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 การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีจุดมุงหมายเพื่อทราบพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีอาหารสี
เขียว จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  และศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดอันไดแก ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ ท่ีมี
ผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ัง คือ ผูบริโภคท่ีเคยรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
ท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต 20 จนถึง 41 ปขึ้นไป จํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําหรับวิเคราะห
ขอมูลดวยวิธีทางสถิติ เพื่อหาคาสถิติ โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไค-สแควร (Pearson chi-square) 
 ผลการวิจัย และการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได ดังน้ี 
 1.  ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ  31-40 ป มีสถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเทา มีอาชีพรับจาง/พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได 50,001 บาทขึ้นไป 
 2.  ผูบริโภคสวนใหญมีความถี่ในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว คือ ปละ  1- 2 
คร้ัง มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอคนตอคร้ังคือ 1,001 บาทขึ้นไป เวลา 19.31-21.00 น. วันท่ีรับประทาน
อาหารไมแนนอนขึ้นอยูกับความไมสะดวก และผูมีอิทธิพลในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสี
เขียว คือ ครอบครัว/คนรัก 
 3.  ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดตอในการรับประทานอาหาร
ท่ีรานอาหารสีเขียว ในดานผลิตภัณฑ คือ รสชาติของอาหาร ดานราคา คือความคุมคาเม่ือเทียบกับ
รสชาติ ดานชองทางการจัดจําหนาย คือ ตั้งอยูในทําเลท่ีสะดวก ดานลักษณะกายภาพ คือ ความ
สะอาดของรานและสถานท่ีประกอบอาหาร  
 4. ปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวท่ีแตกตางกันในทุกดาน ในขณะท่ีปจจัยสวนบุคคลดานเพศ มีผล
ตอคาใชจาย ชวงเวลา และบุคคลท่ีมีอิทธิพล แตไมมีผลตอความถี่ และวัน ในการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว และปจจัยสวนบุคคลดานการศึกษา มีผลตอความถี่ คาใชจาย วัน และบุคคลท่ีมี
อิทธิพล แตไมมีผลตอชวงเวลา ในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 
 



 

 5. ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา และลักษณะทางการภาพ มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวในทุกดาน  ในขณะท่ีปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอความถี่ คาใชจายในการบริโภค ชวงเวลา และวันในการบริโภค 
แตไมมีผลตอผูมีอิทธิพลในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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 The study of factors affecting behavior toward dinning at Green Restaurants of 
consumers in Bangkok aimed to know dinning behavior at Green Restaurant classified by 
demographic data and to study marketing mix factors such as product, distribution channel, 
price, and physical evidence affecting dinning behavior at Green Restaurant. 
 Sample size of this research was 400 people aging between 20 and 41 years old 
who had been dining at Green Restaurants in Bangkok, using convenience sampling 
method.   Questionnaire was the instrument for data collecting.  Data was analyzed by 
using statistical software.  Statistics for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, and Pearson chi-square. 
 Results of the study were as follows: 
 1. Most consumers were female aging between 31 and 40 years old, with single 
status, holding bachelor’s degree or equivalent, working as private company employees, 
and having income of 50,001 Baht or more. 
 2. Most consumers had dinning behaviors at Green Restaurants as follows: 
dinning frequency at Green Restaurants was one to two times a year; average expense per 
person per time was more than 1,001 Baht; dinning time was 7:31 P.M. to 9:00 P.M.; 
dinning date was depended on their convenience; and family members or lover were 
influential person for dinning at Green Restaurants.   
 3. Marketing mix factors most important toward dinning at Green Restaurants were 
as follows: for product factor was taste of food; for price factor was worthiness compared to 
food taste; for distribution channel factor was convenient location; and for physical evidence 
factor was the hygiene of restaurant and cooking place. 
 4. Demographic data such as age, marital status, career, and income influenced 
dinning behavior at Green Restaurants differently in all category.  Demographic data in 
category of gender influenced expense, dinning time, and influential person in dinning at 
Green Restaurant, but did not influence frequency and date in dinning at Green Restaurant.  
Demographic data in category of education influenced frequency, expense, date, and 
influential person in dinning at Green restaurant, but did not influence time in dinning at 
Green Restaurants. 



 

 5. Marketing mix factors in term of product, price, and physical evidence factors 
influenced dinning behaviors at Green Restaurant in all categories, while marketing mix 
factors in term of distribution channel factor influenced frequency, expense, time, and date 
in dinning at Green Restaurants, but distribution channel factor did not influence to 
influential person in dinning at Green Restaurants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความอนุเคราะหอยางสูงจากทานอาจารย ดร.ไพบูลย อาชา
รุงโรจน อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ท่ีไดใหคําปรึกษาแนะนํา และขอคิดเห็นในการทําวิจัยตลอดจนตรวจ
แกไขปรับปรุงขอบกพรองตางๆ เพื่อใหสารนิพนธฉบับน้ีมีความสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยจากภาควิชาบริหารธุรกิจคณะสังคมศาสตร และคณาจารย
พิเศษทุกทานท่ีไดมอบความรู ใหแกผูวิจัย อันเปนพื้นฐานสําคัญท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จในการศึกษา และ
การทําสารนิพนธฉบับน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร. ธนภูมิ อติเวทิน และ อาจารย สิฎฐากร ชูทรัพยท่ีใหความ
กรุณาเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพของแบบสอบถามรวมถึงใหคําแนะนําตางๆ เพื่อปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองอันเปนประโยชนอยางย่ิงกับผูวิจัย 
 ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีไดใหความรวมมือ และสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม รวมท้ังขอขอบคุณเจาหนาท่ีภาควิชาบริหารธุรกิจตลอดจนผูมีสวนสําเร็จตองานวิจัยน้ี  
ทุกทาน 
 

 สุดทายน้ีผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา, มารดา, ครอบครัว และเพื่อนๆ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
การจัดการรุนท่ี 10 ทุกคน ท่ีใหความชวยเหลือ และคอยใหกําลังใจท่ีมีคุณคาอยางย่ิงแกผูวิจัยดวยดี   
เสมอมา 
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บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ปจจุบันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยไดพัฒนาไปอยางมาก ซ่ึงนําพาประเทศไปสูโลกไรพรมแดน กลาวคือ การติดตอสื่อสาร 
การเดินทางไปมาหาสูสะดวก รวดเร็วมากขึ้น สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน ทําใหตองประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวันเปนไปโดยเรงรีบ มิฉะน้ันแลวจะไมสามารถ
ดํารงชีพอยูไดในระบบเศรษฐกิจ และสังคมท่ีมีการแขงขันกันสูงมากขึ้น จึงสงผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคของประชาชนท่ีตองเปลี่ยนไปตามกระแสเศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะวิถีการกินอยูได
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีมีการปรุงประกอบอาหารรับประทานเอง เปนซ้ืออาหารปรุงสําเร็จจาก
รานอาหารมารับประทานแทน ดังน้ัน รานอาหาร ตลาดสด โรงอาหารจากสถาบัน และหนวยงาน
ตางๆ รวมท้ังแผงลอยจําหนายอาหารจึงมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอการบริโภคอาหารของประชาชน 
ซ่ึงประชาชนสงนใหญท่ีอาศัยอยูในเขต กทม. มีความจําเปนตองรับประทานอาหารจากนอกบาน
อยางนอยวันละ 1 ม้ือ อาหารจึงเปนสิ่งจําเปนตอชีวิต หากอาหารสะอาด ปลอดภัย และมีคุณคาจะ
ชวยเสริมสรางรางกายใหเติบโตแข็งแรง และซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ ในทางตรงกันขาม อาหารท่ีไม
สะอาด มีการปนเปอนเช้ือโรค พยาธิ หรือสารเคมี หรือวัตถุเจือปนอื่น ๆ ก็จะทําใหผูบริโภคเจ็บปวย 
หรือไดรับอันตรวจจากการบริโภค และสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย และความเปนอยูใน
ชีวิตประจําวันของประชาชนไดเชนเดียวกัน มีงานวิจัยหลายช้ินรายงานวาผูบริโภคปจจุบันมี
แนวโนมในการบริโภคผลิตภัณฑปลอดสารพิษ และหวงใยในสุขภาพ รวมถึงใสใจตอผลกระทบจาก
กิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยท่ีมีตอสิ่งแวดลอมมากขึ้นดังน้ัน หากมีรานอาหารท่ีทําอาหารไดอรอย 
และมีการผลิตอาหารไดมาตรฐานโดยมีความสะอาดปลอดภัย ดีตอสุขภาพ และรักษาสิ่งแวดลอม
ดวย ก็จะเปนทางเลือกแรกสําหรับผูท่ีตองการรับประทานอาหารท่ีอรอย ดีตอสุขภาพ และยังรักษา
สิ่งแวดลอม 
 บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ระบุวามูลคาธุรกิจรานอาหารในประเทศไทยในป 2551 
สูงถึงประมาณ 100,000 ลานบาทและมีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 5.0 โดยคํานวณจาก
คาใชจายในการบริโภคอาหารนอกบานของคนไทย รวมกับคาใชจายดานอาหารและเคร่ืองดื่มของ
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ กลาวคือ คาใชจายในการบริโภคอาหารนอกบานของคนไทยเฉลี่ยตอ
เดือนประมาณ 927 บาทตอครัวเรือน 1 ครัวเรือน ซ่ึงคาใชจายในการบริโภคอาหารนอกบานของคน
ไทยในแตละครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือนน้ันจะแตกตางกันในแตละภาค กลาวคือ กรุงเทพฯและปริมณฑล 
2,158 บาท ภาคกลาง 1,007 บาท ภาคใต 876 บาท ภาคเหนือ 555 บาท และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 519 บาท สาหรับคาใชจายดานอาหารและเคร่ืองดื่มของนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศ เฉลี่ยตอปประมาณรอยละ 18.0 ของคาใชจายท้ังหมดของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 
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อยางไรก็ตาม ปจจุบันธุรกิจรานอาหารมีแนวโนมการแขงขันท่ีรุนแรง และมีรานอาหารเกิดขึ้น
มากมาย โดยเรามักจะตั้งความหวังกับรานอาหารคือ การไดรับประทานอาหารท่ีอรอยและสะอาด 
แตปจจุบันนอกจากการท่ีอาหารจะอรอยและสะอาดแลว คําถามท่ีวา รานอาหารท่ีทําอาหารไดอรอย
แลวยังสามารถดูแลครัวใหสะอาดสะอาน รวมถึงใหความใสใจกับสิ่งแวดลอมดวยจะมีหรือไม ซ่ึง
แนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองน้ีไดมีผูท่ีเห็นความสําคัญ เกิดเปนโครงการ Bangkok Green Restaurant โดย
ความรวมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับหนวยงานภายนอก คือ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย กองสุขาภิบาลอาหาร กรุงเทพมหานคร และนิตยสาร Thailand 
Restaurant News สวนหน่ึงของกิจกรรมในโครงการน้ี คือ การศึกษา และคัดเลือกธุรกิจรานบริการ
อาหารตนแบบท่ีสามารถจัดการการบริการและผลิตอาหารอยางปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 
และสามารถปฏิบัติไดตามเกณฑ ซ่ึงมีดังน้ี 
 ดานอาหารและการบริการ ผูประกอบการมีนโยบาย และใสใจตอการบริการอาหาร 
อาหารรสชาติดี มีการปฏิบัติตอลูกคาอยาง สุภาพ เสมอภาค และซ่ือสัตย 
 ดานการสุขาภิบาลอาหาร ผูประกอบการมีนโยบายและดําเนินการดานการจัดการ
สถานท่ีอาหาร กระบวนการผลิตอาหาร บุคลากร ภาชนะอุปกรณ และกําจัดขยะมูลฝอย สอดคลอง
กับขอกําหนดสําหรับรานอาหารสุขาภิบาลอาหารท่ีดี 
 ดานสิ่งแวดลอม ผูประกอบการตองมีนโยบายท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
การจัดการกับขยะและของเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือมีการประชาสัมพันธ และสรางจิตสํานึก
ใหกับทุกฝายท่ีเกี่ยวของ สนับสนุนการใชผลิตภัณฑทางการเกษตรผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และสงเสริมใหมีการประหยัดนํ้าและพลังงาน หรือดําเนินการขอหน่ึงขอใดท่ีโดดเดน 
โดยในโครงการแรก ไดมีการสรุปผลการดัดเลือกไดจํานวนรานอาหารท่ีผานเกณฑท้ังสิ้น 14 ราน 
จากรานอาหารท้ังสิ้น 33 ราน จากท้ังหมด 21 เขตในกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green 
Restaurant: พ.ศ.2553) 
 จากประเด็นและขอมูลดังกลาว ผูวิ จัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว เพื่อใหทราบถึงปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ 
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได และปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานของผลิตภัณฑ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ราคา และดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีอิทธิพลตอการรับประทานอาหารท่ี
รานอหารสีเขียว เพื่อนํามาเปนขอมูลหรือแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารานอาหารสีเขียวให
สอดคลองกับความตองการ และความสนใจของผูบริโภค รวมท้ังเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจ
สําหรับผูประกอบการรายใหมท่ีสนใจจะทําธุรกิจรานอาหารสีเขียว 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี  
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ
รายได ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ ท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความสําคัญของงานวิจัย 
 1. เพื่อใหทราบถึงลักษณะของผลิตภัณฑ วางแผนดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ
ลักษณะทางกายภาพของรานอาหารสีเขียว ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสี
เขียว ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อใหผูประกอบการไดทราบขอมูลเพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
รานอาหารสีเขียวใหสอดคลองกับความตองการ และความสนใจของผูบริโภค รวมท้ังเปนแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจสําหรับผูประกอบการรายใหมท่ีสนใจจะทําธุรกิจรานอาหารสีเขียว 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริโภคท่ีเคยรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
ท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากร 
  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริโภคท่ีเคยรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ท่ี
อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต 20 จนถึง 41 ปขึ้นไป ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ี
แนนอน โดยกําหนดระดับความเช่ือม้ันท่ี 95% ยอมใหความคาดเคลื่อนไมเกิน 5% คํานวณไดจาก
สูตรไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา, 2546:26) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 385 
คน สํารองไวจํานวน 15 คน รวมขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน ดวยการใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเก็บขอมูลท่ี
รานอาหารสีเขียวท่ีไดรับการคัดเลือก 14 ราน ไดแก 
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 1. รานเกาะลันตา    
 2. รานจิตรโภชนา พารก   
 3. รานบานขนิษฐา แอนด แกเลอร่ี  
 4. รานบาลานซ    
 5. รานบานชานกรุง   
 6. รานแมกไมชายคลอง   
 7. รานวอรเตอรไซด   
 8. รานหัวปลาชองนนทรี 
 9. รานสปริงแอนดซัมเมอร 
 10. สวนอาหารนาทอง 
 11. รานบาน อ.มัลลิการ 
 12. ฮาเวสตมูน ผับแอนดเรสเตอรอง 
 13. รานบานนํ้าเคียงดิน 
 14. รานบานอาหารพุทธชาด 
 
