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ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารจานด่วนทีจ่ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า 
CONSUMERS TRUST IN FAST FOOD PRODUCT AT SALE AREA 

OF THE SKY TRAIN STATION 
ธินิดากร เจริญพร1  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

                                ---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของ
ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่าย
บริเวณสถานีรถไฟฟ้า (2)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณสถานีรถไฟฟ้า (3) 
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์อ่ืน ๆ คือภาพลกัษณ์และความภกัดีในตราสินคา้กบัความไวว้างใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณสถานีรถไฟฟ้า 

ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือผูบ้ริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑลท่ีมีการซ้ืออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า BTS ขณะ
เดินทางไปหรือกลบัหรือระหวา่งการเดินทางและผูท่ี้เคยใชบ้ริการดงักล่าวอย่างครบถว้น
โดยก าหนดอายปุระชากรขั้นต ่าท่ี 18 ปีซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากรแบบนบัไม่ไดจ้  านวน 
400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
เชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน หาค่า t-test(independent t-test) 
ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ค่าการถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.3
มีอายุระหว่าง 26-35ปี ร้อยละ 38.8มีอาชีพประกอบรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ พนักงาน
บริษทั ร้อยละ 34.3 มีรายไดต่้อเดือน 7,501-15,000บาท ร้อยละ 35 มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่
ปริญญาตรี ร้อยละ 57.5 และมีสถานภาพโสดร้อยละ51.5  
__________________________________________ 
 1นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดให้ความไวว้างใจกบัปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด ตามมาดว้ยปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
คือภาพลกัษณ์และความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 ปัจจยัในความสะดวกต่อการรับประทานมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจมาก
ท่ีสุด ตามมาดว้ยความรู้สึกมัน่ใจถึงความปลอดภยัเม่ือไดรั้บประทานตามมาดว้ยความพึง
พอใจในการได้รับคุณค่าทางโภชนาการครบครัน และความสดใหม่ของอาหารมี
ความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจอยู่ในล าดบัเท่ากนัและความรู้สึกพึงพอใจในรสชาติของ
อาหารมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจเป็นล าดบัทา้ยสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าในปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์มีเพียงเฉพาะ
ระดบัความแตกต่างทางดา้นการศึกษาท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหาร
จานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า ส่วนปัจจัยประสมทางการตลาดจะมีในส่วนของ
ผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการจ าหน่ายและปัจจยัอ่ืนๆคือดา้นภาพลกัษณ์และความภกัดีในตรา
สินค้าทั้ งหมดน้ีมีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณ
รถไฟฟ้า 
ค าส าคัญ: ความไวว้างใจ, อาหารจานด่วน, รถไฟฟ้า 
 

ABSTRACT 
The study has objective to study difference of demographic factors affecting 

customer’s trust on Fast Food at sale area of the sky train and to study relationship of 
marketing mix, brand image and brand loyalty. From sample size 400 customers who had 
bought Fast Food and use BTS sky train at the same time and data consist of percentage, 
mean, standard deviation, t-Test, F-Test, and MRA. Research results were as follows: 

The results of this study showed that the majority were female. 58.3%; have age 
range between 26-35 years with 38.8%; are an employee of government/ employee of 
state enterprise/ employee of private firm with 34.3%; have a range of monthly income 
between 7,501-15,000 baht with 35.0%; graduated at lower level than bachelor’s degree 
with 57.5% and are single with 51.5%.  The opinions on the marketing mix indicates 
its trust to the marketing supports the most.  By an it is followed by product itself and 
distribution channel. And the other factors both of Brand Image and Brand Loyalty are 
also related. 
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The Trust factor in the ease of eating isthe most. And, it is Followed up by the 
trust factor in  ensuring safety for the second, third and fourth followed by getting full 
nutritional value and gain the freshness of the food. And finally followed by the 
satisfaction in taste. 

