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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย 

(FACTORS AFFECTING THE CONSUMPTION OF 

PLATOO THAI BURGER) 

วรัญญา แจ่มศรี1  ผศ.ดร.อิทธิกร ขาํเดช2 

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

    บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีแตกต่างกนัทางดา้นประชากรศาสตร์, พฤติกรรมการ

รับประทานอาหาร และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลกับการตัดสินใจ

บริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่แบบสอบถาม ซ่ึงเก็บจากผูบ้ริโภค

ท่ีมาซ้ือเบอร์เกอร์ปลาทูไทย ณ จุดขาย ได้แก่ ร้านอาหารคุณเป๋า ดอนหอยหลอด, 

ตลาดนํ้ าอมัพวา, งานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง และ งานโอทอปซิต้ี 

ณ ศูนยแ์สดงสินคา้ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน – 

ธนัวาคม 2555 จาํนวน 400 ตวัอยา่ง จากกลุ่มตวัอยา่งใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.7 

และเพศชาย ร้อยละ 29.3 ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 21-30 ปี อยูใ่นสถานภาพโสด มี

การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน

ตั้งแต่ 10,001-15,000 บาท นิยมรับประทานอาหารฟาสตฟ์ู๊ ดประเภทแฮมเบอร์เกอร์ 

มากท่ีสุด โดยร้านอาหารฟาสตฟ์ู๊ ดท่ีนิยมคือ ร้านKFC และบริโภคอาหารฟาสต์ฟู๊ ด

เดือนละ 2-3 คร้ัง เพราะสะดวกรวดเร็ว โดยตดัสินใจบริโภคดว้ยตนเอง กลุ่มตวัอยา่ง

บริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย นานๆคร้ัง ส่วนใหญ่ซ้ือจากร้านอาหารคุณเป๋า และ

ปริมาณการซ้ืออยูท่ี่คร้ังละ 2 ช้ิน เพราะช่ืนชอบรสชาติของอาหาร ส่วนใหญ่รู้จกัเบอร์

เกอร์ปลาทูไทยจากคาํแนะนาํของเพื่อนและคนรู้จกั สําหรับปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทั้ง 4 ในระดบัความสาํคญัมาก  

    
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ, อายุ, การศึกษา, 

อาชีพ และสถานภาพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทู

ไทย ในขณะท่ีพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ

บริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย สําหรับปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย คือปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

คําสําคัญ:   เบอร์เกอร์, ปลาทู, ฟาสตฟ์ู๊ ด 

    Abstract 

The objectives of the study of factors affecting the consumption of Platoo 

Thai Burger were to study factors: Demography, Consumer Behavior and The 

Marketing Mix that affecting the consumption of Platoo Thai Burger. The 

information were collected by questionnaires from 400 samples of consumers at the 

points of sale include KUNPAO Restaurant, Amphawa Floating Market, Platoo 

Festival and OTOP Exhibition at Challenger Hall, Impact Arena, Muang Thong 

Thani from November to December 2012. Most Samples were females at 70.7 

percents and males 29.3 percents, in the age of 21 - 30 years old, and most of them 

were single. They mostly were students, and their education was mostly bachelor’s 

degree. Their income is around 10,001-20,000 baht per month. Their most favorite 

fast-food were hamburger, and KFC was the popular fast-food restaurant. They 

consume fast-food 2-3 times a month because of the convenient and making 

decision to have fast-food by themselves. Platoo Thai Burger was consumed 

infrequently. They mostly bought from KUNPAO Restaurant with 2 pieces of 

burger for the reason of a taste of food. Most of the consumers knew Platoo Thai 

Burger by the recommend or word of mouth. Consumers focus that the marketing 

mix (4Ps); Product, Price, Place and Promotion were important. The results of 

hypothesis testing were Demographics e.g. gender, age, education, career, income 

and marriage status did not affect the consumption of Platoo Thai Burger, while 
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their consumption behavior did. On the marketing mixs, factor of promotion was 

associated with consumption of Platoo Thai Burger. 

