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แรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบ้านของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

(MOTIVATION FACTOR ON THAI FOOD EATING OUT OF CONSUMER 

IN BANGKOK METROPOLITAN AREA ) 

กฤษฎา โสมนะพนัธ์ุ 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2    

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

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วน

บุคคล ปัจจยัในพฤติกรรมการทานอาหารนอกบา้น ท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ และปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการ

รับประทานอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งอายุตั้งแต่ 18 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่น

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมลฑล คิดเป็น 400 ตวัอยา่ง 

 ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อายุ 31 -35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต้่อเดือน 20,001 – 30,000  บาท และพฤติกรรม

การรับประทานอาหารนอกบ้านของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการ

รับประทานอาหารนอกบา้น 1-3 คร้ัง / เดือน มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการรับประทาน

อาหารมากกว่า 500 บาท วนัท่ีรับประทานอาหารนอกบา้นบ่อยท่ีสุดคือ วนัศุกร์ – 

อาทิตย ์ช่วงเวลาท่ีรับประทานอาหารนอกบา้นคือ 17:01 – 20:00 น. มีจาํนวนผูร่้วม

รับประทานเฉล่ีย 2 คน สถานท่ีท่ีไปรับประทานอาหารนอกบา้นคือร้านอาหารทัว่ไป 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกร้านรับประทานอาหารคือปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสถานท่ี ทาํเลท่ีตั้ง

ร้าน การเดินทางท่ีสะดวก ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้านรับประทานอาหาร

คือคนรู้จกัแนะนาํ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั

ไดแ้ก่  เพศ สถานภาพ รายไดต่้อเดือน และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการทานอาหารนอก

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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บ้านท่ีแตกต่างกันได้แก่  จาํนวนผูร่้วมรับประทานเฉล่ียมีผลต่อแรงจูงใจในการ

รับประทานอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ท่ีแตกต่างกัน ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกัน 

ไดแ้ก่  การส่งเสริมทางการตลาด ความภกัดีต่อร้านอาหาร และความไวว้างใจ มีผลต่อ

แรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

คําสําคัญ: แรงจูงใจ, ร้านอาหารไทย 

    ABSTRACT 

The purpose of this independent study. To determine the importance of 

motivation factor on Thai food eating out of consumer in Bangkok Metropolitan 

area. The sample group of this survey was 400 people, aged from 18 years, live in 

Bangkok Metropolitan area.  

From this study, it was found that the majority of respondents was female 

with range between 21-30 years, holding Bachelor degree, single, working in 

private company and had average monthly income between 20,001 – 30,000 baht. 

For consumer eating out behavior factor, it was found that respondents mostly had 

frequency of eating out 1-3 Times/Month,  Spending money more than 500 Baht 

during  Friday – Sunday by 05:01 pm – 08:00 pm with 2 people in restaurant,  the 

location of restaurant is making decision factor and recommended by well-known 

people. The difference of demographic factors – gender, marry status, monthly 

income and the difference of eating out behavior factor – people among of eating 

out – influenced motivation of eating out Thai food of consumer in Bangkok 

Metropolitan area. For relationship of marketing mix factors and other factors was 

found that promotion, customer royalty and trust influenced motivation of eating out 

Thai food of consumer in Bangkok Metropolitan area. 

KEY WORDS:  MOTIVATION, THAI RESTAURANT 
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บทนํา 

อาหารจดัว่าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างหน่ึงใน ปัจจยัพื้นฐาน (Basic Need) ท่ี

จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติของมนุษย ์เน่ืองจากอาหารนั้นมีประโยชน์และให้คุณค่าหลาย

ประการ เช่น สร้างความเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ ให้พลงังานและความ

อบอุ่น ทาํให้มีอายุยืนยาว ช่วยป้องกันโรค โดยต้องบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าทาง

โภชนาการ และไดส้ัดส่วนเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย ดงันั้นอาหารจึงเป็น

ส่ิงท่ีมนุษยซ่ึ์งเป็นผูบ้ริโภคทุกคนขาดไม่ได ้และมนุษยก์็มีวิถีชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