Test the hypothesis that only the education of demographic factors affecting the 
customers trust of the on the Fast Food at sale area of the sky train. As for the marketing 
mix factors, it’s shown in product and distribution and all of other factors, both of brand 
image and brand loyalty are also related. 
Keywords: Trust, Fast Food, BTS Sky Train 
 
บทน า 

ปัจจุบนัอาหารจานด่วน ยงัคงเป็นท่ีตอ้งการและมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ของประชากรในเขตตวัเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร สาเหตุจากวิถีการด าเนินชีวิตท่ี
เตม็ไปดว้ยการแข่งขนัตลอดจนกระแสนิยมหรือวฒันธรรมการบริโภคจากชาวตะวนัตกเขา้
มาแพร่หลาย ดว้ยสาเหตุท่ีกล่าวมานั้นจึงพบวา่ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารชนิดน้ีมีอตัรา
การเพิ่มของผูป้ระกอบการท่ีมากข้ึนเร่ือยๆ  เพราะขนาดของตลาดมีขนาดใหญ่ซ่ึงส่งผลต่อ
การเติบโตของเศรษฐกิจระดบัประเทศ  อีกทั้งยงัมีกลุ่มเป้าหมายของแต่ละ Segment ท่ี
ผูป้ระกอบการจะสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอี้กมากมาย และมีความเป็นไปไดท่ี้
ธุรกิจน้ีจะถูกพฒันาจนเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศท่ี
ข้ึนช่ือทางดา้นอาหาร 

แต่ในอีกมุมมองหน่ึงของธุรกิจน้ี กลับมีผูป้ระกอบการเป็นจ านวนมากท่ีไม่
สามารถประสบผลส าเร็จในกิจการด้วยเหตุน้ีในงานวิจยัในจึงมุ่งเน้นไปท่ีการค้นควา้
เก่ียวกบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นตวัแปรหลกั และแนวทางการจ าหน่ายอาหาร
จานด่วนได้เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั จากเดิมจ าหน่ายบริเวณใกล้ๆ ป้ายรถเมล์มายงั
บริเวณสถานีรถไฟฟ้า ซ่ึงถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินชีวติของคนในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลในยคุปัจจุบนั   
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณสถานีรถไฟฟ้า 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความไวว้างใจ

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณสถานีรถไฟฟ้า 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืน ๆ คือภาพลกัษณ์และความภกัดีในตรา

สินค้ากับความไวว้างใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณสถานี
รถไฟฟ้า 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นแนวทางให้กบัผูป้ระกอบการในธุรกิจอาหาร สามารถน าไปพฒันา
ผลิตภณัฑเ์พื่อท าใหเ้กิดความไวว้างใจของผูบ้ริโภคและนกัลงทุนชาวต่างชาติ 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการขยายฐานลูกคา้โดยปรับปรุงผลิตภณัฑ์เพื่อตอบรับความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีอยูอี่กหลากหลายกลุ่ม 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความไดเ้ปรียบกบั
คู่แข่งขนั 

4. เพื่อใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลและเป็นประโยชน์ให้แก่ผูท่ี้สนใจสามารถใชข้อ้มูลท่ีได้
จากผลของการวจิยัน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ต่อไปในอนาคต 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการ
วจิยัคร้ังน้ีดงัน้ี 
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ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

  1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, สถานภาพ, อาชีพ 
และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้เกิดความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ี
จ าหน่ายบริเวณสถานีรถไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ราคา, ช่องทางและการจดั
จ าหน่าย,ผลิตภณัฑ์ และการส่งเสริมการตลาด  มีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณสถานีรถไฟฟ้า 

 3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบไปด้วย ภาพลกัษณ์สินค้าและความภกัดีต่อสินคา้ มี
ความสัมพนัธ์ท่ีท าให้เกิดความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่าย
บริเวณสถานีรถไฟฟ้า 