KEYWORD:  BURGER, PLATOO, FAST FOOD 

1. บทนํา 

อาหาร คือส่ิงท่ีรับประทานเขา้ไปแลว้ทาํให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยให้

ร่างกายเจริญเติบโต ใหพ้ลงังาน และสร้างภูมิคุม้กนัให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิ

ตา้นทานต่อโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ ทาํให้ไม่เจ็บป่วยง่าย ช่วยทาํให้การทาํงานของอวยัวะ

ภายในร่างกายทาํงานเป็นปกติ อาหาร จึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญของมนุษย์ ในการ

ดาํรงชีวิตให้อยู่รอด และนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงการบริโภคอาหารของ

มนุษย์นั้นจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะวฒันธรรมของแต่ละสังคม แต่ด้วย

ลกัษณะการใชชี้วิตประจาํวนัของคนในปัจจุบนัท่ีรีบเร่ง และตอ้งแข่งขนักบัเวลา ทาํ

ให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารนั้นเปล่ียนไป รวมทั้งวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มามี

บทบาทมากข้ึน อาหารประเภทจานด่วน หรือ อาหารฟาสต์ฟู๊ ด (Fast Food) จึงมี

บทบาทสาํคญัในการตดัสินใจบริโภคของมนุษย ์

อาหารจานด่วน หรือ อาหารฟาสตฟ์ู๊ ด (Fast Food) เป็นอาหารท่ีมีการเตรียม

ข้ึนมาจาํหน่ายแก่ผูบ้ริโภคเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ประหยดัเวลา สามารถ

รับประทานไดท้นัที เช่น แฮมเบอร์เกอร์ สเตก็ แซนด์วิช พิชซ่า ไก่ทอด ไส้กรอก เป็น

ตน้ซ่ึงเหมาะกบัสภาพการดาํรงชีวิตในปัจจุบนั เราจะเห็นไดว้า่ ร้านอาหารประเภทน้ี

เจริญเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วมาก หาง่าย และมีอยู่ทัว่ไป จึงไม่ใช่เร่ืองยาก ท่ีอาหาร

ประเภทน้ีจะเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจาํวนัของบุคคลทัว่ไป และไม่ใช่เพียงแต่

เฉพาะในเมืองเท่านั้น แมก้ระทัง่ในต่างจงัหวดั อาหารประเภทน้ีก็ยงัมีอิทธิพลต่อ

ผูบ้ริโภค อนัเน่ืองมาจากค่านิยมของสังคมเมือง 

อย่างไรก็ตาม ก็ยงัมีผลการวิจัยจากหลายๆหน่วยงาน ท่ีออกมายืนยนัว่า

อาหารอาหารจานด่วน หรือ อาหารฟาสต์ฟู๊ ด (Fast Food) นั้นเป็นอาหารท่ีไม่มี

ประโยชน์ ขาดคุณค่าทางโภชนาการ เป็นอาหารขยะ (Junk Food) เป็นสาเหตุของ

โรคภยัไขเ้จ็บมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ เส้นเลือดท่ีไปเล้ียงหัวใจตีบหรือเป็น
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โรคกลา้มเน้ือหวัใจตาย ไขมนัอุดตนั หรือโรคอว้น ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัจาํนวนผูป่้วยใน

โรคดงักล่าว ท่ีเพิ่มปริมาณข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดว้ยขอ้มูลดงักล่าว ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิด

ความต่ืนตวั และมีความตอ้งการท่ีจะใส่ใจสุขภาพมากข้ึน มีความตอ้งการท่ีจะบริโภค

อาหารสุขภาพ ท่ีใหป้ระโยชน์ และคุณค่าต่อร่างกายมากข้ึน 

เบอร์เกอร์ปลาทูไทย เป็นแฮมเบอร์เกอร์ ท่ีมีไส้ท่ีทาํจากเน้ือปลาทูไทย ไม่ใช่

หมู ไก่ หรือเน้ือ เหมือนแฮมเบอร์เกอร์ทัว่ๆไป เบอร์เกอร์ปลาทูไทย เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี

ผสมผสานของรสชาติของอาหารท่ีคนไทยคุน้เคย ในรูปแบบสากล ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบั

วิถีชีวิตของคนไทย กบัรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคสมยัปัจจุบนั อีกทั้งปลาทูไทยนั้นมี