 ขั้นท่ี 2 กําหนดกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการแบงกลุมตัวอยาง 
400 คน จาก 14 รานอาหาร รานละ 29 คน 
 ขั้นท่ี 3 การเลือกตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใช แบบสอบถามท่ีไดจัดเตรียมไว นําเก็บรวบรวมขอมูล ณ สถานท่ีตาง ๆ จนครบตามจํานวน 
 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษามีดังน้ี 
 1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก 
  1.1  ลักษณะขอมูลสวนบุคคล ไดแก 
   1.1.1 ทานเคยรับประทานท่ีรานอาหารสีเขียวหรือไม 
    1.1.1.1 เคย 
    1.1.1.2 ไมเคย 
   1.1.2  เพศ 
    1.1.1.1 เพศชาย 
    1.1.1.2 เพศหญิง 
   1.1.3 อายุ 
    1.1.3.1 อายุ 20 - 30 ป 
    1.1.3.2 อายุ 31 – 40 ป 
     1.1.3.3 อายุ 41 ปขึ้นไป 
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   1.1.4  ระดับการศึกษาสูงสุด 
    1.1.4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
    1.1.4.2 ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเทา 
   1.1.5 สถานภาพ 
       1.1.5.1 โสด 
    1.1.5.2 สมรส 
   1.1.6 อาชีพ 
    1.1.6.1 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    1.1.6.2 ประกอบธุรกิจสวนตัว/ เจาของกิจการ 
    1.1.6.3 รับจาง/ พนักงานบริษัทเอกชน 
    1.1.6.4 อาชีพอ่ืน ๆ (โปรดระบุ............................................................) 
   1.1.7 ระดับรายไดตอเดือน 
    1.1.7.1 ต่ํากวา 10,000 บาท 
    1.1.7.2 10,001 - 20,000 บาท 
    1.1.7.3 20,001 - 30,000 บาท 
    1.1.7.4 30,001 - 40,000 บาท 
    1.1.7.5 40,001 - 50,000 บาท 
    1.1.7.6 50,001 บาทขึ้นไป 
  1.2  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
   1.2.1  ดานผลิตภัณฑ  
   1.2.2  ดานราคา 
   1.2.3  ดานชองทางการจัดจําหนาย 
   1.2.4  ดานลักษณะทางกายภาพ    
 2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสี
เขียวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
นิยามคําศัพทเฉพาะ 
  1. ผูบริโภค หมายถึง ผูท่ีเคยรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ท่ีมีกลุมอายุระหวาง 
20 – 41 ปขึ้นไป 
  2. รานอาหารสีเขียว หมายถึง รานอาหารท่ีสามารถจัดการการบริการและผลิตอาหาร
อยางปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม และสามารถปฏิบัติไดตามเกณฑ ซ่ึงมีดังน้ี 
  2.1 ดานอาหารและการบริการ ผูประกอบการมีนโยบาย และใสใจตอการบริการอาหาร 
อาหารรสชาติดี มีการปฏิบัติตอลูกคาอยาง สุภาพ เสมอภาค และซ่ือสัตย 
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  2.2 ดานการสุขาภิบาลอาหาร ผูประกอบการมีนโยบายและดําเนินการดานการจัดการ
สถานท่ีอาหาร กระบวนการผลิตอาหาร บุคลากร ภาชนะอุปกรณ และกําจัดขยะมูลฝอย สอดคลอง
กับขอกําหนดสําหรับรานอาหารสุขาภิบาลอาหารท่ีดี 
  2.3 ดานสิ่งแวดลอม ผูประกอบการตองมีนโยบายท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม การจัดการกับขยะและของเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือมีการประชาสัมพันธ และ
สรางจิตสํานึกใหกับทุกฝายท่ีเกี่ยวของ สนับสนุนการใชผลิตภัณฑทางการเกษตรผลิตภัณฑท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหมีการประหยัดนํ้าและพลังงาน 
  3. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การกระทําของบุคคลในการเลือกรับประทาน
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียวในลักษณะ ความถี่ในการรับประทานอาหาร คาใชจายเฉลี่ยตอคน/คร้ัง 
ชวงเวลา และวันท่ีมารับประทานอาหาร บุคคลที่มีอิทธิพลในการรับประทานอาหาร 
  4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง การไดรับการ
รับรองมาตรฐานรานอาหารสีเขียว การใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารท่ีมาจากแหลงธรรมชาติ 
และปลอดสารพิษ การใชภาชนะและอุปกรณท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ความสะอาดและความสดใหม
ของอาหาร รสชาติของอาหารอรอย และความหลากหลายของอาหาร ของรานอาหารสีเขียว 
 5. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา (Price) หมายถึง ความคุมของราคาเม่ือ
เปรียบเทียบกับรสชาต ิความคุมของราคาเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณ วิธีการชําระเงิน เชน รับชําระ
ดวยบัตรเครดิต มีการแสดงราคาอาหารท่ีชัดเจน และอัตราคาอาหารมีราคาใกลเคียงกับรานท่ัวไป 
ของรานอาหารสีเชียว 
 6. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง รานอาหารต้ังอยูในทําเลที่เดินทางสะดวก 
รานอาหารอยูใกลตลาด/ หางสรรพสินคา รานอาหารอยูใกลที่พัก/ ที่ทํางาน รานอาหารมีที่จอดรถ
เพียงพอ และรานอาหารมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ 
 7. ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ (Physical Evidence) ไดแก ความสะอาดของราน
และสถานท่ีประกอบอาหาร บรรยากาศของราน การจัดวางของและการตกแตงราน ขนาดของรานและ
จํานวนที่น่ังในราน การถายเทของอากาศและแสงสวางในราน ของรานอาหารสีเชียว 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
 2.  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
 3.  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษา แตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 

ตัวแปรตาม ตัวแปรตน 

ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค 
 1. ทานเคยรับประทานอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียวหรือไม 
 2. เพศ 
 2. อายุ 
 3. การศึกษา 
 4. สถานภาพ 
 5. อาชีพ 
 6. รายได 

 
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
ที่รานอาหารสีเขียว 

• ความถี่ในการรับประทานอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว 

• คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคร้ัง/คน ใน
การรับประทานอาหารท่ีรานอาหาร
สีเขียว 