หาอาหาร จดัเตรียม และปรุงแต่งใหมี้การบริโภคกนัดว้ยรสชาดท่ีถูกใจดว้ย ซ่ึงแต่เดิม

กิจกรรมเก่ียวกบัอาหารจะเป็นเร่ืองกิจกรรมท่ีทาํภายในแต่ละครัวเรือน และครอบครัว

เท่านั้น  

ปัจจุบันการเติบโตทางเศรษฐกิจทาํให้ผูค้นต้องเข้าสู่ระบบทุนนิยม คน

ส่วนมากตอ้งออกไปประกอบอาชีพนอกบา้น เพื่อหารายไดม้าใชจ้่ายในการดาํรงชีวิต 

ทาํให้คนในสังคมตอ้งพึ่งพิงอาหารนอกบา้น จึงส่งผลให้พฤติกรรมของคนไทยส่วน

ใหญ่ท่ีอาศยัในจงัหวดักรุงเทพฯ มีแนวโนม้ของการออกไปรับประทานอาหารนอก

บา้นเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากภาวะสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น ความเร่งรีบทาํให้ไม่มีเวลา

ในการประกอบอาหารท่ีบ้าน ความต้องการเปล่ียนบรรยากาศเพื่อผ่อนคลาย

ความเครียด การแสวงหาความสุขสนุกสนานในครอบครัวหรือในกลุ่มเพื่อนฝงู ส่งผล

ให้ธุรกิจร้านอาหารมีการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี และเติบโตอย่างต่อเน่ือง ผลการ

สํารวจของกรมพฒันาธุรกิจการค้า ต่อธุรกิจร้านอาหารภตัตาคารในประเทศไทย

พบวา่มีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึน  

ขอ้มูลจากศูนยว์จิยักสิกรไทย วเิคราะห์มูลค่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย 

ปี 2552 ลดลงเหลือประมาณ 194,000 ล้านบาท ซ่ึงหดตวัประมาณร้อยละ 3-4 เม่ือ

เทียบกบัปี 2551 ซ่ึงเป็นอีกปีท่ีผูป้ระกอบการตอ้งหาวิธีการปรับตวัเพื่อให้ธุรกิจอยู่

รอด โดยส่วนใหญ่เนน้กลยทุธ์คุณภาพและความคุม้ค่าให้เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจ

ท่ีมีการแข่งขนัสูง  
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สําหรับแนวโน้มธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมในปี 2553 คาดว่าจะกลบัมา

เพิ่มข้ึน เหตุเพราะพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบา้นแทนการประกอบอาหาร

เองในบา้นของคนไทยเพิ่มสูงข้ึนทุกปี พร้อมทั้งความคาดหวงัต่อคุณภาพของอาหาร

และบริการท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากร้านอาหารท่ีสูงตามไปดว้ย  

โดยในสภาวการณ์ท่ีธุรกิจร้านอาหารมีแนวโน้มการแข่งขันท่ีรุนแรง 

เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการรายใหม่ทยอยเขา้มาในตลาด โดยเฉพาะในตลาดร้านอาหาร

รายยอ่ย อนัเป็นผลมาจากการลงทุนไม่สูงมากนกัและระยะเวลาในการคืนทุนค่อนขา้ง

สั้น ทาํใหผู้ป้ระกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ตอ้งมีการปรับกลยุทธ์เพื่อช่วงชิงส่วน

แบ่งตลาด นอกจากตอ้งจบัตาการปรับกลยุทธ์ของผูป้ระกอบการในธุรกิจร้านอาหาร

มากข้ึน ทําให้รายได้ของผู ้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารลดลง นอกจากน้ี 

ผูป้ระกอบการร้านอาหารยงัต้องเผชิญกับต้นทุนในการประกอบธุรกิจท่ีสูงข้ึน 

โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายดา้นอาหารสด ซ่ึงเป็นตน้ทุนสําคญั ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจ

ร้านอาหารตอ้งเร่งปรับตวัเพื่อประคองตวัให้อยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์ตลาดท่ี

เปล่ียนแปลง  โดยบางส่วนอาจจะเนน้เร่ืองการปรับปรุงคุณภาพและความคุม้ค่าให้กบั

ลูกคา้  

ส่วนร้านอาหารรายย่อยซ่ึงเป็นทางเลือกของลูกค้านอกจากจะเน้นเมนู

ประหยดัแลว้ ยงัตอ้งรักษาความสะอาดและสุขอนามยัทั้งตวัร้าน พนกังานภายในร้าน 

ผู ้ปรุงอาหาร และอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงเคร่ืองปรุงรส ทั้ งน้ีเพื่อสร้างความ