คุณค่าทางอาหารมากมาย กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข รับรอง

ว่า ปลาทูไทย มีกรดอะมิโนท่ีจาํเป็นต่อร่างกายสูงกว่าปลาชนิดอ่ืนๆแทบทั้งส้ิน 

โดยเฉพาะ ไลซีน ทีโอนีน ซ่ึงจาํเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็ก อีกทั้งยงัมี โปรตีน 

แคลเซียม โอเมกา3 และวติามินต่างๆ 

เบอร์เกอร์ปลาทูไทย นั้น ยงัดูเหมือนเป็นผลิตภณัฑ์นอ้งใหม่ในตลาดอาหาร

ประเภทอาหารจานด่วน หรือ อาหารฟาสตฟ์ู๊ ด (Fast Food) ซ่ึงมีคู่แข่งอยูเ่ป็นจาํนวน

มาก และลว้นแต่เป็นคู่แข่งขนัท่ีมีความแข็งแรงทางดา้นการตลาด ไม่วา่จะเป็น KFC, 

Mc Donald, Chester Grill ฯลฯ ผูว้จิยัจึงมีความประสงคท่ี์จะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีไปใช้

ประโยชน์ในการศึกษา และนําไปพฒันาปรับปรุงในธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุดต่อไป   

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ีคือ 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, อายุ,สถานภาพ, การศึกษา, 

อาชีพ และรายไดท่ี้มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทยของผูบ้ริโภค 

2. เพื่อศึกษาของพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทยของผูบ้ริโภค 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทยของผูบ้ริโภค 
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สมมติฐานการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยักาํหนดสมมติฐานการวจิยัในการศึกษา ดงัน้ี 

1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ, อายุ,สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ 

และรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทยของ

ผูบ้ริโภค 

2. พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูบ้ริโภคท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ

บริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทยของผูบ้ริโภค 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภคเบอร์

เกอร์ปลาทูไทยของผูบ้ริโภค 

ขอบเขตการวจัิย 

การวจิยัน้ี ผูว้จิยักาํหนดขอบเขตในการศึกษา ดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากร ผูว้ิจยัทาํการศึกษากลุ่มลูกคา้ท่ีมาซ้ือเบอร์เกอร์ปลาทู

ไทย ณ จุดขาย ในช่วงเวลาการทาํวจิยั 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ในการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัทาํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ 

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งครอบคลุมกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการบริโภคเบอร์

เกอร์ปลาทูไทย 

3. ช่วงเวลาในการศึกษาการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอิสระ ผู ้วิจ ัยกําหนด

ระยะเวลาในการศึกษาวจิยัตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดทา้ยการศึกษา

อิสระ ตลอดจนองคร์วมของเน้ือหาและรูปเล่มเป็นระยะเวลา 120 วนั 
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กรอบความคิดในการวจัิย (Frame Work) 

    ตวัแปรตน้ (Independent Variables)        ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 เพศ   อาย ุ

 การศึกษา  อาชีพ        รายได ้

 

การตดัสินใจบริโภค 

เบอร์เกอร์ปลาทูไทย 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 ดา้นผลิตภณัฑ์ 

 ดา้นราคา 

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

พฤตกิรรมการรับประทานอาหาร 

 อาหารฟาสตฟ์ู๊ ดท่ีช่ืนชอบ 

 ร้านอาหารฟาสตฟ์ู๊ ดท่ีนิยมใชบ้ริการ 

 ความถ่ีในการรับประทานอาหารฟาสตฟ์ู๊ ด 

 เหตุผลในการรับประทานอาหารฟาสตฟ์ู๊ ด 

 ผูมี้ส่วนร่วมในการเลือกบริโภค 

 ความถ่ีในการรับประทานเบอร์เกอร์ปลาทู 

 สถานท่ีซ้ือเบอร์เกอร์ปลาทูไทย 

 ปริมาณในการซ้ือเบอร์เกอร์ปลาทู 

 เหตุผลในการรับประทานเบอร์เกอร์ปลาทู 

 แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การศึกษาในคร้ังน้ีจะให้ประโยชน์ในการศึกษา และสามารถนาํขอ้มูลท่ีได้