• โดยสวนใหญทานใชบริการ
รับประทานอาหารที่รานอาหารสี
เขียวในชวงเวลาใด 

• ทานรับประทานอาหารท่ีรานอาหาร
สีเขียวในวันใดบอยท่ีสุด 

• บุคคลที่มีอิทธิพลในการรับประทาน
อาหารที่รานอาหารสีเขียวของทาน 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
• ดานผลิตภัณฑ 
• ดานราคา 
• ดานชองทางการจัดจําหนาย 
• ดานลักษณะทางกายภาพ 
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 4.  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
 5.  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
 6.  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
 7.  ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 8.  ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 9.  ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 10. ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานลักษระทางกายภาย มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 



บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
 1. แนวคิดมาตรฐานรานอาหารและการบริการอาหาร 
 2. แนวความคิดในดานพฤติกรรมผูบริโภค 
 3. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (8P’s) 
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
1. แนวคิดมาตราฐานรานอาหารและการบริการอาหาร  
 มาตรฐานบริการอาหารและการบริการอาหาร หมายถึง การกําาหนดแนวทางในการ
ใหบริการดาน อาหารอันประกอบไปดวยเร่ืองของ สถานท่ีปรุง ประกอบ จําหนาย ผลิตภัณฑอาหาร
และจัดบริการ อาหาร โดยคําานึงถึงเร่ืองสุขลักษณะและความปลอดภัยตอผูบริโภค ซ่ึงประกอบดวย  
 องคประกอบที ่1 สถานที ่เกณฑประกอบดวย  
 1.  สถานท่ีเตรียมปรุงอาหาร มีแนวปฏิบัติและรายละเอียดของตัวช้ีวัด ดังน้ี  
  1.1  สะอาด เปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 
  1.2  พื้นทําาดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบรอย สภาพดีไมมีรอยแตกราว 
  1.3  ผนังและเพดานควรทาสีออน เพื่อใหรานสวางสามารถมองเห็นสิ่งสกปรกไดงาย มี 
แสงสวางเพียงพอ 
  1.4  โตะเตรียมปรุงอาหารควรทําาดวยวัสดุผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย สูงจากพื้น 
อยางนอย 60 เซ็นติเมตร 
  1.5  ผนังบริเวณเตาไฟตองทําดวยวัสดุทนความรอน สะอาด 
  1.6  มีระบบการระบายอากาศท่ีดี มีพัดลมดูดอากาศหรือปลองระบายควัน  
 2.  สถานท่ีรับประทานอาหาร มีแนวปฏิบัติและรายละเอียดของตัวช้ีวัด ดังน้ี  
  2.1  สะอาด เปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ  
  2.2  โตะ เกาอี้แข็งแรง เปนระเบียบเรียบรอยพรอมใหบริการ  
  2.3  มีแสงสวางเพียงพอ 
  2.4  มีการระบายอากาศท่ีดี ในกรณีหองรับประทานอาหารท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศตองมี
พัด ลมดูดอากาศ 
  2.5  มีการกําหนด กฎระเบียบสําาหรับสถานท่ีรับประทานอาหาร เชน ติดเคร่ืองหมาย 
ตางๆ  
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 3.  หองสุขา มีแนวปฏิบัติและรายละเอียดของตัวช้ีวัด ดังน้ี  
  3.1  สุขามีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ  
  3.2  สุขาแยกการใช ชาย-หญิง แยกหองนํ้าพนักงาน–ลูกคา 
  3.3  สุขาตั้งอยูในสวนพื้นท่ีเหมาะสมของสถานจําหนายอาหาร และไมมีประตูเปดสู
บริเวณเตรียมปรุงอาหาร 
  3.4  มีอางลางมือท่ีใชการไดดี และมีสบูใชตลอดเวลา  
 
 องคประกอบที ่2 อาหาร เกณฑประกอบดวย  
 1.  เน้ือสัตว มีแนวปฏิบัติและรายละเอียดของตัวช้ีวัด ดังน้ี  
  1.1  สด สะอาด ถูกสุขอนามัย 
  1.2  ลางใหสะอาดกอนจัดเก็บโดยจําแนกประเภทตางๆ ใหเปนสัดสวน 
  1.3  เน้ือสัตวดิบตองเก็บในอุณหภูมิท่ีไมสูงกวา 5 องศาเซลเซียส  
 2. ผัก ผลไม มีแนวปฏิบัติและรายละเอียดของตัวช้ีวัด ดังน้ี  
  2.1  สด สะอาด ถูกสุขอนามัย  
  2.2  ลางใหสะอาดกอนจัดเก็บโดยจําแนกประเภทตางๆ ใหเปนสัดสวน  
  2.3  จัดเก็บในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  
 3. นํ้าดื่ม เคร่ืองดื่ม นํ้าแข็ง โดยมีแนวปฏิบัติและรายละเอียดของตัวช้ีวัด ดังน้ี 
  3.1 นํ้าดื่ม เคร่ืองดื่ม สะอาด ถูกสุขอนามัย จัดเก็บถูกสุขลักษณะ  
  3.2  นํ้าแข็ง สะอาด ถูกสุขอนามัย มีเคร่ืองหมายรับรองจากทางราชการ  
  3.2  เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปด ไมนําอาหาร ผัก ผลไม หรือ สิ่งอื่นใดมาแช ปนกับ
นํ้าแข็งเพื่อบริโภค  
 4. สารปรุงแตง มีแนวปฏิบัติและรายละเอียดของตัวช้ีวัด ดังน้ี 
  4.1  มีความปลอดภัย มีเคร่ืองหมายรับรองของทางราชการ หรือ เลขสารระบบอาหาร 
(อย.)  
  4.2  มีการจัดเก็บท่ีเหมาะสมกับประเภทสารปรุงแตงน้ันๆ และมีระบบการหมุนเวียน
การ ใชอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 องคประกอบที ่3 กระบวนการ เกณฑประกอบดวย  
 1. การเตรียม ปรุง อาหาร มีแนวปฏิบัติและรายละเอียดของตัวช้ีวัด ดังน้ี 
  1.1  ไมเตรียมปรุงอาหาร บริเวณหนา หรือในหองนํ้า/สวม ปรุงอาหารบนพี้นโตะท่ีสูง
จากพื้น 
  1.2  ทําใหอาหารสุกโดยการใชความรอนหรืออุณหภูมิสูงท่ีพอเหมาะ ไมวางอาหารท่ี
ปรุง แลวไวท่ีอุณหภูมิปกติในหอง นานเกิน 2 ช่ัวโมง  
 



 11 

 2. การจัดสงและเก็บอาหารท่ีปรุงเสร็จ มีแนวปฏิบัติและรายละเอียดของตัวช้ีวัด ดังน้ี 
  2.1  อาหารท่ีรอเตรียมเสิรฟควรมีระบบท่ีเหมาะสม เพื่อป องกันการปนเปอนขาม 
(Cross- Contamination Control) 
  2.2  มีการจัดการท่ีเหมาะสมเพื่อปองกันการปนเปอนระหวางการขนสงอาหารจากครัว 
ไปสูโตะอาหาร  
 
 องคประกอบที ่4 บุคลากร เกณฑประกอบดวย  
 1. ผูสัมผัสอาหาร มีแนวปฏิบัติและรายละเอียดของตัวช้ีวัด ดังน้ี 
  1.1  สุขนิสัยท่ีดีในการแตงกายของผูสัมผัสอาหาร (ผูปรุง ผูประกอบ และผูจําหนาย 
อาหาร)  
  1.2  มีสุขภาพดี ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคผิวหนัง และมีหลักฐานการตรวจสุขภาพ 
ประจําาป  
  1.3  มีสุขนิสัยท่ีดี ในระหวางการเตรียม ปรุง ประกอบ จําาหนาย และเสิรฟอาหาร  
  1.4  จัดทํา ทะเบียนประวัติพนักงาน มีการพัฒนาบุคลากรดานสุขาภิบาลอาหารและ
การบริการอื่นๆ อยางตอเน่ือง  
 
 องคประกอบที ่5 ภาชนะ อุปกรณ เกณฑประกอบดวย  
 1. วัสดุท่ีใชงาน มีแนวปฏิบัติและรายละเอียดของตัวช้ีวัด ดังน้ี  
  1.1  ภาชนะและอุปกรณใชในงานทุกขั้นตอนตองผลิตจากวัสดุท่ีไมเปนอันตราย  
  1.2  ประเภทวัสดุของภาชนะ อุปกรณ มีความเหมาะสมกับการใชงาน  
 2. การทําาความสะอาด มีแนวปฏิบัติและรายละเอียดของตัวช้ีวัด ดังน้ี 
  2.1  ใชเคร่ืองมือลางภาชนะท่ีมีประสิทธิภาพ หรือลางอุปกรณดวยวิธีการ 3 ขั้นตอน 
  2.2  อุปกรณการลางทําความสะอาดตองอยูสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซ็นติเมตร  
  2.3  ใชอางลางภาชนะอุปกรณ ท่ีมีทอระบายนํ้าท่ีใชการไดดี และตอเขาสูบอดักไขมัน  
 3. การเก็บรักษา มีแนวปฏิบัติและรายละเอียดของตัวช้ีวัด ดังน้ี 
  3.1  การเก็บรักษา ตองอยูในสถานท่ีท่ีถูกสุขลักษณะ  
  3.2  เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีการปกปดท่ีดี เพื่อปองกันการปนเปอน  
 