ประทบัใจให้กบัลูกคา้ให้กลบัมาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป    ซ่ึงแต่เดิมนั้นการตดัสินใจ

เขา้มาใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภค ก็คือ แบรนด์เป็นท่ีรู้จกั สินคา้มีคุณภาพ การ

ตกแต่งร้านหรือบรรยากาศดี แต่ปัจจุบนัการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึน ทาํให้ผูป้ระกอบการใน

ธุรกิจร้านอาหารตอ้งคิดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมและเขา้ใจความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้

เพื่อตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งตรงจุด และผูป้ระกอบการร้านอาหารแต่ละราย

ตอ้งพยายามหันมาให้ความสําคญักับการรักษาฐานลูกคา้ เพราะจากการแข่งขนัท่ี

รุนแรงมากข้ึน ลูกคา้มีทางเลือกมากข้ึน ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งพยายามทาํให้ลูกคา้นึก

ถึงก่อนรายอ่ืนๆ หรือการเขา้ไปอยูเ่ป็นทางเลือกลาํดบัแรกของลูกคา้   
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สําหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะศึกษา แรงจูงใจในการรับประทานอาหาร

ไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้

จากการศึกษาวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ การพฒันากลยุทธ์ทาง

การตลาดให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และรองรับกบัการแข่งขนัท่ี

สูงข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจในเร่ืองน้ีนาํไปใช้

ประโยชน์ไดต้ามตอ้งการ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ 

รับประทานอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการทานอาหารนอกบา้นท่ีมีผลต่อ 

แรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล  

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ

แรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 

4. เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัย อ่ืนๆ กับแรง จูงใจในการ

รับประทานอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ สถานะภาพท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกรับประทานอาหารนอกบา้นของร้านอาหาร

ไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

2. ปัจจยัในพฤติกรรมการทานอาหารนอกบา้นประกอบ ดว้ย ความถ่ีในการ

ใชบ้ริการ, ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง, วนัท่ีรับประทาน, ช่วงเวลาท่ีรับประทาน, จาํนวนผู ้

ร่วมรับประทาน, สถานท่ีท่ีไปรับประทาน, ส่ือต่างๆ มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือก

รับประทานอาหารนอกบา้นของร้านอาหารไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย  ผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย, การส่งเสริมทางการตลาด, บุคลากร, กระบวนการให้บริการ, 

สภาพแวดล้อมการนําเสนอบริการมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเลือก

รับประทานอาหารนอกบา้นของร้านอาหารไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

4. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย   ช่ือเสียงของร้านอาหาร, ความจงรักภกัดีกบั

ร้านอาหาร, ความไวว้างใจในร้านอาหาร มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือก

รับประทานอาหารนอกบา้นของร้านอาหารไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อนาํขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอก

บา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และไปวเิคราะห์เพื่อจดัการเร่ืองการบริหาร

ในการดาํเนินธุรกิจ 

2.  เพื่อนาํขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการรับประทาน 

อาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และไปวเิคราะห์เพื่อจดัการ

เร่ืองตน้ทุนในการดาํเนินธุรกิจ 

3. สามารถนาํผลการวจิยัไปพฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการ หรือใชใ้นการ

วางแผนกล 

ยทุธ์ดาํเนินธุรกิจร้านอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

4. เพื่อนาํผลการวจิยัท่ีไดเ้ป็นแนวทางใหก้บัการวิจยัอ่ืนๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง

ในอนาคต และผูท่ี้สนใจสามารถนาํขอ้มูลไปใชเ้พื่อเป็นประโยชน์ 

 

 

 

 

กรอบแนวความคิด 



701 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

 
 

 

แนวคิด 
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แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาแรงจูงใจในการ

เลือกรับประทานอาหารนอกบา้นของร้านอาหารไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

อุมาพร  ทองคาํ (2546)  ไดศึ้กษา  “ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ

ร้านอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร “ ผลการศึกษาพบวา่  ความถ่ีในการบริโภค