ไปพฒันาปรับปรุงในธุรกิจ เพื่อเป็นเคร่ืองมือประกอบการตดัสินใจ ในการพฒันา

ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางดา้นการตลาดใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายประเภทต่างๆเพิ่ม

มากข้ึน รวมทั้งนําไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และสามารถตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด 

2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมหลกัการ และทฤษฎีท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งไดต้ามลาํดบัหวัขอ้ ต่อไปน้ี 

1. แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก

ของบุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หา การเลือกซ้ือ การใช ้การประเมินผล หรือจดัการ

กบัสินคา้และบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ตนเองได้ ซ่ึงเหตุผลท่ีคุณจาํเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพราะพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคมีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจ ดงันั้นการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะทาํให้

คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคและ

ความสามารถในการค้นหาทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินค้าของ

ผูบ้ริโภคในสังคมได้ถูกตอ้งและสอดคล้องกบัความสามารถในการตอบสนองของ

ธุรกิจมากยิ่งข้ึน ท่ีสําคญัจะช่วยในการพฒันาตลาดและพฒันาผลิตภณัฑ์ของคุณให้ดี

ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (นที บุญพราหมณ์, 2546) 

รูปแบบของพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

นกัการตลาดมองการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเหมือนกบัการตดัสินใจเพื่อ

แกปั้ญหา เป็นพฤติกรรมท่ีมีเหตุมีผลเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

บางอยา่งผูซ้ื้อให้ความสําคญัในการซ้ือนอ้ยมากเพราะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีคุน้เคย เคยซ้ือ
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บ่อย ๆ ราคาไม่แพง ความเส่ียงแทบจะไม่มี ดงันั้น การตดัสินใจซ้ือจึงสามารถกระทาํ

ไดอ้ยา่งรวดเร็วซ่ึงนกัการตลาดเรียกการซ้ือลกัษณะน้ีวา่ การซ้ือท่ีใชค้วามพยายามใน

การซ้ือนอ้ย หรือ Low-Involvement Purchases แต่การซ้ือผลิตภณัฑ์บางอยา่งผูซ้ื้อให้

ความสําคญัในการซ้ือมาก เพราะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่คุน้เคย หรือไม่เคยซ้ือ ราคาแพง

และมีความเส่ียงสูง ดังนั้ นก่อนตัดสินใจซ้ือจาํเป็นจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม การ

ตดัสินใจจึงต้องใช้ความพยายามสูง ใช้เวลามาก และมีขั้นตอนสลับซับซ้อน ซ่ึง

นกัการตลาดเรียกการซ้ือลกัษณะน้ีว่า การซ้ือท่ีใชค้วามพยายามในการซ้ือสูง (High-

Involvement Purchases) (Lamb et al., 1992: 80) 

2. แนวคิดการตดัสินใจซ้ือ 

การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง

จากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของ

สินคา้และบริการอยู่เสมอในชีวิตประจาํวนั โดยท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินค้าหรือ

บริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของสถานการณ์ ซ่ึงถา้นกัการตลาดสามารถทาํความ

เขา้ใจและเขา้ถึงจิตใจของผูบ้ริโภค การกระจายสินคา้และสร้างความยอมรับของ

ผูบ้ริโภคก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (Watson อา้งถึงใน ฉตัยาพร เสมอใจ และมทันียา 

สมมิ, 2545: 23)  

3. แนวความคิดส่วนประสมการตลาด 

ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ท่ีกิจการ

จะตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย หมายถึง ความเก่ียวขอ้ง

กนัของ4 ส่วน คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย ระบบการจดัจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาดถือว่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจสามารถควบคุมไดต้อ้งใชร่้วมกนั

ทั้ง 4 อยา่ง วตัถุประสงคท่ี์ใชเ้พื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ (ตลาดเป้าหมาย) ให้

ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัสินคา้ ราคา การจดัจาํหน่าย การแจกจ่าย

ตวัสินคา้และส่งเสริมการตลาด (Boone & Kurtz, 1989: 9) 
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4. อาหารจารด่วนหรือฟาสตฟ์ู๊ ด 