 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ   -  อาย ุ
- ระดบัการศึกษา -  อาชีพ 
- รายได ้ -  สถานภาพ 

 
 
 

ความไวว้างใจ 
ของผูบ้ริโภค 

ท่ีมีต่อ 
อาหารจานด่วนท่ีจ าหน่าย

บริเวณรถไฟฟ้า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ราคา(Price) 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
- ผลิตภณัฑ ์(Product) 
- การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 

 ปัจจัยอืน่ ๆ 
- ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) 
- ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) 
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ขอบเขตของการวจัิย 
1.  ขอบเขตด้านพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ

อาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า BTS ขณะเดินทางไปและกลบัหรือกลบัหรือ
ระหวา่งการเดินทางท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเท่านั้น 

2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะประชากร, ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด, และปัจจยัอ่ืน ๆ คือภาพลกัษณ์และความภกัดีในตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อความ
ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า 
   3.  ขอบเขตดา้นเวลา ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
ในช่วงเดือนเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 
แนวความคิดเกีย่วกบัทฤษฎี, การตลาดพร้อมงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดเกีย่วกบัอาหารจานด่วน 

มีผลการศึกษาเก่ียวกบัความนิยมและพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานด่วน
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2550โดยบ่งบอกถึงความเปล่ียนแปลงความนิยมของ
อาหารจานด่วนดงัน้ี 

อาหารจานด่วนเร่ิมเขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวนัโดยเฉพาะกลุ่ม
วยัรุ่นนิยมรับประทานอาหารจานด่วนแต่เม่ือกระแสความสนใจต่อสุขภาพท าให้พฤติกรรม
การบริโภคอาหารจานด่วนเร่ิมเปล่ียนแปลงไป 

สาเหตุของการรับประทานอาหารจานด่วนลดลงเพราะไม่มีเวลาและรู้สึกราคาของ 
อาหารแพงข้ึนเศรษฐกิจไม่ดี สาเหตุอีกประการหน่ึงคืออาหารจานด่วนไม่ดีต่อสุขภาพ ท า
ใหอ้ว้น และไม่มีประโยชน์  

ส าหรับผูท่ี้นิยมรับประทานอาหารจานด่วนเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่แล้วเห็นว่ามีความ
สะดวกต่อการซ้ือเพราะหาทานไดง่้ายข้ึน 
ทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์กบัความไว้วางใจ 

Geory Simmel (Sociology May 2001 vol. 35 no. 2 403-420)ไดส้รุปนยัยะส าคญัท่ี
เ ก่ียวกับความคาดหวัง การตีความและการลังเล , คลางแคลงหรือไม่แน่ใจนั้ น มี
ความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจ ซ่ึงกรอบอา้งอิงแนวความคิดน้ีหมายรวมถึงความแตกต่าง
ทางดา้นประชากรศาสตร์ ส าหรับงานวจิยัน้ีจะใชปั้จจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัเพศ อายุ อาชีพ 
รายได ้การศึกษา และ สถานภาพ 
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สมมติฐานเกีย่วกบัเร่ืองเพศกับความไว้วางใจ 
จากงานวิจยัของ ฐิตาภทัร์ รัตน์นิธิพงศ์(2554) ท าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจากร้านอาหารหาบเร่แผงลอยบนถนนสีลมของผูบ้ริโภค กลุ่ม
วยัท างานพบว่า เพศ มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากร้านอาหารหาบเร่แผง
ลอยบนถนนสีลมของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานท่ีเป็นเพศหญิง เน่ืองจากพฤติกรรมการของ
ผูห้ญิงส่วนใหญ่ จะเป็นคนท่ีช่างเลือก ช่างคุย  ช่ืนชอบการจบัจ่ายซ้ือสินคา้ทั้งของใช ้ของ
กิน รวมทั้งตอ้งดูแลควบคุมค่าใชจ่้ายภายในซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดเร่ืองพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคของ Philip Kotler 2008 : 122-123 ท่ีกล่าวถึงปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูซ้ื้อ  
สมมติฐานเกีย่วกบัการศึกษากบัความไว้วางใจ 

