p. 441 ไดข้ยายความวา่  การบริการเป็นกิจกรรมหรือผลประโยชน์

ใด ๆ  ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการให้เกิดความพึงพอใจ  ดา้นลกัษณะ

เฉพาะตวัของมนัเองท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ และไม่จาํเป็นตอ้งรวมอยูก่บัการขายสินคา้

หรือบริการใด    การให้บริการอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการใช้หรือไม่ใช้สินคา้ท่ีมี

ตัวตนแต่ไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของสินค้านั้ นในการศึกษาส่วนผสมทาง

การตลาด    และความตอ้งการดา้นการบริการทั้ง   7  ดา้นลว้นแลว้ตอ้งการ  จะ

เขา้ถึงผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด   แลว้นาํมาใช้พฒันา   และปรับปรุงแกไ้ข   เพื่อ

สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูบ้ริโภค   ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์การตลาดสําหรับ

การจดัการธุรกิจบริการ ของธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา , 2547   การสร้างคุณภาพ

การบริการท่ีเป็นเลิศ   ตอ้งอาศยัความละเอียดอ่อนทั้งด้านคุณภาพการบริการ     

ระดบัคุณภาพการบริการ  คุณค่าการบริการท่ีจะส่งมอบแก่ลูกคา้ ในงานบริการ

ให้เกิดความประทบัใจ     การส่งมอบบริการท่ีดีให้กับลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ  

คุณภาพการบริการเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้รับรู้  คุณภาพบริการเป็นส่ิงท่ีทาํ

ไดย้าก  เน่ืองจากงานบริการมีความไม่แน่นอน  เม่ือลูกคา้มาซ้ือบริการและมีการ

ส่งมอบบริการนั้นจะทาํให้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาํให้ลูกคา้เกิดความไม่พอใจ จึงตอ้ง

หาทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียลูกคา้ได้  ระดับคุณภาพการ

บริการ  วีระพงษ ์ เฉลิมจิระวฒัน์ , 2542 ในการซ้ือสินคา้บริการแต่ละคร้ัง ลูกคา้

ไม่สามารถจบัตอ้งตวัสินคา้บริการไดม้กั จะใชเ้กณฑ์ในการวดัระดบัคุณภาพการ

บริการก่อนการตดัสินใจซ้ือ  จึงตอ้งสร้างความน่าเช่ือถือและไวว้างใจในการ

ให้บริการท่ีถูกตอ้งตามท่ีได้ตกลงกันไว  ้   และตรงต่อเวลาให้ความมัน่ใจกับ

ลูกคา้     ทาํใหรู้้สึกไวว้างใจเม่ือมาติดต่อตอ้งสุภาพอ่อนนอ้ม    มีความรู้ในงานท่ี

ให้บริการดว้ยความตั้งใจและเต็มใจ และการดูแลเอาใจใส่ยึดถือผลประโยชน์

สูงสุดของลูกคา้เป็นสาํคญัดว้ยบริการท่ีทนัสมยัแบบมืออาชีพ 
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6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิยในคร้ังนี้ 

 จากผลการวจิยัเร่ือง  พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภค

ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร นั้น  ผูว้ิจยัใคร่ขอเสนอความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 

            ดา้นประชากรศาสตร์ในเร่ืองของรายได ้ ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้มูลท่ี

ไม่ตรงความเป็นจริงเน่ืองจากไม่ต้องการเปิดเผยรายได้ท่ีแท้จริง ส่วนด้าน

พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภค  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพสูง  การ

ใส่ใจในสุขภาพมากข้ึน  ทาํให้มีการกาํหนดปริมาณอาหารในแต่ละม้ือส่วนใหญ่

ท่ี 1 จาน  มีเพียงร้อยละ 29.20  ทั้งชายและหญิงท่ีทานอาหาร  2 จาน   และจาก

การท่ีภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองเกิดภาวะเงินเฟ้อ ถึงเงินฝืด  คนทัว่ไปจึงคาดหวงัว่า

ราคาอาหารจานเดียว ถึงแมว้า่เป็นร้านท่ีติดแอร์ ควรมีราคา 31-40 บาท   ซ่ึงตาม

ความเป็นจริงในปัจจุบนั     ร้านรถเข็นริมถนนบางร้านขายในราคาเร่ิมตน้ท่ี 35–

40 บาท   และล่าสุดในศูนยอ์าหารในห้างสรรพสินคา้ ( เดอะมอลล์ ท่าพระ/ณ 

วนัท่ี 29 พค.54) ก็ข้ึนราคาอาหารจานเดียวจากขั้นตํ่า 35 บาท เป็นขั้นตํ่า  45 บาท 

แลว้   

 การบริการท่ีดี  ราคาเหมาะสม  รสชาดท่ีคงท่ี และ ความสะอาดของร้าน

ก็เป็นส่ิงท่ีทาํให้รักษาลูกคา้ไวไ้ด ้ นอกเหนือจากรสชาดท่ีอร่อยของอาหาร  และ

เม่ือรักษาคุณภาพในหลายๆ ดา้นไวไ้ด ้ ไม่ว่าจะอยูท่ี่ไหน  ผูบ้ริโภคก็จะตามไป

ทาน  และท่ีน่าสนใจอีกอย่างคือ  การนาํเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้  เช่น  การส่ง 

SMS ไปยงัผูบ้ริโภค มีถึงร้อยละ 68.40 ท่ีสนใจจะไปลองใชบ้ริการ 

            ขอ้เสนอแนะขา้งตน้  สามารถใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจ

ร้านอาหารจานเดียว  หรือผูท่ี้สนใจ  เพื่อพฒันาธุรกิจร้านอาหารให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้สําหรับ ผูท่ี้สนใจท่ีจะลงทุน

ประกอบธุรกิจร้านอาหารจานเดียว  ในยา่นเขตคลองสาน  จากการคน้ควา้ขอ้มูล

ผู ้วิจ ัย เ ห็นว่าย ัง มี ปัญหาและอุปสรรคอยู่ อีกหลายด้าน ตั้ งแ ต่การสร้าง

แบบสอบถามในตอนแรก   จาํเป็นตอ้งตามวตัถุประสงค ์ท่ีกาํหนดไว ้ และเวลา
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ออกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างตอบ ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ  เช่น ไม่

ต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว  การเสียเวลากรอกแบบสอบถาม และเร่ือง

ผลตอบแทน เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

 จากการวิจยัและวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด  และความตอ้งการ

ด้านการบริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตคลองสาน ผูว้ิจยัพบว่ายงัมีหัว

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี  

             ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือและบริโภคอาหารจาน

เดียวในเขตคลองสาน  ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของ

ผูบ้ริโภค 

             1.  ควรทาํวิจยั  ปัจจยัและอิทธิพลท่ีมีผลเป็นระยะๆ เพื่อนาํผลท่ีไดม้า

เปรียบเทียบในการพฒันาและปรับปรุงกิจการให้รองรับต่อความตอ้งการและ

ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าได้  และควรศึกษาทัศนคติด้านส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า  และส่งผลต่อ

แรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวท่ีมาใชบ้ริการ เพื่อนาํผลการศึกษาท่ีไดม้า

เปรียบเทียบกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี  เพื่อวางแผนการพฒันาธุรกิจให้ประสบ

ผลสาํเร็จในคร้ังต่อไป 

 2.  ควรศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของผูบ้ริโภคท่ี

ส่งผลต่อแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารจานเดียวเก่ียวกบัการใชบ้ริการของลูกคา้   

เพื่อนาํผลการศึกษาท่ีไดม้าวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและพฒันาธุรกิจให้ประสบ

ผลสาํเร็จต่อไป 
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