อาหารจานด่วน หรือ ฟาสตฟ์ู๊ ด เป็นคาํจาํกดัความของอาหารท่ีสามารถเตรียม

และปรุงไดอ้ย่างรวดเร็วมาก ขณะท่ีอาหารม้ือใดๆ ก็ตามท่ีใช้เวลาในการเตรียมและ

ปรุงสั้ นก็อาจจดัว่าเป็นอาหารจานด่วน แต่ความจริงแล้วมกัหมายความถึงเฉพาะ

อาหารท่ีขายในร้านอาหารท่ีใชว้ตัถุดิบคุณภาพตํ่า และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในรูปหีบห่อ

ท่ีสามารถนาํออกไปรับประทานขา้งนอกได ้

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สุพรรณณิการ์ เหมือนสน (2543)  ไดท้าํการการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

อาหารฟาสต์ฟู้ ดส์ของนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัเอกชน  และเพื่อศึกษา

ปัจจยัทางการตลาดท่ีนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชนใช้ประกอบการ

พิจารณาเลือกบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ ดส์ประชากรเป็นนักศึกษาปริญญาตรีใน

มหาวิทยาลยัเอกชน ท่ีมีนักศึกษาประจาํปี 2543 มากท่ีสุด 5 ลาํดบัแรกในเขต

กรุงเทพมหานคร (สํานักกิจการสถาบนัศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลยั) ได้แก่ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั มหาวทิยาลยั

ศรีปทุม และมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ใช้วิธีการเลือกสุ่มตวัอย่างโดยการกาํหนด

โควตา และใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ ทาํการสุ่มตวัอย่างจากมหาวิทยาลยัทั้ง 5 

แห่ง แห่งละ 60 คน รวมทั้งหมด 300 คน ทาํการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรม SPSS เพื่อคาํนวณค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ียและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษาทุกเคยบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ ดส์ นิยม

บริโภคพิซซ่ามากท่ีสุด ตราสินคา้ของอาหารฟาสตฟ์ู้ ดส์ท่ีนิยมบริโภคบ่อยเป็นอนัดบั

ท่ี 1 คือ แมคโดนลั อนัดบัท่ี 2 คือ เคเอฟซี และอนัดบัท่ี 3 คือ ฟิซซ่า ฮทั ส่วนใหญ่

รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ ดส์กบัเพื่อน บริโภคอาหารฟาสฟู้ ดส์ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ 

ในช่วงวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ บริโภคเป็นอาหารว่างระหว่างม้ือเท่ียงกับม้ือเย็น มี

งบประมาณในการบริโภคคร้ังละ 100 บาทข้ึนไป นิยมบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ ดส์ท่ี

ร้านซ่ึงตั้งในศูนยก์ารคา้ มีเหตุผลในการบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ ดส์เพราะ ความสะดวก

รวดเร็วในการรับประทาน ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลของอาหารฟาสตฟ์ู้ ดส์ ดว้ยตนเอง

เป็นอนัดบัท่ี 1 จากโทรทศัน์เป็นอนัดบัท่ี 2 และจากเพื่อนเป็นอนัดบัท่ี 3 ปัจจยัทาง
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การตลาดท่ีนกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชน ใช้ประกอบการพิจารณาเลือก

บริโภคฟาสต์ฟูดส์พบว่า โดยภาพรวมแล้วนักศึกษาปริญญาตรีให้ความสําคญักบั

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการ

ส่งเสริมการขาย ในระดบัความสาํคญัมาก   

3. วธีิการดําเนินการวจัิย 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทยในคร้ังน้ี 

ผูว้จิยัเลือกใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึง

เป็นผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือเบอร์เกอร์ปลาทูไทย ณ จุดขาย จาํนวน 400 ราย ตามวิธีการ

ดาํเนินการวจิยัท่ีครอบคลุมรายละเอียดต่างๆดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลทีใ่ช้วจัิย 

แหล่งขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ขอ้มูลท่ีเก่ียวรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง ด้วยการใช้แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 400 รายในช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึงธนัวาคม 2555 และขอ้มูลทุติยภูมิ

ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมจากหนงัสือ ตาํราเรียน วิทยานิพนธ์ รายงาน

การวจิยัหรือการศึกษาคน้ควา้อิสระ และบทความหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ี ซ่ึง

ประกอบด้วย กลุ่มคาํถามแบบปลายปิดทั้ งหมดแยกกลุ่มออกเป็น 4 ส่วน 

ประกอบดว้ย 

ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได้ต่อเดือน  

และสถานภาพการสมรส ซ่ึงเป็นกลุ่มคาํถามท่ีมีหลายตวัเลือกให้เลือกตอบเพียง

ตวัเลือกเดียว มี 6 ขอ้ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ ด และเบอร์เกอร์ปลาทูไทย ได้แก่ 

ประเภทของอาหารฟาสตฟ์ู้ ดท่ีช่ืนชอบ ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ดท่ีช่ืนชอบ ความถ่ีในการ

บริโภค เหตุผล บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ สถานท่ีซ้ือ ปริมาณในการซ้ือ และ 
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แหล่งท่ีไดรั้บขอ้มูล ซ่ึงเป็นกลุ่มคาํถามท่ีมีหลายตวัเลือกให้เลือกตอบเพียงตวัเลือก

เดียว มี 10 ขอ้ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่  สินคา้  ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

และการส่งเสริมการตลาด  ซ่ึงเป็นกลุ่มคาํถามท่ีใหแ้สดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า (Rating Scale) ท่ีทาํการแบ่งระดบัความสาํคญัออกเป็น 10 ระดบั มี 18 ขอ้ 

การตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย ได้แก่ความสุขท่ีได้ตดัสินใจซ้ือ 

การตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ความเช่ือมัน่, ความพึงพอใจในการซ้ือ, 

การบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย และการบริการของพนกังานเบอร์เกอร์ปลาทูไทย ซ่ึง

เป็นกลุ่มคาํถามท่ีให้แสดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ท่ี

ทาํการแบ่งระดบัความสาํคญัออกเป็น 10 ระดบั มี 5 ขอ้ 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา สําหรับปัจจยัส่วนบุคคลในส่วนท่ี 1 และ

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ในส่วนท่ี 2 ของแบบสอบถามใชส้ถิติการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) ในรูปร้อยละ (Percentage) 

การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  การตดัสินใจซ้ือ ในส่วนท่ี 3 

และ 4 ของแบบสอบถามใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ในรูปค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบกนั ซ่ึงแบ่งระดบั

ความคิดเห็นออกเป็น 11 ช่วง  

การทดสอบสมมติฐานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

กบัการตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ ปลาทูไทย ใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

(t-test) และ (f-test) โดยสถิติ t-test ใช้ในกรณีท่ีมีตวัแปร 2 ตวั ไดแ้ก่ เพศ และ 

สถานภาพ และสถิติ f-test ใช้ในการทดสอบนัยสําคญัของความแตกต่างระหว่าง

ความแปรปรวนมากกวา่ 2 กลุ่ม คือ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้และทาํการสรุปผล

สมมติฐานวา่ ยอมรับ หรือปฏิเสธ ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

ดา้นพฤติการรมการบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ ดและเบอร์เกอร์ปลาทูไทยใชส้ถิติ 

f-test ในการทดสอบนยัสําคญัของความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนมากกว่า 2 

กลุ่ม และทาํการสรุปผลสมมติฐานวา่ ยอมรับ หรือปฏิเสธ ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 
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ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์คือ สถิติ MRA ในการทดสอบความสัมพนัธ์ และทาํการสรุปผล

สมมติฐานวา่ ยอมรับ หรือปฏิเสธ ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.7 และเป็นเพศชาย จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 

29.3 ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 21-30 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็น

นกัเรียนนกัศึกษา มีรายไดต่้อเดือน 10,000-15,000 บาท อยูใ่นสถานภาพโสดขอ้มูล

ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ ด และเบอร์เกอร์ปลาทูไทย พบว่ากลุ่ม

ประชากรส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารฟาสต์ฟู๊ ดประเภทแฮมเบอร์เกอร์ ร้าน