จากงานวจิยัของ อนุกลู พลศิริ(2550) ไดศึ้กษาเร่ืองความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงมีความแตกต่างกนัด้านตวัแปร
การศึกษาดงัน้ี  

1. ระดบัชั้นปีท่ีศึกษา  

2. คณะท่ีศึกษา  

3. ระดบัการศึกษาสูงสุดของบิดา-มารดา หรือ ผูป้กครอง 

ซ่ึงจากผลงานวิจยันั้นพบว่าคณะท่ีศึกษาของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่คือคณะ
บริหารธุรกิจร้อยละ 20.5 และรองลงมาคือคณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 16.8 และไดส้รุปว่า
นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง มีความรู้เก่ียวกบัการบริโภคอาหารตามโภชนะบญัญติั 9 
ประการ โดยรวมแล้วผ่านเกณฑ์ขั้นต ่าและการท่ีนักศึกษามีความรู้เก่ียวกบัการบริโภค
อาหารผ่านเกณฑ์ขั้นต ่านั้ นมีความสัมพนัธ์กับระดับการศึกษาของบิดา–มารดาหรือ
ผูป้กครอง 

ในขณะท่ีนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มีความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการบริโภค
อาหารสูงกว่านกัศึกษาคณะอ่ืนๆโดยมีค่าสูงถึงร้อยละ 59.2 อาจเป็นเพราะเน้ือหาวิชาท่ี
เรียนมาตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจนกระทัง่ระดบัปริญญาตรีมีความสอดคลอ้งเก่ียว
โยงกบัเน้ือหาโภชนาการมากกวา่เน้ือหาวชิาท่ีนกัศึกษาคณะอ่ืนๆ ศึกษาเล่าเรียนอีกประการ
หน่ึงอาจเป็นเพราะนกัศึกษาท่ีเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์) มีความชอบและ
เขา้ใจวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่านักศึกษาท่ีเรียนสาขาสังคมศาสตร์ (คณะบริหารธุรกิจ,
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์) 
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นกัศึกษาท่ีอาศยัอยูก่บับิดามารดาและหอพกัมีความรู้และทศันคติดีกวา่ผูท่ี้อาศยัอยู่
กบับิดาโดยอาจเป็นเพราะบิดาและมารดาท่ีอยูร่่วมกนัช่วยกนัดูแลเอาใจใส่และปลูกฝังให้
ความรู้และทศันคติเก่ียวกบัอาหารและโภชนาการมากกวา่บิดาฝ่ายเดียว 
ทฤษฎแีละแนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดกบัความไว้วางใจ 

Jerome McCarthy (1960) ไดก้ล่าวถึงเคร่ืองมือส่วนประสมทางการตลาด 4 ส่วน 
(4Ps of marketing: product, price, place, and promotion) ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดป้ระสม
ส่วนประกอบทางตลาดดงัแผนภาพดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนประสมการตลาด 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผลิตภณัฑ ์
- สินคา้มีความหลากหลาย 
- ความสดใหม่,รสชาติ 
- ความสะดวกและประหยดั

ในการรับประทาน 
- คุณค่าทางโภชนาการ ไม่

ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 

ช่องทางการจ าหน่าย 
- จ าหน่ายครอบคลุมหลายสถานี 

- การตกแต่งร้านคา้และการจดัวาง

สินคา้อยา่งสวยงาม 

- ท าเลท่ีตั้งร้านคา้ท่ีก าหนดใหเ้ป็นจุด

จ าหน่ายประจ าสถานี 

- ณ จุดจ าหน่ายลูกคา้รับรู้คุณค่าทาง

โภชนาการผา่นฉลากสินคา้ 

- ณ จุดจ าหน่ายมีพนกังานท่ีสามารถ

ตอบปัญหาเก่ียวกบัสินคา้ได ้ราคา 

- ความเหมาะสมกบัคุณภาพ 

- ความเหมาะสมกบัคุณค่าทาง

โภชนาการ 

- เหมาะสมกบัความสะดวก 

- เหมาะสมกบัปริมาณอาหาร 

เหมาะสมกบัประเภทอาหาร 

 