 องคประกอบที ่6 ความปลอดภัย เกณฑประกอบดวย  
 1. สถานท่ี มีแนวปฏิบัติและรายละเอียดของตัวช้ีวัด ดังน้ี 
  1.1  ไดรับใบอนุญาตจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 รวมท้ัง กฎระเบียบ อื่นๆ  
  1.2  มีความปลอดภัยในการใชบริการ ตั้งอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีไมมีมลภาวะ  
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  1.3  มีระบบปองกันสัตวและแมลงตางๆ  
  1.4  มีการควบคุมปจจัยการเกิดภัยตางๆ เชน อัคคีภัย แกส ไฟฟาลัดวงจร เปนตน  
  1.5  มีการฝกซอม เตรียมความพรอมตอกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 
 องคประกอบที่ 7 การตระหนัก รักษาและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม สังคม และ 
วัฒนธรรม เกณฑประกอบดวย  
 1.  นําหลักการความรับผิดชอบตอสังคมมาใชในการดําาเนินธุรกิจ มีแนวปฏิบัติและ
รายละเอียด ตัวช้ีวัด ดังน้ี  
  1.1  มีธรรมาภิบาลองคกร (Organizational Governor) ไดแก การดําาเนินธุรกิจอยาง 
ถูกตอง ตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ เชน การชําระภาษี การไมละเมิดตอสิทธิทางทรัพยสิน และ
ปญญา เปนตน  
  1.2  มีความรับผิดชอบตอสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงาน (Human Rights & 
Fair Labor Practice) ไดแก การจัดสรรผลตอบแทนอยางเปนธรรม เร่ืองของความเทาเทียม กันใน 
การทําางาน ระบบคาชดเชย ตอบแทน ตางๆ เปนตน 
  1.3  มีความรับผิดชอบตอผูบริโภค (ในการรับรูขาวสารรวมท้ังคําพรรณาคุณภาพท่ี 
ถูกตอง และเพียงพอ)  
  1.4  มีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ชุมชนใกลเคียง  
  1.5  ไมมีสิ่งทําลายภาพลักษณท่ีดีของประเทศ  
 2. การจัดการดานสิ่งแวดลอม มีแนวปฏิบัติและรายละเอียดตัวช้ีวัด ดังน้ี 
  2.1  สรางความตระหนักเร่ืองการจัดการดานสิ่งแวดลอม  
  2.2  มีระบบการกําจัดขยะท่ีดีมีประสิทธิภาพ  
  2.3  มีระบบบําบัดนํ้าท้ิงท่ีมีประสิทธิภาพ  
  2.4  มีการสงเสริมใหใชวัสดุท่ีชวยรักษาสิ่งแวดลอม  
  2.5  สงเสริมการประหยัดพลังงานและนํ้า 
 3. การสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน มีแนวปฏิบัติและรายละเอียด
ตัวช้ีวัด ดังน้ี  
  3.1  มีการรวมกิจกรรมของชุมชนในการรักษาสิ่งดีงาม วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ อยาง 
สม่ําเสมอ  
  3.2  เปนสมาชิกสมาคม ชมรมตางๆ และมองหาชองทางความรวมมือกับหนวยงาน
ตางๆ อยางตอเน่ือง  
  3.3  สนับสนุนผลิตภัณฑจากชุมชนทองถิ่น 
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2. แนวความคิดในดานพฤติกรรมผูบริโภค 
 2.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
 อดุลย จาตุรงคกล (2545: 3) ไดสรุปพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง สิ่งท่ีเกี่ยวของกับการท่ี
ผูบริโภคทําการซ้ือสินคาสําหรับการบริโภคสวนตัว หรือในครัวเรือน ซ่ึงตรงกันขามกับพฤติกรรม
การซ้ือขององคการตรงท่ีมันเปนบุคคลหรือกลุมท่ีซ้ือสินคาเพื่อสถาบันหรือองคการเพื่อนําไปใชใน
องคการเทาน้ัน 
 อัครฤทธิ์ หอมประเสริฐ (2539: 13) ไดสรุปพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การเลือกซ้ือ
เลือกใชและตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการใดๆ เพื่อสนองความตองการและปรารถนาเพื่อให
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด 
 นันทนา เจริญพิบูล (2546: 12) ไดสรุปพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การการกระทําของ
ผูบริโภคในการพิจารณาตัดสินใจซ้ือหรือบริโภคสินคาหรือบริการเพื่อกอใหเกิดความพอใจสูงสุด
ดังน้ัน ความหมายของพฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีสนองความตองการของมนุษย
ในแงการซ้ือเพื่อสนองบนพื้นฐานความตองการของตน ซ่ึงในท่ีน้ีไมเกี่ยวกับการซ้ือเพื่อองคการ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ (2550: 9) ไดสรุปพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรม
ซ่ึงบุคคลทําการคนหา การซ้ือ การใช การประเมินผล และการใชจายในผลิตภัณฑและบริการ โดย
คาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา หรืออาจหมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะ
กิจกรรมของแตละบุคคลเม่ือทําการประเมินผล (Evaluating) การจัดหา (Acquiring) การใช (Using) 
และคาใชจาย (Disposing)  
 
 2.2 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ  (2550: 9) ไดสรุปการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
(Analyzing consumer behavior) เปนการวิจัยหรือคนหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือหรือใชของ
ผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมของเขา คําตอบท่ีไดจะชวยใหจัดกลยุทธ
การตลาดท่ีสามารถสนองความพึงพอใจผูบริโภคไดอยางเหมาะสม คําถามท่ีชวยในการวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย Who? What? Why? Who? When? 
Where? และHow? เพื่อคนหาคําตอบ 7Os ซ่ึงประกอบไปดวย Occupants Object Organization 
Occasions Outlets and Operation  
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ตาราง 1 แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 คําถาม (7Os) เกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบริโภค 

 
คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย  
    (Who is the target market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) 
 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร 
    (Who dose the consumer buy?) 

ส่ิงที่ผูบริโภคตองการซ้ือ (Object) 
หรือคุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product) 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ 
    (Why dose the consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objects) ผูบริโภคซ้ือเพื่อสนองความตองการ
ทางดานรางกายและดานจิตใจซ่ึงไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายใน ปจจัย
ภายนอก และปจจัยเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ 
   (Who participates in the buying?) 

องคการ (Organizations) บทบาทของบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซ้ือ ประกอบดวย 
1. ผูริเริ่ม 2. ผูมีอิทธิพล 3. ผูตัดสินใจซ้ือ 4. ผูซ้ือ 5. ผูใช 

5. ผูบริโภคซ้ือเมื่อใด 
   (When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) 

6. ผูบริโภคซ้ือที่ไหน 
   (Where does the consumer buy?) 

แหลง (Outlet) หรือชองทาง (Channel) ที่ผูบริโภคไปซ้ือ 

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร 
   (How dose the consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Operation or buying process) ซ่ึง
ประกอบดวย 1. การรับรูปญหา 2. การคนหาหรือความตองการ 3. การ
ประเมินผลพฤติกรรม 4. การตัดสินใจซ้ือ 5. ความรูสึกภายหลังการซ้ือ 

           
 ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคนอื่นๆ. (2550). พฤติกรรมผูบริโภค. หนา 10. 
 
 2.3 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ (2539: 19) ไดสรุปโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer 
behavior model) การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคคอนขางสลับซับซอนเน่ืองจากมีตัวแปรท่ีเกี่ยวของมี
แนวโนมเกี่ยวของกันและมีอิทธิพลตอกัน โมเดลตางๆจะชวยกําหนดความคิดเกี่ยวกับผูบริโภค
ท้ังหมดโดยการกําหนดตัวแปรท่ีเกี่ยวของจากภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2  แสดงโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 