อาหารในร้านอาหารไทยคือ 1 – 2 คร้ังต่อเดือน  โดยวนัท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุดคือวนัเสาร์  

รองลงมาคือวนัอาทิตย ์ ในช่วงเวลาระหวา่ง 17.01 – 20.00 น.  โดยจุดประสงคห์ลกั

ในการไปบริโภคอาหารในร้านอาหารไทยเพื่อพบปะสังสรรคม์ากท่ีสุด  จาํนวนคนท่ี

ไปดว้ยประมาณคร้ังละ 3 - 4  คน  โดยพบวา่ไปกบัครอบครัวมากท่ีสุด  นอกจากนั้น

พบว่า  ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนสําหรับการบริโภคแต่ละคร้ังของกลุ่มตวัอยา่งอยู่ในช่วง 

100 – 200 บาท  และผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการร้านอาหารไทย  เห็นว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  และดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่ายมีความสําคญัมาก  ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีความสําคญั

ปานกลาง  ส่วน  อายุ  รายได ้ และอาชีพ  มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการบริโภค  

สถานท่ีท่ีนิยมไปรับประทานและค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการบริโภคในร้านอาหารไทย 

 รุ้งฤดี  มุสิกสาร (2545) ไดศึ้กษา ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทย   

ศึกษาเฉพาะกรณีร้านอาหารในเครือกลัปพฤกษ์  ในห้างสรรพสินคา้ดิเอ็มโพเร่ียม  

โดยวตัถุประสงค์หลกัในการศึกษา  เพื่อท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการใน

การใช้บริการร้านอาหารไทย  และพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยทั้งคนไทยและ

ชาวต่างชาติ  รวมทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ของ

ผูบ้ริโภคร้านอาหารไทย  ผลการศึกษาพบวา่  ความถ่ีในการใชบ้ริการคือ 1 – 2  คร้ัง

ต่อสัปดาห์  และเขา้มาใชบ้ริการในวนัหยดุ  โดยพบวา่สาเหตุท่ีมาใชบ้ริการเพื่อพบปะ

สังสรรค์กบัเพื่อน  ๆ  มากท่ีสุด  และจุดประสงค์หลกัในการเขา้มาใช้บริการเพราะ

อาหาร  บรรยากาศ  และบริการมากท่ีสุด  ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจกบัการ

ให้บริการในภาพรวมจากกลุ่มตวัอย่าง  พบว่าให้ความสําคญักบัรสชาติอาหารและ

ความสะอาดของอาหารและคุณภาพของการบริการในระดบัมากท่ีสุด  
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ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงวิจยัแบบเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสอบถาม

แบบมีโครงสร้างเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑลโดยใชใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารคาํนวณเพื่อกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง n = 

n = Z²pq / E² ณ ระดบัคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ร้อยละ 5 ได ้384 ตวัอยา่ง แต่เพื่อ

ความเพียงพอของขอ้มูลจึงเก็บจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 400 คน  

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-

test  F-test   และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)   

สรุปผลการวจัิย 

1.สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการรับประทานอาหาร

ไทยนอกบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 -35 ปี สถานภาพโสด 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต้่อเดือน  

20,001 – 30,000  บาท  

2.สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้านที่มีผลต่อ

แรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 

มีความถ่ีในการรับประทานอาหารนอกบา้น 1-3 คร้ัง / เดือน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย

ในการรับประทานอาหารมากกว่า 500 บาท วนัท่ีรับประทานอาหารนอกบา้นบ่อย

ท่ีสุดคือ วนัศุกร์ – อาทิตย ์ช่วงเวลาท่ีรับประทานอาหารนอกบา้นคือ 17:01 – 20:00 

น. มีจาํนวนผูร่้วมรับประทานเฉล่ีย 2 คน สถานท่ีท่ีไปรับประทานอาหารนอกบา้นคือ

ร้านอาหารทัว่ไป ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกร้านรับประทานอาหารคือปัจจยัท่ีเก่ียวกบั

สถานท่ี ทาํเลท่ีตั้งร้าน การเดินทางท่ีสะดวก ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้าน

รับประทานอาหารคือคนรู้จกัแนะนาํ  
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3.สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด และปัจจัยอื่นๆ  ที่มีความสัมพันธ์