กิจกรรมส่งเสริมตลาด 

- ส่งเสริมการขายในวาระพเิศษ 

- บริการชิม ณ จุดจ าหน่าย 

- โฆษณาส่งเสริมการขายตามส่ือเช่น 
โทรทศัน์ ใบปลิว 

- เพ่ิมเมนในเทศกาลเช่น กินเจ 

- แถมสินคา้ เช่น ผลิตภณัฑใ์หม่  
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ผลงานวิจยัจากศูนยว์ิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ วิชิต  อู่อน้และอิสราภรณ์  ลาด
ละคร (2550)  เร่ืองการศึกษาถึงความนิยมและพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานด่วน
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ พบว่าปัจจยัด้านการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจรับประทาน
อาหารจานด่วนของผูบ้ริโภค โดยเรียนล าดบัตามความส าคญัอนัดบัท่ี 1-3 ไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 41.3   

2. ปัจจยัดา้นการตลาดอนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ราคา คิดเป็นร้อยละ 38.8  

3. ปัจจยัอนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ความสะดวกในการซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 36.9 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ของตราสินค้ากบัความไว้วางใจ 
จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทรและ อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท์ (2550)ไดก้ล่าวว่าตราสินคา้

สามารถท าให้สินคา้มีความแตกต่างภายในจิตใจของลูกคา้ เช่น โดยทัว่ไป ถา้เอ่ยถึงส้ม ก็
คือ ส้ม แต่ถา้เป็นส้มท่ีมีตราสินคา้ และมีผูบ้ริโภคกวา่ร้อยละ 80 รู้จกัช่ือสินคา้นั้นและให้
ความเช่ือถือจะมีความแตกต่างจากส้มทัว่ไปเป็นตน้ 

นอกจากน้ี ตราสินคา้ท่ีแข็งแกร่งยงัเป็นส่ิงท่ีบอกให้ผูบ้ริโภครับทราบถึงคุณภาพ
ของสินค้าหรือ บริการ ท าให้ผูท่ี้ซ้ือสินค้านั้นเป็นประจ ามัน่ใจได้ว่าจะได้รับสินคา้ท่ีมี
รูปลกัษณ์ ผลประโยชน์และ คุณภาพท่ีเหมือนเดิมทุกคร้ัง จนท าให้ตราสินคา้กลายเป็น
พื้นฐานในการสร้างเร่ืองราวเก่ียวกับคุณภาพพิเศษเฉพาะของสินค้านั้นข้ึนมา บริษัท
อินเตอร์แบรนด์ได้ท าการประมาณมูลค่าของตราสินค้าไว ้ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาในแต่ละปี ดังนั้ น ผู ้บริหารตราสินค้าต้องมีความเป็นมืออาชีพ สามารถ
สร้างสรรค ์ รักษา ปกป้อง และยกระดบัของตราสินคา้หรือบริการท่ีรับผดิชอบอยู ่

ผูว้จิยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของการค านวณก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (Infinite Population) โดยก าหนดค่า
ความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5% (อา้งอิงสูตร ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 
,2554) ดงัน้ี 