 
 ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคนอื่นๆ.  (2550).  พฤติกรรมผูบริโภค. หนา 19. 
 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ (2539: 19) ไดสรุปโมเดลพฤติกรรมผูบริโภคจาก
ภาพประกอบท่ี 1.1 ดังในขางตนมีปจจัยตางๆท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญ 2 
ประการคือ 1. ปจจัยภายนอก (ปจจัยสิ่งแวดลอมดานสังคมวัฒนธรรม) 2. ตัวแปรภายใน (ปจจัยดาน
จิตวิทยา) ท่ีมีผลอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ และกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังน้ี 
 1. ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological factor) หรือตัวกําหนดเฉพาะของแตละบุคคล 
(Individual determinant) ประกอบดวย  
     1.1 ความตองการและการจูงใจ (Needs and motivation) การจูงใจ (Motivation) หรือ
สิ่งจูงใจ (Motives) หมายถึง พลังสิ่งกระตุน (Drive) ภายในแตละบุคคลซ่ึงกระตุนใหบุคคลปฏิบัติ 
จากความหมายน้ีพลังสิ่งกระตุนจะประกอบดวย พลังความตึงเครียด ซ่ึงเกิดจากผลของความ
ตองการท่ีไมไดรับการตอบสนอง ความตองการของบุคคลท้ังท่ีรูสึกตัวและจิตใตสํานึกพยายามลด
ความตึงเครียดโดยใชพฤติกรรมท่ีคาดวาจะสนองความตองการของเขา และทําใหผอนคลาย
ความรูสึกตึงเครียด จุดมุงหมายเฉพาะในการเลือกพฤติกรรมเปนผลจากความคิดและการเรียนรูของ
แตละบุคคล โมเดลของกระบวนการจูงใจ ประกอบดวย สภาพความตึงเครียด (Tension) ซ่ึงเกิดจาก
ความจําเปน (Need) ความตองการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) ท่ียังไมไดรับการ
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ตอบสนอง (Unfulfilled) ซ่ึงผลักดันใหบุคคลเกิดพฤติกรรมท่ีบรรลุจุดมุงหมาย คือ ความตองการท่ี
ไดรับการตอบสนองและสามารถลดความตึงเครียดได         
  1.2  บุคลิกภาพและแนวความคิดสวนตัว (Personality and self concept) หมายถึง 
ลักษณะดานจิตวิทยาภายในของบุคลซ่ึงชวยกําหนดและสะทอนถึงวิธีการซ่ึงบุคคลหน่ึงตอบสนองตอ
สิ่งแวดลอมของเขา หรืออาจ หมายถึง การตอบสนองตอสิ่งกระตุนท่ีเปนสิ่งแวดลอม จากความหมาย
ของบุคลิกภาพ จะเห็นไดวามุงความสําคัญท่ีลักษณะภายในของผูบริโภค ประกอบดวยคุณสมบัติ
เฉพาะอยาง ปจจัยและลักษณะทาทางซ่ึงทําใหบุคคลหน่ึงแตกตางจากอีกบุคคลหน่ึง ซ่ึงลักษณะ
เหลาน้ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑของแตละบุคคล แนวความคิดสวนตัว มีความหมาย
ใกลเคียงกับคําวา บุคลิกภาพ ซ่ึงแตละบุคคลมีแนวโนมจะซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการจากผูขายปลีกท่ี
คุนเคยท่ีมีภาพลักษณหรือบุคลิกภาพท่ีสอดคลองกับภาพลักษณสวนตัวในสวนท่ีจะศึกษาถึงแนวคิด
สวนตัวดานใดดานหน่ึงหรือหลายดานของบุคคล โดยการสํารวจภาพลักษณสวนตัวเพื่อสราง
ความคิดสวนตัว การขยายความคิดสวนตัว (Extended self) และความเปนไปไดของการ
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณสวนตัว (Altering the self image) 
  1.3  การรับรู (Perception) หมายถึง กระบวนการซ่ึงแตละบุคคลเลือกสรร จัดระเบียบ
และตีความหมายสิ่งกระตุนออกเปนภาพท่ีมีความหมายและเปนภาพรวมขึ้นมา หรืออาจหมายถึง 
วิธีการท่ีเรามองโลกท่ีอยูรอบๆตัวเรา บุคคล 2 คนซ่ึงไดรับสิ่งกระตุนอยางเดียวกัน เงื่อนไขอยาง
เดียวกันแตจะมีอิทธิพลแสดงอาการรูจัก การเลือก การจัดระเบียบ และการตีความหมาย เปน
กระบวนการของแตละบุคคลซ่ึงขึ้นกับความจําเปน (Needs) คานิยม (Values) และความคาดหวัง 
(Expectation) 
  1.4 การเรียนรู (Learning) หมายถึง กระบวนการซ่ึงแตละบุคคลไดรับความรู 
(Knowledge) และประสบการณ (Experience) โดยการซ้ือและบริโภค ซ่ึงมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมท่ีเกี่ยวของในอนาคต จากความหมายน้ีจะเห็นลักษณะการเรียนรูของผูบริโภคเปน
กระบวนการ (Process) ซ่ึงปรากฏและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเปนผลจากความรูใหมท่ีไดรับ
(จากการอาน การสังเกต หรือความคิด) หรือจากประสบการณท่ีแทจริง ท้ังความรูและประสบการณ
ใหมซ่ึงจะมีผลตอพฤติกรรมอนาคต ในสถานการณท่ีคลายคลึงกัน จากความหมายน้ีเปนท่ีชัดเจนวา
ผลลัพธจาการเรียนรูเปนผลจากความรู และ (หรือ) ประสบการณ คุณสมบัติน้ีแสดงถึงความแตกตาง
ของการเรียนรูจากพฤติกรรม จิตใตสํานึก 
  1.5  ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความโนมเอียงท่ีเรียนรูเพื่อใหมีพฤติกรรมท่ี
สอดคลองกับลักษณะพึงพอใจหรือไมพึงพอใจท่ีมีตอสิ่งใดสิ่ง หรืออาจหมายถึง การแสดงความรูสึก
ภายในท่ีสะทอนวาบุคคลมีความโนมเอียง พอใจหรือไมพอใจตอบางสิ่ง เชน ตราสินคา บริการ 
รานคาปลีก เน่ืองจากเปนผลของกระบวนการทางจิตวิทยา ทัศนคติไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง
แตตองแสดงวาบุคคลกลาวถึงอะไรหรือทําอะไร 
   2.  ตัวแปรภายนอก (External variable) หรือตัวแปรสิ่งแวดลอมดานสังคมวัฒนธรรม 
(Socio-cultural environment) 
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  2.1  กลุมอางอิง (Reference group) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลซ่ึงใชเปนแหลง
อางอิง (หรือเปรียบเทียบ) อยางใดอยางหน่ึงหรือพฤติกรรมท่ังๆไป หรือหมายถึง บุคคลหรือกลุมซ่ึง
มีอิทธิพลท่ีสําคัญตอพฤติกรรมของบุคคล เปนกลุมอางอิงสําหรับการตัดสินใจซ้ือของบุคคล 
แนวความคิดพื้นฐานท่ีมีคุณคาในการทําความเขาใจถึงผลกระทบของบุคคลท่ีมีตอความเช่ือถือ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ประโยชนจากแนวความคิดน้ีจากขอเท็จจริงท่ีวาการ
ทําความเขาใจผลกระทบของกลุมอิทธิพลท่ีมีตอความเช่ือถือ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล 
รวมท้ังผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผูบริโภคกลุมอางอิง 
  2.2  ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปซ่ึงผูกพันกันทางสายเลือด 
การแตงงานหรือการยอมรับใหอยูรวมกัน สมาชิกในครอบครัวจะเกี่ยวของกัน เชน บิดา มารดา บุตร 
ซ่ึงมีความสัมพันธดานใดดานหน่ึง ซ่ึงหนาท่ีครอบครัว (Function of the family) หนาท่ีพื้นฐาน 4 
ประการของครอบครัวซ่ึงเกี่ยวของกับผูบริโภคดังน้ี 1. การสรางความเปนอยูท่ีดีทางเศรษฐกิจ 
(Economic well-being) 2. การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional support) 3. รูปแบบการดํารงชีวิต
ของครอบครัวท่ีเหมาะสม (Suitable family lifecycle) 4. กระบวนการทางสังคม (การขัดเกลา) ของ
สมาชิกในครอบครัว (Socialization of children and other family members)  
  2.3  ช้ันทางสังคม (Social class) หมายถึง การแบงกลุมภายในสังคม ภายในกลุม
ประเทศดวยบุคคลท่ีมีคานิยม (Valves) ความสนใจ (Interests) และพฤติกรรม (Behavior) อยาง
เดียวกัน กลุมบุคคลซ่ึงมีตําแหนงเทาเทียมกันในสังคม การจัดแบงสมาชิกของสังคมออกเปน
ระดับช้ันท่ีแตกตางกัน สมาชิกของแตละช้ันจะมีความสัมพันธกันท้ังในช้ันสังคมเดียวกันและสมาชิก
ของช้ันสังคมอื่นๆท่ีสูงกวาหรือต่ํากวา 
  2.4  วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ผลรวมของการเรียนรู (Learning) ความเช่ือถือ 
(Belief) คานิยม (Values) และขนบธรรมเนียมประเพณี (Customs) ซ่ึงกําหนดพฤติกรรมของ
ผูบริโภคในสังคมใดสังคมหน่ึง หรือหมายถึง สวนรวมท้ังหมดท้ังหมดซ่ึงประกอบดวย ความรู 
(Knowledge) ความเช่ือ (Belief) ศิลปะ (Art) ศีลธรรม (Moral) กฎหมาย (Law) ขนบธรรมเนียม
ประเพณี (Customs) ความสามารถ (Capacity) และอุปนิสัย (Habit) ของมนุษยซ่ึงเปนสมาชิกใน
สังคม หรือหมายถึง ลักษณะท่ีแสดงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบ ความกลมเกลียว
กาวหนาของชาติและศีลธรรมอันดีงามชองประชาชน โดยสรุปแลววัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุม
ถึงทุกอยางอันเปนแบบแผนในความคิดและการกระทําท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคมของ
กลุมใดกลุมหน่ึง หรือสังคมใดสังคมหน่ึง 
  2.5  วัฒนธรรมยอย (Subculture) หมายถึง กลุมวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันซ่ึงเปนสวนท่ี
ปรากฏชัดเจนในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน หรืออาจหมายถึง วัฒนธรรมท่ีใชในกลุมท่ีมีอาชีพ 
เช้ือชาต ิและสภาพแวดลอมตางกันซ่ึงอาจจะมีความคลายคลึงกันหรือตางกับวัฒนธรรมของกลุมอื่น
ไมมากก็นอย โดยบุคคลแตละคนสามารถเลือกท่ีจะรวมกับกลุมท่ีตนชอบ หรืออาจหมายถึง 
ความรูสึกนึกคิดและการกระทําของกลุมสมาชิกในสังคมซ่ึงแตกตางไปจากสมาชิกสวนใหญของ
สังคมน้ัน เชน สําเนียง ภาษา คานิยม ศาสนา หรือวิถีการดํารงชีวิตอื่นๆ สมาชิกของกลุมวัฒนธรรม
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ยอยแตละกลุมจะยึดม่ันในความเช่ือ (Beliefs) คานิยม (Value) และประเพณี (Custom) ท่ีแตกตาง
กับวัฒนธรรมยอยในสังคมเดียวกัน 
    3. กระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Buying decision process) 
  3.1 การรับรูปญหา (Problem recognition) หรือรับรูความตองการ 
 (Need recognition) 
  3.2 การคนหาขอมูลกอนการซ้ือ (Purchase search) 
  3.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of the alternative) 
  3.4 การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) 
  3.5 การประเมินผลภายหลังการซ้ือ (Post-purchase evaluation)  
  
 2.4 ปจจัยดานวัฒนธรรม 
               2.4.1 ความหมายวัฒนธรรม 
 www.baanjomyut.com (2552). ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติพุทธศักราช 2485 
แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พุทธศักราช 2486 ไดใหความหมายของวัฒนธรรมไวดังน้ี วัฒนธรรม คือ 
ลักษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของ
ชาต ิและศีลธรรมอันดีของประชาชน วัฒนธรรมจึงเปนลักษณะพฤติกรรมตางๆ ของมนุษยซ่ึงเปนวิถี
ชีวิตของมนุษย ท้ังบุคคลและสังคมท่ีไดวิวัฒนาการตอเน่ืองมาอยางมีแบบแผน แตอยางไรก็ดีมนุษย
น้ันไมไดเกาะกลุมอยูเฉพาะในสังคมของตนเอง ไดมีความสัมพันธติดตอกับสังคมตางๆ ซ่ึงอาจอยู
ใกลชิดมีพรมแดนติดตอกัน หรือยูปะปนในสถานท่ีเดียวกันหรือ การท่ีชนชาติหน่ึงตกอยูใตการ
ปกครองของชนชาติหน่ึง มนุษยเปนผูรูจักเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสิ่งตางๆ จึงนําเอาวัฒนธรรมท่ีเห็น
จากไดสัมพันธติดตอมาใชโดยอาจรับมาเพิ่มเติมเปนวัฒนธรรมของตนเองโดยตรงหรือนําเอามา
ดัดแปลงแกไขใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมท่ีมีอยูเดิม 
 ธงชัย สันติวงษ (2515: 219) ไดสรุปวัฒนธรรม หมายถึง พฤติกรรมของคนใดคนหน่ึงซ่ึง
ยึดถือ หรือเปนไปตามแบบอยางของตัวบุคคล หรือของสวนรวมในสังคมน้ันท่ีมีมาแตอดีต กลาวคือ 
ในอดีตเร่ิมตนจากการสั่งสอนโดยพอแม ญาติผูใหญ ครูบาอาจารย ฯลฯ จะมีผลตอการบังคับใหแบบ
ลักษณะทาทาง (Personality traits) ขณะเดียวกันบุคคลตางๆเหลาน้ีในฐานะท่ีเปนสมาชิกของสังคม
ซ่ึงก็มีเปาหมายตางๆรวมกัน และมีคานิยมท่ีเหมือนกันน่ันเอง จะประพฤติตนเปนไปตามแบบอยาง
ของสังคมน้ันเชนกัน สวนในอีกทางหน่ึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลจะเปนไปในลักษณะ
เดียวกับบุคคลอื่นๆในสังคมเดียวกันโดยตรง กลาวคือ ในขณะท่ีตัวบุคคลตองอาศัยอยูรวมกันกับ
บุคคลอื่นในสังคมน่ันเอง บุคคลดังกลาวมักจะมีแนวโนมท่ีจะประพฤติตนใหเปนไปตามแบบของ
พฤติกรรมของสังคมน้ัน และตามความเช่ือถือในสิ่งเดียวกันท่ีมีอยูรวมกัน สิ่งใดๆก็ตามท่ีสังคมน้ัน
ยึดถือปฏิบัติจนเปน “ประเพณี” (Customs) จะกลายเปนสิ่งกดดัน (Press) ใหตัวบุคคลท่ีอยูในสังคม
เดียวกันสรางความเช่ือถือ (Beliefs) สรางคานิยม (Values) และสิ่งจําเปนอื่นๆท่ีจะชวยใหคนปฏิบัติ
ตน และดํารงชีพอยูไดในสังคมน้ัน สรุปคือ คานิยม ทัศนคติ และสัญญาลักษณอื่นๆท่ีมีความหมายท่ี