กับ แรง จู ง ใ จ ในก า ร รับ ประ ทา นอ า หา รไ ทยน อ ก บ้ า นขอ งผู้ บ ริ โภ ค ใ นเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สาํหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ความสําคญั

กบัความสะอาดของภาชนะมากท่ีสุดด้านให้ความสําคญักบัแสดงราคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมชดัเจนมากท่ีสุด ดา้นสถานท่ีทางการจดัจาํหน่าย ให้ความสําคญักบัเดินทาง

สะดวกมากท่ีสุด ดา้นบุคลากร ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานสุภาพ และมีมนุษยส์ัมพนัธ์

ดี และพนกังานให้บริการท่ีถูกตอ้งและรวดเร็วมากท่ีสุด ดา้นกระบวนการให้บริการ 

ให้ความสําคญักับได้รับบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมอย่างถูกต้องมากท่ีสุด ด้าน

สภาพแวดลอ้มการนาํเสนอบริการ ให้ความสําคญักบัความสะอาดของสถานท่ีมาก

ท่ีสุด สําหรับปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์ร้านอาหาร ให้ความสําคญักบัช่ือเสียง

ของร้านอาหารมีความน่าเ ช่ือถือมากท่ีสุด  ด้านความภักดีต่อร้านอาหาร  ให้

ความสําคญักบัอยากแนะนาํบุคคลอ่ืนให้ใช้บริการมากท่ีสุด ดา้นความไวว้างใจ ให้

ความสาํคญักบัมีความรู้สึกปลอดภยัในขณะท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุด 

4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่  เพศ 

สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และปัจจัยด้านพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้านท่ี

แตกต่างกนัไดแ้ก่  จาํนวนผูร่้วมรับประทานเฉล่ียมีผลต่อแรงจูงใจในการรับประทาน

อาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีแตกต่าง

กนั ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนั ได้แก่  การ

ส่งเสริมทางการตลาด ความภกัดีต่อร้านอาหาร และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบั

แรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = 0.801a แสดงว่าแรงจูงใจในการ

รับประทานอาหารอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และดา้นปัจจยัแวดลอ้ม

อ่ืนๆ ในระดบัสูง (เน่ืองจากค่า R มีค่ามาก) 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R2) = 0.641 หมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด และด้านปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการรับประทาน

อาหารอาหารไทยนอกบา้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คิด



706 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

เป็น 64.1 เปอร์เซ็นต ์ตวัแปรอิสระ สามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลง

ของตวัแปรตามไดร้้อยละ 64.1 ท่ีเหลืออีก 35.9 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลเน่ืองจากตวัแปร

อ่ืน 

ค่าความคาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากบั 0.88751 หมายความ

ว่าการประมาณค่าของแรงจูงใจในการรับประทานอาหารอาหารไทยนอกบา้นของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความคาดเคล่ือน เกิดข้ึนเท่ากบั 

0.88751 

จากผลการวิเคราะห์ ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐาน ดงัน้ี 

แรงจูงใจ = 1.022 + 0. .056 (ผลิตภณัฑ์) + 0.067 (ราคา) + 0 065 (การ

ส่งเสริมการตลาด) - 0.188 (บุคลากร) + 0.056 (กระบวนการให้บริการ)  + 0. 131 

(สภาพแวดลอ้มการนาํเสนอบริการ  ) + 0. 155 (ภาพลกัษณ์ร้านอาหาร) + 0.063 

(ความภกัดีต่อร้านอาหาร)+ 0.140 (ความไวว้างใจ) + 0.324 (แรงจูงใจ) 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

  สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

   เพศ   t-Test 0.009 ยอมรับ 

   อาย ุ F-Test 0.266 ปฏิเสธ 

   สถานภาพ F-Test 0.034 ยอมรับ 

   ระดบัการศึกษา F-Test 0.174 ปฏิเสธ 

   อาชีพ F-Test 0.572 ปฏิเสธ 

    รายไดต้่อเดือน F-Test 0.045 
ยอมรับ 

  สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการทานอาหารนอกบ้าน 

  ความถ่ีในการรับประทานอาหาร MRA 0.189 ปฏิเสธ 

  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการรับประทานอาหาร MRA 0.277 ปฏิเสธ 