 
สูตร n = p (1 - p) ( z )2 

e2 
n คือ  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีนบัไม่ได ้
p คือ  ค่าร้อยละท่ีตอ้งการสุ่มจากประชากรทั้งหมด 
e คือ  ค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
z คือ  ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัก าหนดไว ้(ระดบัความเช่ือมัน่ 95% , z = 1.96) 
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สถิติพรรณนา : 
Frequency :เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ การศึกษา สถานภาพ 
Descriptive : ผลิตภณัฑร์าคาช่องทางการจดัจ าหน่ายการส่งเสริมทางการตลาดภาพลกัษณ์
สินคา้ความภคัดีต่อสินคา้ 
สถิติอนุมาณ : ANOVA ( T-test , F-test )Regression Analysis 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.3อายุระหวา่ง 26-35 ปี 
ร้อยละ 38.8อาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ พนกังานบริษทั ร้อยละ 34.3 รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนระหว่าง 7,501-15,000บาท ร้อยละ 35.0 การศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 
57.5 และสถานภาพโสด  ร้อยละ 51.5 

2 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) จาก

ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวา่ผลิตภณัฑ์(product) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 6.19
เก่ียวกบัปัจจยัด้านความสะดวกและประหยดัเวลาในการรับประทาน ด้านช่องทางการ
จ าหน่าย(place) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 6.50เก่ียวกบัปัจจยัด้านการจ าหน่ายท่ีครอบคลุม
หลายสถานีรถไฟฟ้า 

3 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ ๆประกอบด้วยภาพลกัษณ์และความภักดีในตราสินค้า 
ภาพลักษณ์สินค้ามีค่าสูงสุดเท่ากับ 5.51เ ก่ียวกับระดับความน่าเช่ือถือของ

ภาพลกัษณ์ในตราสินคา้ส่วนดา้นความภกัดีในตราสินคา้ มีค่าสูงสุดเท่ากบั3.85 เก่ียวกบักบั
การซ้ือตราสินคา้ซ ้ า 

4 ผลการวเิคราะห์ความไว้วางใจของผู้บริโภคทีม่ีต่ออาหารจานด่วนทีจ่ าหน่าย
บริเวณรถไฟฟ้า 

จากผลการวิเคราะห์ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง 400 รายให้ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความ
ไวว้างใจ โดยให้ความส าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 กบัความสะดวกในการรับประทาน 
ค่าเฉล่ีย 6.02 
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สรุปผลการวจัิย 
สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ (3) 

อาชีพ (4) รายได ้(5) ระดบัการศึกษาและ (6) สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ ความ
ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนัโดยใช้
สถิติวิเคราะห์ค่า t-test(independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศและใชส้ถิติวิเคราะห์
ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับตวัแปร
อิสระอ่ืน ๆสรุปไดด้งัน้ี 

มีเฉพาะดา้นการศึกษาท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณ
รถไฟฟ้า 

สมมติฐานท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 
4P’s) ประกอบดว้ย ราคา (price), ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) , ผลิตภณัฑ์ (product), 
และการส่งเสริมการตลาด (promotion) มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้าโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

มีเฉพาะดา้นผลิตภณัฑ์และช่องทางการจ าหน่ายท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ผลิตภณัฑ์และช่องทาง
การจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่าย
บริเวณรถไฟฟ้า 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, ความจงรักกกัดี
ต่อตราสินค้า  มีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ี
จ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้าโดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

จากผลการวิจยั พบว่าทั้งดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความภกัดีในตราสินคา้
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความภกัดีในตราสินคา้มี
ความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณ
รถไฟฟ้า 
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อภิปรายผล 
การวิจยัเร่ือง ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณ

รถไฟฟ้า มีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชีพ (4) 

รายได ้(5) ระดบัการศึกษา และ (6) สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนัเม่ือพิจารณาพบวา่ 

มีเฉพาะดา้นการศึกษาท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณ
รถไฟฟ้าแตกต่างกนั ซ่ึงมีผลสอดคล้องกับงานวิจยัของจากงานวิจยัของ อนุกูล พลศิริ
(2550) ได้ศึกษาเร่ืองความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหงมีความแตกต่างกนัดา้นตวัแปรการศึกษาในส่วนของระดบัชั้นปีท่ี
ศึกษา, คณะท่ีศึกษาและระดบัการศึกษาสูงสุดของบิดา-มารดาหรือ ผูป้กครอง 

และยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของอรุณี เอกพาณิชย์ถาวร(2554) เร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 
ระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษดงักลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัแตกต่างกนัดงัน้ี 

1. ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.8  

2. ระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 39.8 

3. ระดบัปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 2.3 

 สมมติฐานท่ี 2  ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (product), ราคา (price), ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) และการ
ส่งเสริมการตลาด (promotion) มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหาร
จานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า 
 จากผลการวิจยั พบว่า มีเฉพาะดา้นผลิตภณัฑ์และช่องทางการจ าหน่ายท่ีเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 
ผลิตภณัฑ์และช่องทางการจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
อาหารจานด่วนท่ีจ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 ซ่ึงผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วน 

ท่ีจ  าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้าซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ณัฐฐินันท์จตุพนัธ์ (2552) 

เ ร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการเดลิเวอร์ล่ีจากร้าน 

J.J.Delivery กรณีศึกษาสาขาทองหล่อ พบวา่  ความพึงพอใจต่อการบริโภคอาหารเดลิเวอร์

ล่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเดลิเวอร์ล่ีในเร่ืองประเภทอาหารเดลิเวอร์

ล่ีท่ีนิยมบริโภคมากท่ีสุด 

 ในส่วนของช่องทางการจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่ออาหารจานด่วน ท่ีจ  าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของลกัษณ์
นาราข ์พนัวราสิน (2553) เร่ืองเปรียบเทียบทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไอศกรีม
วอลล์ และไอศกรีมเนสท์เล่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครปี2553 พบว่า ทศันคติ
ของผูบ้ริโภคด้านช่องทางการจดัจาหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคด้าน
ความถ่ีในการบริโภค 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความจงรักภกัดี
ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ีจ าหน่าย
บริเวณรถไฟฟ้า 
 จากผลการวจิยั พบวา่ ทั้งภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความภกัดีในตราสินคา้เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ยภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความ
ภกัดีในตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วนท่ี
จ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ซ่ึงภาพลกัษณ์ในตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
อาหารจานด่วน ท่ีจ  าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้าซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเรไร พ่อคา้ 
(2553) เร่ืองภาพลกัษณ์อาหารไทยและความตอ้งการใช้ภาชนะเพื่อการก าหนดรูปแบบ
ภาชนะอาหาร พบว่า วสัดุของภาชนะอาหารมีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ในดา้นรดชาด
ของอาหารไทย ในส่วนของภาชนะควรค านึงถึง 2 ประโยชน์หลกัคือประโยชน์ใชส้อยทาง
จิตใจ (Physiological Function)และประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพหรือประโยชน์ใช้สอย
ทางการใช้งาน (Practical Function) ซ่ึงประโยชน์ใช้สอยทางจิตใจจะมีความสัมพนัธ์กบั
ภาพลกัษณ์ของอาหารในด้านการน าเสนอให้ดูน่ารับประทาน ดูดีมีระดบั ส่วนในด้าน
ประโยชน์ใชส้อยทางการใชง้านจะตอ้งใหค้วามสะดวกสบายในการรับประทานได ้
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และในส่วนของความภกัดีในตราสินค้ามีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารจานด่วน ท่ีจ  าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้าซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษา
ของธัญภา บ ารุงพืช (2553) เร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า
กรณีศึกษาไส้กรอก พบวา่ ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ตราสินคา้ไส้กรอกอีกทั้งความไวว้างใจก็มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ตราสินคา้ไส้กรอกเป็นจริง ยอมรับสมมติฐาน ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

 
 ทั้งน้ี ผูว้จิยั จึงท ากรอบความคิดใหม่ท่ีปรับจากการศึกษา (Modified Model) ดงัน้ี 
 

     ตัวแปรอสิระ (X)              ตัวแปรตาม (Y) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
- การศึกษา 