http://www.baanjomyut.com
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มนุษยไดสรางขึ้นเพื่อพยายามจัดรูปแบบของพฤติกรรมมนุษย และรูปแบบของพฤติกรรมเหลาน้ีจะ
ถายทอดจากช่ัวอายุหน่ึงไปสูอีกช่ัวอายุหน่ึง 
 อดุลย จาตุรงคกุล (2546: 145) ไดสรุปวัฒนธรรม หมายถึง ตัวกําหนดหลักความตองการ
และพฤติกรรมของบุคคล คานิยม การรับรู ความนิยมชมชอบและพฤติกรรมซ่ึงเขาไดมาจาก
ครอบครัวของเขา ในแตละวัฒนธรรมจะประกอบไปดวยวัฒนธรรมยอยท่ีสามารถระบุได
เฉพาะเจาะจงและมีการอบรมใหรูจักระเบียบของสังคม (Socialization) ในหมูมวลสมาชิก วัฒนธรรม
ยอยประกอบไปดวยสัญชาต ิศาสนา กลุมสีผิวและเขตทางภูมิศาสตร วัฒนธรรมยอยบางทีอาจจะทํา
ใหกลายเปนสวนของตลาดและนักการตลาดมักออกแบบสินคาและโปรแกรมการตลาด (4P’s) พิเศษ
เฉพาะใหเขากับความตองการของตลาดดังกลาว พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคไดรับอิทธิพล
วัฒนธรรมยอยโดยกออิทธิพลตอความนิยมชมชอบในอาหาร การเลือกเสื้อผา การพักผอนและหา
ประกอบอาชีพ คานิยมในเมืองอาจใหคุณคาตอ “บุคคลท่ีมีการศึกษาสูง” 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550: 259-260) ไดสรุปวัฒนธรรม หมายถึง ผลรวมของการเรียนรู 
ความเช่ือ คานิยม และขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงกําหนดพฤติกรรมของผูบริโภคในสังคมใดสังคม
หน่ึง หรือหมายถึง สวนรวมท้ังหมดซ่ึงประกอบดวยความรู ความเช่ือ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความสามารถ และอุปนิสัยของมนุษยซ่ึงเปนสมาชิกของสังคม หรือ
หมายถึง ลักษณะท่ีแสดงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบ ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ 
และศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยสรุปแลววัฒนธรรมมีความหมายคลอบคลุมถึงทุกอยางอันเปน
แบบแผนในความคิดและการกระทําท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคมของกลุมใดหน่ึงหรือ
สังคมใดสังคมหน่ึง มนุษยไดสรางระเบียบ กฎเกณฑ วิธีการในการปฏิบัติ การจัดระเบียบ ตลอดจน
ระบบความเช่ือ คานิยม ความรู และเทคโนโลยีตางๆ ในการควบคุมและใชประโยชนจากธรรมชาติ 
ตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2485 ไดแบงวัฒนธรรมไว 4 ประเภทดวยกัน และถือวา
เปนการแบงประเภทในทางปฏิบัติ 
 อัมรา พงศาพิชญ (2533: 1) ไดสรุปวัฒนธรรม คือ สิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้น กําหนดขึ้น มิใชสิ่ง
ท่ีมนุษยทําตามสัญชาติญาณ อาจเปนการประดิษฐวัตถุสิ่งของขึ้นใช หรืออาจเปนการกําหนด
พฤติกรรมหรือความคิด ตลอดจนวิธีการหรือระบบการทํางาน 
 เสรี วงศมณฑา (2542: 171) ไดสรุปวัฒนธรรม (Culture) หมายถึง แนวทางการดําเนิน
ชีวิตท่ีสมาชิกของสังคมใดสังคมหน่ึงยอมรับและยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันเพื่อใหสังคมเจริญ
งอกงาม 
                  
 2.4.2 ลักษณะของวัฒนธรรม  
 เสรี วงศมณฑา (2542: 171-175) ไดสรุปลักษณะของวัฒนธรรมมีดังน้ี 
 1. วัฒนธรรมปนคนในสังคมดวยมือท่ีไมอาจมองเห็นได (The Hand of Culture Is 
Invisible) การท่ีคนเราเติบโตขึ้นมาในสังคมน้ันยอมถูกหลอหลอมโดยวัฒนธรรม ความคิด ความเช่ือ 
โลกทัศน ตลอดจนคานิยม ทําใหเกิดเอกลักษณของพฤติกรรมของคนในสังคมน้ัน 
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 2. วัฒนธรรมเปนสิ่งบงช้ีความตองการของมนุษยในสังคม (Culture Specified Social 
Needs) การท่ีคนเราเติบโตใหญในสังคมใดสังคมหน่ึงยอมตองเรียนรูความตองการของคนในสังคม
น้ัน ทําใหคานในสังคมสามารถกําหนดความทะเยอทะยานวาอยากเปนอะไร อยากไดอะไร ซ่ึงความ
ตองการดานตางๆ ของคนในสังคมในแตละวัฒนธรรมจะมีความแตกตางกันไป 
 3. วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีเราเรียนรูได (Culture Is Learned) วัฒนธรรมไมใชสิ่งท่ีเรามีอยูกับ
ตัวเองตั้งแตเกิดแตเปนสิ่งท่ีเราคอยๆ เรียนรูจากการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม เราเรียนรูวัฒนธรรมได
ดวยวิธีการตอไปน้ี 
 4. วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีคนในสังคมปฏิบัติตาม (Culture Is Shared) วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีคน
สวนใหญในสังคมน้ันๆ ยอมรับและยึดถือเปนแนวทางของการดําเนินชีวิตรวมกัน 
 5. วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีมีพลวัตร (Culture Id Dynamic) หมายความวาวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ี
ไมหยุดน่ิง มีการเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณของสังคม ตามความเคลื่อนไหวของบุคคล และ
ตามสภาพแวดลอมของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
               
 2.4.3 องคประกอบของวัฒนธรรม (Components of Culture)  
 เสรี วงศมณฑา. (2542: 171-175) ไดสรุปลักษณะของวัฒนธรรมมีดังน้ี 
 1. วิสัยทัศนอันสุนทรีย (Rhetorical Vision) คือภาพไกลเบื้องหนา เปนสิ่งปรารถนาให
สังคมของเราเปน 
 2. เร่ืองราวและตํานาน (Stories and Legends) ทุกสังคมจะมีเร่ืองราวและตํานานท่ีเลา
ขานกันมาและเร่ืองท่ีเลาและตํานานเหลาน้ันก็จะสงผลทําใหเกิดเปนวัฒนธรรม 
 3. ความสัมพันธของสมาชิกในสังคม (Relationship) ในแตละสังคมบุคคลมีความสัมพันธ
ท่ีแตกตางกันออกไป เชน ในสังคมไทยมีการนับญาติกันอยางกวางขวาง เราเรียกผูใหญดวยการใช
คํา นับญาตินําหนา เชน พี่ ปา นา อา เปนตน 
 4. ภาษา (Language) ภาษาจะแฝงวัฒนธรรมความเปนอยูในแตละทองถิ่นเอาไวเสมอ
และภาษายังแสดงความเปนเอกลักษณอยางหน่ึงของวัฒนธรรมดวย 
 5. อุปกรณเคร่ืองใช (Artifacts) ในแตละวัฒนธรรมจะมีการใชอุปกรณเคร่ืองใชท่ีแตกตาง
กัน เชน อุปกรณท่ีใชในการบริโภคอาหาร อาวุธ เคร่ืองแตงกาย เปนตน 
 6. แกนสารของสังคม (Theme) ในแตละวัฒนธรรมน้ันสามารถท่ีจะมีแกนสารแตกตางกัน
ออกไป เชน ประเทศไทยยึดม่ันในชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย 
 7. กริยามารยาท (Manners) ในแตละวัฒนธรรมจะมีกิริยา ทาทางท่ีแตกตางกันออกไป 
เชน ประเทศไทยจะพูดจาออนหวาน ใหความเคารพผูใหญ 
 8. ประเพณีและพิธีกรรม (Rites) ทุกสังคมจะมีประเพณีท่ีสมาชิกในสังคมยึดถือปฏิบัติ
รวมกันและแตละสังคมจะมีความเช่ือและการปฏิบัติท่ีแตกตางกันออกไป 
 9. ธรรมเนียมปฏิบัติ (Rituals) ในแตละสังคมตั้งแตเล็กจนโตจะตองผานกระบวนการและ
ธรรมเนียมปฏิบัติมากมาย ซ่ึงในแตละสังคมก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติท่ีแตกตางกัน 
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 10. หลักคิด (Ideology) นอกเหนือจากสิ่งท่ีมองเห็นไดแลว เร่ืองของความคิดก็เปนสวน
หน่ึงของวัฒนธรรมซ่ึงในแตละสังคมจะมีการแสดงออกพฤติกรรมท่ีแตกตางกันไปตามวัฒนธรรมของ
ตัวเอง 
  