 วนัท่ีรับประทานอาหารนอกบา้น MRA 0.398 ปฏิเสธ 
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   สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการทานอาหารนอกบ้าน 

ช่วงเวลาท่ีรับประทานอาหารนอกบา้น MRA 0.513 ปฏิเสธ 

  จาํนวนผูร่้วมรับประทานเฉล่ีย MRA 0.008 ยอมรับ 

  สถานท่ีท่ีไปรับประทานอาหารนอกบา้น MRA 0.157 ปฏิเสธ 

  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับประทานอาหาร MRA 0.538 ปฏิเสธ 

  ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้าน  

  รับประทานอาหาร 

MRA 0.149 ปฏิเสธ 

  สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอืน่ๆ 

  ผลิตภณัฑ ์ MRA .259 ปฏิเสธ 

  ราคา MRA .163 ปฏิเสธ 

  สถานท่ีจดัจาํหน่าย MRA .224 ปฏิเสธ 

  การส่งเสริมการตลาด  MRA .000 ยอมรับ 

  บุคลากร MRA .359 ปฏิเสธ 

  กระบวนการใหบ้ริการ  MRA .048 ปฏิเสธ 

  สภาพแวดลอ้มการนาํเสนอบริการ  MRA .018 ปฏิเสธ 

  ภาพลกัษณ์ร้านอาหาร MRA .097 ปฏิเสธ 

  ความภกัดีต่อร้านอาหาร MRA .003 ยอมรับ 

  ความไวว้างใจ MRA .000 ยอมรับ 

อภิปรายผล 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538

ท่ีพบว่าตวัแปรดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค และสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ สุปัญญา ไชยชาญ, 2543 ท่ีพบวา่สถานะการสมรส มีผลต่อความตอ้งการ

สินคา้ และบริการท่ีจะใช้ในความตอ้งการในครอบครัว และรายไดต่้อเดือนแมจ้ะ

เพิ่มข้ึนเท่าตวัก็ไม่ไดแ้สดงวา่ผูบ้ริโภคจะตอ้งบริโภคมากข้ึนเท่าตวั ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ 

ผูบ้ริโภคมีกระเพาะท่ีจะรองรับอาหารในจาํนวนจาํกดั และสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ 

รุ้งฤดี  มุสิกสาร, 2545 ท่ีพบวา่มาใชบ้ริการเพื่อพบปะสังสรรคก์บัเพื่อน  ๆ  มากท่ีสุด

และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Philip Kotler (อา้งถึงใน อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543) ท่ี
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กล่าวถึงวา่ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการส่ือสารการตลาด เพื่อให้แน่ใจ

ว่าผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจและทราบถึงคุณค่าของสินคา้ท่ีเสนอขาย เป็น

ความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและพฤติกรรมอย่างถูกต้อง และ

สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณเสรีรัตน์ (2546, หน้า 406) กล่าวว่า ความจงรักภกัดีต่อตรา

สินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึงความซ่ือสัตยค์วามจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ซ่ึงจะมีผล

ต่อการซ้ือสินคา้นั้นซํ้ า และมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะตามการศึกษาในคร้ังนี้ 

จากการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบ้านของ

ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถนําไปประยุกต์ใช้

ประกอบการดาํเนินธุรกิจร้านอาหาร หรือกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดจ้ริง 

1.ร้านอาหารควรเตรียมความพร้อมในการให้บริการทั้ งเ ร่ืองบุคลากร 

เมนูอาหารตลอดจนสถานท่ีใหเ้พียงพอในวนัศุกร์ – อาทิตย ์โดยเฉพาะช่วงเวลา  

17:01 – 20:00 น. เพื่อรองรับลูกคา้ 

2. ในการจดัตั้งร้านอาหาร ควรให้ความสําคญัเร่ืองทาํเล สถานท่ีตั้งให้มาก 

คือตอ้งคาํนึงถึงลูกคา้ท่ีจะมาใช้บริการ ตอ้งให้เดินทางไดส้ะดวกท่ีสุด พร้อมกบัมีท่ี