ส่วนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ์  
- ช่องทางการจ าหน่าย 
 

ปัจจัยอืน่ๆ 
- ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
- ความภกัดีในตราสินคา้ 

 

ความไว้วางใจของ
ผู้บริโภคทีม่ีต่ออาหาร 
จานด่วนทีจ่ าหน่าย
บริเวณรถไฟฟ้า 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผูท่ี้จะผลิตอาหารจานด่วนเพื่อจ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้าควรใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
ต่างๆ ซ่ึงลว้นส่งผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

- ด้านสินค้า ควรมีคุณภาพทางด้านโภชนาการ สามารถเป็นอาหารท่ีเสริมสร้าง
สุขภาพ มีความสดใหม่ด้วยนวตักรรมการผลิตท่ีท าให้ผู ้บริโภคมั่นใจได้ถึง
ความสามารถในการคงคุณค่าของสารอาหารนอกจากน้ีควรมีการพฒันาในส่วน
ของบรรจุภณัฑ์ท่ีเอ้ือต่อการรับประทานท่ีสะดวก สบายและปลอดภยัซ่ึงจะสร้าง
ความน่าเช่ือถือในตวัสินคา้ 

- ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ควรมีการกระจายสินคา้ท่ีครอบคลุมตามอตัราการขยาย
เพิ่มเส้นทางคมนาคมท่ีจะมีอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต  

- ดา้นภาพลกัษณ์ ผูป้ระกอบการควรเพิ่มความเอาใจใส่ในดา้นคุณลกัษณะของตวั
สินคา้ใหมี้ความแตกต่าง โดดเด่นสามารถสร้างความเช่ือให้สินคา้มีความน่าซ้ือ มี
มูลค่าสูง เช่นพฒันาดว้ยฉลากสินคา้ท่ีบอกถึงคุณค่า สารอาหาร หรือ ในดา้นแพ
เกตควรท่ีใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มก็จะช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ไดดี้ข้ึน
อีกดว้ย 

- ดา้นความจงรักภกัดี ผูป้ระกอบการควรไดรั้บการเน้นย  ้าตราสินคา้ว่าไดผ้่านการ
ยอมรับมาจากสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร หรือ ควรมีการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตของสินคา้จากหน่วยงานหรือสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง  

- ดา้นความไวว้างใจ ผูป้ระกอบการควรรักษาภาพลกัษณ์ของสินคา้ไวอ้ยา่งต่อเน่ือง 
สินคา้ทุกบรรจุภณัฑ์ตอ้งผ่านมาตรฐานและคงคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งตรา
สินคา้ตอ้งมีช่ือเสียงท่ีย ัง่ยนื  

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 
 ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอขอ้แนะน าส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป ซ่ึงไดจ้ากการเก็บเก่ียว
ในประสบการณ์ด าเนินงานวิจยัในคร้ังน้ีและพิจารณาถึงความเป็นไปไดจ้ากการศึกษา
ในอนาคต ดงัน้ี 
- ผูท่ี้สนใจท าการศึกษาเพื่อต่อยอด ควรมุ่งเนน้ไปท่ีอาหารจานด่วนท่ีสามารถรักษา

สุขภาพได ้เน่ืองจากกระแสรักสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนมาในอนาคต 
- ควรเสาะหาขอ้มูลพฒันาการผลิตสินคา้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีจะช่วยคงคุณค่า

ทางสารอาหาร 
- ผูท่ี้สนใจท าการศึกษาควรขยายพื้นท่ีเพื่อศึกษากบัประชากรในเขตอ่ืนๆ เพื่อให้ได้

ขอ้มูลท่ีกวา้งขวางและมีความหลากหลายท่ีมากข้ึน 
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- ควรเสาะหาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงนอกเหนือจาก
ปัจจยัในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ได้
มากข้ึน 
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