 2.5 ปจจัยดานคานิยม 
 อดุลย จาตุรงคกุล (2545: 380-381) ไดสรุปคานิยม (Value) เปนความเช่ือท่ีคนในสังคมมี
ความเช่ือถือ และนิยมใชรวมกัน (Shared Beliefs) หรือเปนบรรทัดฐานของกลุม (Group Norms) ท่ี
ถูกปลูกฝงเขาสูตัวบุคคล บางคร้ังความเช่ือหรือบรรทัดฐานดังกลาวน้ีอาจถูก “ปรับแตง” ไปบาง 
คานิยมของวัฒนธรรมหรือคานิยมของสังคม (Cultural Values or Social values) มีการใชรวมกันใน
กลุมบุคคลท่ัวไปหลายกลุม แตคานิยมของตัวบุคคล (Personal Values) เปนลักษณะท่ีแตละบุคคล
ใชและไมมีการรวมใชกันทุกคนหรือทุกกลุม แมวาคานิยมน้ันจะไดรับอิทธิพลจากครอบครัว ศาสนา
และประเทศซ่ึงถือกําหนดมาจากท่ีเดียวกันก็ตาม ในขณะท่ีการศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพของผูบริโภค
เนนท่ีทําไมบุคคลจึง แตกตางไปจากบุคคลอื่นในเร่ืองคานิยมของผูบริโภคเนนท่ีเปาหมาย ซ่ึงบุคคล
กําลังแสวงหา ในทางจิตวิทยาคานิยมคือการแสดงทางความนึกคิดเกี่ยวกับความตองการ ซ่ึงเปน
ความตองการท่ีจะไดรับการเปลี่ยนแปลงใหเปนความจริงท่ียอมรับกันในสังคม อีกนัยหน่ึงคานิยมคือ 
ความคิดเห็น (ideas) ของเรา เร่ืองสิ่งท่ีเราปรารถนา คานิยมแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
 1.  Terminal (or end state) Values เปนเปาหมายท่ีเราดิ้นรนแสวงหาหรือสรางขึ้นมา 
เชน ความสุข ความฉลาด เปนตน 
 2.  Instrumental (or means) Values เปนวิถีทางการปฏิบัติตนเพื่อชวยใหเราบรรลุถึง
เปาหมายเหลาน้ัน (Terminal Values) เชน ประพฤติซ่ือสัตย ยอมรับในความรับผิดชอบ 
 สาโรช บวัศรี. (2525: 10-11) ไดสรุปคานิยมแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
 1.  คานิยมพื้นฐาน (Basic value) ประกอบไปดวย 
  1) ศีลธรรม  
  2) คุณธรรม  
  3) ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  
  4) กฎหมาย  
 2.  คานิยมวิชาชีพ (Professional value) ประกอบไปดวย 
  1) อุดมการณในวิชาชีพของตน 
  2) วินัยของวิชาชีพของตน 
  3) มารยาทของวิชาชีพของตน 
  4) พระราชบัญญัติเกี่ยวกับวิชาชีพโดยตรง 
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 อํานวย ฉ่ํารักษสินธ. (2531: 21) ไดสรุปคานิยมแบงออกเปน 5 ประเภทคือ 
 1.  คานิยมทางวัตถุ เปนคานิยมท่ีเกี่ยวกับความจําเปนทางดานรางกายของมนุษย 
 2.  คานิยมทางสังคม เปนคานิยมท่ีชวยใหเกิดความรัก ความผูกพันและความตองการของ
บุคคล 
 3.  คานิยมทางความจริง เปนคานิยมสําหรับผูตองการความรูสําหรับนักวิทยาศาสตร ซ่ึง
ตองการคนควากฎแหงธรรมชาติ 
 4.  คานิยมทางจริยธรรม เปนคานิยมท่ีทําใหเกิดความรับผิดชอบช่ัวดี 
 5.  คานิยมสุนทรียะ เปนคานิยมท่ีทําใหเกิดความซาบซ้ึงในความดีงาม 
 6.  คานิยมศาสนา เปนคานิยมเกี่ยวกับความปรารถนา ความสมบูรณของชีวิต รวมท้ัง
ความรักและการบูชาของศาสนา 
  
 2.6 วัฒนธรรมและคานิยมในสังคม 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ (2548). ไดสรุปวัฒนธรรมและคานิยมในสังคม (Culture 
and Social Values) วัฒนธรรมจะเปนตัวกําหนดคานิยมในสังคมในหลายๆ ประเด็นดังตอไปน้ี 
 1. ครอบครัว (Family) วัฒนธรรมจะกําหนดบทบาทของคนในสังคมและความสัมพันธของ
สมาชิกในสังคม 
 2. บทบาทของคนในแตละวัย (Age Group Focus) วัฒนธรรมของแตละสังคมจะเปน
ตัวกําหนดวาเด็ก หนุม สาวตลอดจนผูอาวุโสสามารถทําอะไรไดบางจึงจะเหมาะสมกับวัยของตนเอง
ถาทําแตกตางไปถือวาไปไมเหมาะสม 
 3. ลักษณะของรูปราง (Body Figure) บางวัฒนธรรมอวนจะดูดี จะดูสวย บางวัฒนธรรม
ตองผอมจึงจะดูสวย 
 4. การใชวัสดุสิ่งของ (Materials) วัฒนธรรมจะเปนตัวกําหนดวาเราใชวัสดุสิ่งของอะไรบาง
เพื่อดํารงชีวิต 
 5. มาตรฐานแหงสุนทรีย (Orientation towards Aesthetics) คนเราท่ีอยูตางวัฒนธรรมจะ
มองวาอะไรสวยหรือไมสวยแตกตางกัน 
 6. ความเปนพหุนิยม (Pluralism) หมายถึง การยอมรับความแตกตางระหวางกลุมตางๆ 
ท่ีมีอยูในสังคมทําใหเกิดวัฒนธรรมยอยหรือวัฒนธรรมเฉพาะกลุม 
 7. ความทะเยอทะยาน (Aspiration) วัฒนธรรมจะมีผลตอความปรารถนาของคนวา
ตองการท่ีจะเปนอะไรตองการอะไรเปนเปาหมายของชีวิต 
 8. รูปแบบการดําเนินชีวิตและมารยาทสังคม (Ways of Livings, Including Social 
Manners) วัฒนธรรมเปนตัวกําหนดวาในแตละวันตั้งแตเชาจนค่ําเราใชชีวิตอยางไร 
 9. มาตรฐาน (Standards) วัฒนธรรมจะเปนตัวกําหนดมาตรฐานวาอะไรดี อะไรเลว อะไร
ใชได อะไรใชไมได อะไรสะอาด อะไรสกปรก อะไรมีคุณธรรม สิ่งเหลาน้ีจะแตกตางกันไปในแตละ
สงัคม 
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3. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (8P’s) 
 เม่ือจะกลาวถึงกลยุทธของการผลิตสินคาแลวน้ัน นักการตลาดสวนใหญมักจะใชสวน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ซ่ึงจะประกอบดวย ดานสินคาและบริการ ดาน
ราคา และดานการสงเสริมการตลาด แตตามหลักความจริงของการบริการจะเกี่ยวกับปจจัยความ
ตองการของลูกคาและมีเวลาเขามาเกี่ยวของ ดังน้ันเราจึงตองนําหลักการของ “8P’s” ของการบริหาร
สําหรับธุรกิจการบริการแบบบูรณาการซ่ึงองคประกอบตางๆ เหลาน้ี จะมีสวนเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจของผูจัดการดานการบริการก็เปนได ซ่ึงท้ังน้ีสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจการ
บริการมีดังน้ี คือ (Lovelock; & Wright. 2002: 13-15) 
 1.  Products Element เราตองเลือกคุณภาพของผลิตภัณฑหลัก รวมถึงการบริการท่ี
สามารถสรางความประทับใจใหกับลูกคา และสามารถแขงกับคูแขงขันได 
 2.  Place ตามหลักการของการจัดสงสินคาถึงลูกคาน้ัน สวนใหญมักจะเกี่ยวของกับเร่ือง
ของสถานท่ีและเวลาเขามาเกี่ยวของ ซ่ึงการท่ีจะสามารถกระจายสินคาใหไปถึงลูกคาไดน้ันเรา
จําเปนตองทําการวางหลักการของการบริการกอน การบริการดานขอมูล และการใหขอมูลผาน
อินเตอรเน็ตจะทําใหเกิดการลดชองวางการติดตอจากลูกคาได การยืนยันการจัดสงสินคาใหลูกคา
น้ันจะสามารถสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาได ซ่ึงท้ังน้ีจะเปนผลดีแกองคกร เน่ืองจากลูกคา
คาดหวังวาจะไดรับสินคาตามกําหนดและตรงเวลา 
 3.  Promotion and Education ไมมีนักการตลาดคนไหนท่ีจะละเลยการสงเสริมการตลาด 
เน่ืองจากการสงเสริมการตลาดสามารถท่ีจะสรางแรงจูงใจใหลูกคาทําการซ้ือสินคาได ซ่ึงนับวาเปน
ขอดีท่ีองคกรตางๆ น้ันมักจะทําการสงเสริมการตลาดสื่อสารไปยังลูกคา ไมวาจะผานสื่อโทรทัศน 
วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายโฆษณา โบรชัวร และอินเตอรเน็ต 
 4.  Price and Other User Outlays ราคาเปนสิ่งท่ีท้ังองคกรและลูกคาตางใหความสําคัญ 
ซ่ึงทางองคกรเองก็ตองทําใหตนทุนในการผลิตต่ําท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และทางดานลูกคาเองน้ันก็
ตองการท่ีจะซ้ือในราคาท่ีถูกเชนเดียวกัน บางคร้ังทางองคกรอาจจะตองเพิ่มรายไดโดยอาจจะมีการ
สรางลูกคาท่ีเปนการซ้ือสินคาเปนเงินเช่ือ หรือไมวาจะเปนการใหสวนลดราคา 
 5.  Process การสรางสรรคผลิตภัณฑรวมท้ังกระบวนการจัดการสงสินคาถึงลูกคาเปน
กระบวนการท่ีตองทําใหเกิดประสิทธิภาพท่ีสูงสุด กระบวนการน้ันจะหมายถึง ตั้งแตลําดับการคิด 
การบริการในระบบงานตางๆ ซ่ึงถาหากกระบวนการใดกระบวนหน่ึงของขั้นตอนเกิดความลาชา จะ
สงผลทําใหงานเกิดผิดพลาดและอาจจะสรางความไมพอใจแกลูกคาได 
 6.  Productivity and Quality การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหไดผลดีน้ัน จะทําให
องคกรสามารถลดตนทุนการผลิตได นอกจากน้ี อยางไรก็ตามการท่ีจะลงทุนเกี่ยวกับการปรับปรุง
คุณภาพน้ัน หากปราศจากความเขาใจในเร่ืองคุณภาพการบริการน้ันจะสามารถสรางความแตกตาง
กับคูแขงขันและสรางความภักดีตอสินคาได เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของตนทุนของการเพิ่มขึ้นของ
รายไดแลวจะทําใหเกิดผลทางดานความเสี่ยงขึ้นมา 
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 7.  People การบริการขึ้นอยูกับบุคคล ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง ลูกคาและพนักงานซ่ึงจะมี
อิทธิพลตอลูกคาในดานการบริการ ลูกคามักจะตัดสินคุณภาพของการบริการจากสิ่งท่ีลูกคาไดรับ
การบริการท่ีประสบความสําเร็จน้ัน ขึ้นอยูกับการคัดสรร การฝกฝน การสรางแรงจูงใจแกพนักงาน
เปนสําคัญ 
 8.  Physical Evidence ลักษณะของอาคาร ทําเลท่ีตั้ง พาหนะ การตกแตงภายในอุปกรณ 
สมาชิก สัญลักษณ วัสดุทางการพิมพ และบริการอื่นๆ ขององคกรท่ีสามารถจับตองได และปรากฏ
ในสายตาของลูกคาสิ่งตางๆ เหลาน้ีจะมีผลกระทบตอความประทับใจของลูกคา และในดานการ
บริการท่ีมีองคประกอบท่ีจับตองไดนอยน้ัน เชน การประกันภัย การโฆษณา มักจะมีการสราง 
สัญลักษณท่ีมีความหมายเพื่อแทนบริการน้ันๆ 
 สรุปไดวา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เปนเคร่ืองมือทางการตลาด
ประกอบดวยปจจัยสําคัญ 4 ประการ ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการ
ติดตอสื่อสารหรือการสงเสริมการตลาด แตสําหรับธุรกิจการบริการน้ัน เราจะนําหลักการของ 8P’s 
เขามาใช ซ่ึงปจจัยท้ัง 8 ตาง ก็มีความสําคัญไมนอยไปกวากัน ดังน้ันปจจัยท้ัง 8 จะเกี่ยวของซ่ึงกัน
และกันสวนประสมทางการตลาดจะเปนตัวกระตุนทางการตลาดในการสรางความตองการซ้ือในตัว
ผลิตภัณฑท้ังน้ีเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของเปาหมายทางการตลาด ซ่ึงหมายถึงการ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคน่ันเองผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทางดานสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) สําหรับธุรกิจการบริการ ท่ีใชหลักการ 8P’s เขามาใช เพื่อศึกษาดูวา
ปจจัยใดบางท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดกลยุทธสวนผสมการตลาดดังกลาว เพียง 7P’s มาใชในการ
กําหนดกรอบแนวความคิดและออกแบบสอบถาม เน่ืองจากผูวิจัยเช่ือวาสวนผสมทางการตลาด 7P’s 
มีความสัมพันธตอพฤติกรรมของผูใชบริการ 
 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย (กุมภาพันธ 2541) สํารวจ “พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
นอกบานของคนกรุงเทพฯ” จากกลุมตัวอยาง 179 คน ซ่ึงเนนการสัมภาษณตามสถานการณจริง 
เฉพาะผูท่ีรับประทานอาหารในยานอโศก และสัมภาษณเฉพาะในวันทํางานเเทาน้ัน พบวา ผูบริโภค
พึ่งพาอาหารนอกบานในม้ือเชารอยละ 33.9 โดยนิยมทานเปนแซนวิชกับเคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ มี
คาใชจายประมาณ 20 บาท รองลงมาเปนม้ือกลางวันรอยละ 28.0 ม้ือเย็นรอยละ 24.3 ซ่ึงอาหารท่ี
นิยมทานสวนม้ือค่ําอยูท่ีรอยละ 13.7 อาหารท่ีนิยมจะเปนประเภทขาวแกง เคร่ืองดื่มเปนนม มี
คาใชจายประมาณ 20-30 บาท ซ่ึงยังไมรวมคาเคร่ืองดื่ม คาของวาง และผลไมอีกประมาณ 6-10 
บาทโดยผูบริโภคนิยมบริโภคเคร่ืองดื่มในม้ือค่ํา สวนของวางและผลไมจะนิยมบริโภคในม้ือกลางวัน 
และม้ือเย็นโดยรานท่ีเขาจะเปนรานอาหารริมถนน ซ่ึงใหความสนใจกับรสชาติเปนอันดับแรก ยกเวน
ม้ือเชาท่ีผูบริโภคใหความสนใจในเร่ืองของความรวดเร็วมากกวารสชาติ 
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 ชนชญาน จันทรธิวัตรกุล (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตและ
พฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ศึกษาเพื่อทราบถึง
รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร และศึกษาถึงความสัมพันธของรูปแบบการดําเนินชีวิต กับพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและทัศนคติ ท่ีมีตอผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ โดยวิจัยเชิงสํารวจใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือในการวิจัย กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS WINDOW 
ใชสถิติการวิเคราะหเชิงพรรณา การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย t-test และ ANOVA การวิเคราะห
ปจจัย และการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยมีดังน้ี 1. รูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถจัดแบงไดเปน 5 กลุม คือ กลุมปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพ 
กลุมคํานึงถึงสุขภาพ กลุมรักสวยรักงาม กลุมไมใสใจสุขภาพและกลุมบั่นทอนสุขภาพ 2. พฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับต่ํา สวนเพศ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระดับการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธกับความถี่ ชวงเวลา ผูมี
อิทธิพล และคาใชจายตอคร้ังในการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ แตไมมีความสัมพันธตออายุ 
อาชีพ รายไดและสถานะสุขภาพ 3. รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีได
จากการวิจัยน้ี มีเพียง 2 กลุม ท่ีมีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพ ไดแก กลุมปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพ (.131) มีความสัมพันธกับการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพ ประเภทอุปกรณเพื่อสุขภาพและกลุมละเลยสุขภาพ (.099) มีความสัมพันธกับการบริโภค
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพประเภทอาหารเสริม เน่ืองจากตองการท่ีจะชดเชย ในสวนของการกระทํา
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีขาดหายไป เชน การออกกําลังกาย การพักผอนท่ีเพียงพอ เปนตน สวน
รูปแบบการดําเนินชีวิตกับทัศนคติท่ีมีตอผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ไมพบความสัมพันธแตอยางใด 
 สมบัติ อัมพรต (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานใน
ยานถนนเยาวราช จากกลุมตัวอยาง 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 15-23 ป อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา รายไดไมเกิน 10,000 บาท พบวาผูบริโภคไดใหความสําคัญกับจํานวนของ
รานอาหารวามีจํานวนมาก โดยมีความถี่ในการใชบริการรานอาหารไทย และอาหารจีน/ติ่มซํา เฉลี่ย
เดือนละ 3 คร้ัง มีคาใชจายโดยประมาณเฉลี่ยตอคร้ัง เทากับ 774.60 บาท ชวงเวลาท่ีผูบริโภคเลือก
ไปรับประทานมากท่ีสุด คือ ชวงเวลาเย็น (17.01-21.00) ในวันเสาร – อาทิตย กับคนในครอบครัว 
รานอาหารท่ีทางเปนประจํา เปนรานอาหารริมทาง โดยมีเหตุจูงใจคือ รสชาติของอาหารอรอย และมี
แนวโนมท่ีจะกลับไปรับประทานอีก รวมท้ังแนะนําใหเพื่อนรูจัก เน่ืองจากมีความพึงพอใจในการไป
รับประทานอาหารในยานถนนเยาวราช 
 สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือก
รานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความถี่ในการบริโภคอาหารในรานอาหารไทยคือ 3-4 
คร้ังตอเดือน โดยวันท่ีบริโภคบอยท่ีสุดคือวันอาทิตย รองลงมาคือวันเสาร ในชวงเวลาระหวาง 
11.00-14.00 น. โดยจุดประสงคหลักในการไปบริโภคอาหารเพื่อการพบปะสังสรรค จํานวนคนท่ีไป
ดวยประมาณคร้ังละ 3-4 คน โดยพบวาไปกับคนรักมากท่ีสุด นอกจากน้ันพบวาคาใชจายเฉลี่ยตอ
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คนสําหรับการบริโภคแตละคร้ังของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวง 201-300 บาท และผลการศึกษา
เกี่ยวกับทัศนะของกลุมตัวอยางตอสวนประสมทางการตลาด เห็นวาปจจัยทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑมีความสาคัญมากท่ีสุด ปจจัยทางการตลาดดานราคาและชองทางการจัดจาหนายมี
ความสําคัญมาก สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีความสําคัญปานกลาง โดยปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
มีความสัมพันธกับความถี่ในการบริโภค คาใชจายในการบริโภค ชวงเวลาในการบริโภค วันในการ
บริโภค และผูมีอิทธพิลตอการบริโภคอาหาร สวนอายุ รายได ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และ
อาชีพมีความสัมพันธกับความถี่ วัน ชวงเวลา และผูมีอิทธิพลในการบริโภค แตไมมีความสัมพันธกับ
คาใชจายตอคร้ังในการบริโภคในรานอาหารไทย และระดับการศึกษาเปนปจจัยเดียวท่ีมี
ความสัมพันธกับทัศนะของผูบริโภคในสวนประสมทางการตลาด 