อาหารฟาสต์ฟู๊ ดท่ีนิยมใช้บริการคือร้าน KFC บริโภคอาหารฟาสต์ฟู๊ ดเดือนละ 2-3 

คร้ัง เพราะความสะดวกรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่ตดัสินใจบริโภคอาหารฟาสต์ฟู๊ ดดว้ย

ตนเอง และกลุ่มประชากรบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทยนานๆคร้ัง โดยส่วนใหญ่ซ้ือ

จากร้านอาหารคุณเป๋า ดอนหอยหลอด คร้ังละ 2 ช้ิน บริโภคเพราะช่ืนชอบรสชาติของ

อาหาร และรู้จกัเบอร์เกอร์ปลาทูไทยจากคาํแนะนาํของเพื่อนและคนรู้จกั 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์ของขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมี

ผลกบัการตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย 

Coefficients 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

 B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 4.683 .388  12.078 .000   

ผลิตภณัฑ ์ .010 .055 .011 .184 .854 .370 2.703 

ราคา -.005 .047 -.007 -.114 .910 .386 2.588 

สถานท่ี 

และ

ช่องทาง

การจดั

จาํหน่าย 

-.049 .045 -.045 -1.099 .272 .806 1.240 

การส่งเสริม

การตลาด 
.508 .028 .677 18.154 .000* .978 1.022 

 

R R Square 
Adjust 

R Square 

Std Error 

of the Estimate 
Durbin-Watson 

.680 a .462 .457 .91671 1.524 

จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด   ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

บริโภคเบอร์ เกอร์ปลาทูไทย มีตวัแปรเพียงตวัแปรเดียวท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปร

ตาม ท่ีมีค่านยัสําคญั นอ้ยกวา่ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 คือดา้นส่งเสริมการตลาด ได้

นาํเสนอกรอบแนวคิดใหม่ดงัน้ี 
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การตัดสินใจ = a + b4 (การส่งเสริมการตลาด) 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน (อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านยัสาํคญั เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม 

สมมติฐาน 

เพศ  .248   

อาย ุ .202   

การศึกษา  .615   

อาชีพ  .640   

รายได ้ .258   

สถานภาพ  .404   

อาหารฟาสตฟ์ู๊ ดท่ีช่ืนชอบ  .000   

ร้านอาหารฟาสตฟ์ู๊ ดท่ีนิยมใชบ้ริการ  .000   

ความถ่ีในการรับประทานอาหารฟาสตฟ์ู๊ ด  .000   

เหตุผลท่ีรับประทานอาหารฟาสตฟ์ู๊ ด  .000   

ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจบริโภคอาหาร

ฟาสตฟ์ู๊ ด  

.000   

ความถ่ีในการบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทู  .000   

สถานท่ีซ้ือเบอร์เกอร์ปลาทูไทย  .199   

ปริมาณการซ้ือเบอร์เกอร์ปลาทูไทย  .000   

เหตุผลในการตดัสินใจบริโภค 

เบอร์เกอร์ปลาทูไทย  

.000   

แหล่งขอ้มูล  .000   

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .854   

ดา้นราคา  .910   

การสถานท่ีและช่องทางจดัจาํหน่าย  .272   

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  .000   
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5.สรุปผลการวจัิย 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, รายได ้และ

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย อย่างไม่มี

นยัสําคญั หมายถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจ

บริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย 

ความพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ อาหารฟาสตฟ์ู๊ ด

ท่ีช่ืนชอบ, ร้านอาหารฟาสตฟ์ู๊ ดท่ีนิยมใชบ้ริการ, ความถ่ีในการรับประทานอาหาร

ฟาสตฟ์ู๊ ด, เหตุผลท่ีรับประทานอาหารฟาสตฟ์ู๊ ด, ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ, ความถ่ี

ในการรับประทานเบอร์เกอร์ปลาทูไทย, ปริมาณการซ้ือเบอร์เกอร์ปลาทูไทย, เหตุผล

ท่ีรับประทานเบอร์เกอร์ปลาทูไทย และแหล่งขอ้มูลท่ีได้รับ มีผลต่อการตดัสินใจ

บริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีเพียงตวัแปรเดียว ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

บริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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