จอดรถรองรับอยา่งเพียงพอ 

3. ร้านอาหารควรเนน้เร่ืองความสะอาดมากในส่วนของภาชนะท่ีใช ้วตัถุดิบ  

วิธีการปรุง บุคลากร ตลอดจนความสะอาดของสถานท่ี เพื่อความปลอดภัยของ

ผูบ้ริโภค และเพื่อสร้างความไวว้างใจของลูกคา้กบัร้านอาหารควรแสดงราคาอาหาร

และเคร่ืองด่ืมชดัเจน และถูกตอ้งในเมนู พร้อมกบัใส่ใจใน 

4. รายการอาหารท่ีลูกค้าสั่งตั้ งแต่การรับออเดอร์ การปรุง และการเสร์ิฟ

อาหารเพื่อใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

5. ส่วนภาครัฐบาลควรมีหน่วยงานสําหรับตรวจสอบ หรือให้ใบอนุญาต

สําหรับการเปิดกิจการร้านอาหารโดยใช้มาตรฐานต่างๆ ด้านความสะอาด ความ

ปลอดภยัอยา่งจริงจงั โดยตอ้งทาํการตรวจอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อสุขภาพของประชาชน 



709 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ผูว้จิยัมีขอ้แนะนา ใหผู้ท่ี้สนใจทา การศึกษาในเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ี ดงัน้ี 

 1. ควรทาํการศึกษาประเภทของร้านอาหารเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ร้านอาหารญ่ีปุ่น 

ร้านอาหารจีน ร้านอาหารฟาสฟู๊ ด เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครอบคลุมหลากหลายดา้น

มากข้ึน 

 2. ควรเลือกใชเ้คร่ืองมือวิจยัอ่ืนควบคู่กนัในการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ การ

สัมภาษณ์ในเชิงลึกกบักลุ่มตวัอยา่งและ/ หรือพนกังาน และเจา้ของร้านอาหาร เพื่อให้

ไดข้อ้มูลเชิงคุณภาพสา หรับการเปรียบเทียบและส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัของขอ้มูล 

 3. ควรขยายขอบเขตดา้นพื้นท่ีใชศึ้กษาใหก้วา้งขวางมากข้ึน ไดแ้ก่ เมืองใหญ่

ในภาคต่างๆ เพื่อครอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ประเทศ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงเปรียบเทียบ

ท่ีมีประโยชน์มากข้ึน 

 4. ควรทาํการศึกษาทบทวนเป็นระยะตามความเหมาะสม เพื่อปรับขอ้มูลใหมี้

ความทนัสมยัตรงสถานการณ์และความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมากท่ีสุดและ

อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยเพิ่มความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจดว้ย 

บรรณานุกรม 

กมลรัตน์ หลาสุวงษ์.  จิตวิทยาการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่. (พิมพ์คร้ังท่ี 2). 

กรุงเทพมหานคร:  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, คณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาการแนะ

แนวและจิตวทิยาการศึกษา, 2528. 

กฤษณา ศกัด์ิศรี. จิตวทิยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพบ์าํรุงสาส์น, 2530. 

กิติ ตยคัคานนท์. นักบริหารทนัสมยั. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพบ์ตัเตอร์ฟลาย, 

2532. 

จันทร์ ชุ่มเมืองปีก. แรงจูงใจและการจูงใจสร้างปาฏิหาริย์. กรุงเทพมหานคร: 

สาํนกัพิมพด์อกหญา้กรุ๊ป, 2546. 

ชาญชยั เมฆศิริ. “การควบคุมการจดัซ้ือสินคา้ในธุรกิจภตัตาคาร : กรณีศึกษาชมรม

ร้านอาหารและภตัตาคาร จงัหวดัเชียงใหม่”. วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
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บณัฑิต, สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2545. 

ชัยนาท นาคบุบผา. จิตวิทยาการศึกษา. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะ

ศึกษาศาสตร์, ภาควชิาพื้นฐานการศึกษา, 2529. 

ดวงนภา วินิจวรกิจกุล. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใช้

บริการ ร้านอาหารพื้นเมือง ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2544. 

ทรงทรัพย ์ กล่ินตระกูล. “การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดและความตอ้งการ

ดา้นการบริหารร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอแม่สาย”. วิทยานิพนธ์

ปริญญาโท, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาการตลาด, มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า

หลวง, 2549. 

เบญจมาศ เทอดสกุล. “การดาํเนินงานร้านอาหารมงัสวิรัติเชิงพาณิชยใ์นเขตเทศบาล
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