 สุพรัตน ทิพยเศวต (2547: บทคัดยอ) ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความตองการและ
พฤติกรรมการใชบริการรานอาหารของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พบวา ผูบริโภคท่ีมี
ความตองการใชบริการรานอาหารสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 40 ป ขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีสถานภาพสมรสและพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-30,000 บาท ปจจัย
ท่ีมีผลตอความตองการไปใชบริการรานอาหาร ปจจัยดานการตลาด ไดแก สินคาและบริการ ราคา
และสถานท่ีท่ีมีความสาคัญระดับมากตอความตองการไปใชบริการรานอาหาร สวนเร่ืองการสงเสริม
การตลาดมีความสําคัญระดับปานกลางตอความตองการใชบริการรานอาหาร ปจจัยสวนบุคคลไดแก 
รายได และรูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสําคัญตอความตองการใชบริการรานอาหารระดับปาน
กลาง พฤติกรรมการใชบริการรานอาหาร ผูบริโภคไปใชบริการรานอาหารดวยรถยนตสวนบุคคล 
โดยจะไปรับประทานอาหารกับเพื่อนมีจานวนนอยกวา 5 คนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ สวนใหญ
ผูบริโภคจะไปใชบริการวันเสาร-อาทิตย ในชวงเวลาระหวาง 17.01-22.00 น. โดยชําระคาอาหาร
ดวยเงินสด ความถี่ในการไปใชบริการรานอาหารนอยกวา 1 คร้ังตอเดือน ผูบริโภคสวนใหญไปใช
บริการรานอาหารริมคลองชลเน่ืองจากรสชาติอาหารอรอย การเดินทางสะดวก และอยูใกลบานใกลท่ี
ทางาน การทดสอบสมมุติฐานพบวาเพศมีความสัมพันธกับวันท่ีไปใชบริการและความถี่ในการไปใช
บริการ แตไมมีความสัมพันธกับเหตุผลในการไปใชบริการและวิธีชําระคาอาหาร อายุมีความสัมพันธ
กับเหตุผลในการไปใชบริการ วันท่ีไปใชบริการ ความถี่ในการไปใชบริการและวิธีชําระคาอาหาร 
อาชีพมีความสัมพันธกับวันท่ีไปใชบริการ ความถี่ในการไปใชบริการและวิธีชาระคาสินคา แตไมมี
ความสัมพันธกับเหตุผลในการไปใชบริการ ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับเหตุผลในการไปใช
บริการ ความถี่ในการไปใชบริการและวิธีชาระคาสินคา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับ
เหตุผลในการไปใชบริการ วันท่ีไปใชบริการ ความถี่ในการไปใชบริการรานอาหารและวิธีการชําระ
คาอาหาร 

 เสาวนีย อาษากิจ (2550) ทําการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภค
กาแฟคั่วบด และกาแฟสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวาดาน
รูปแบบการดําเนินชีวิต ผูบริโภคสวนใหญมีกิจกรรมในแตละสัปดาหโดยสนใจกิจกรรมดานบันเทิง ดู
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หนัง ฟงเพลง ความสนใจเพื่อการบริโภค ใหความสนใจในการบริโภคอาหารท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ 
และความสนใจบริโภคเคร่ืองดื่ม ใหความสนใจตอการบริโภคเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 
ตวงรัตน ประโชติรัตนกุล (2550) ทําการศึกษาทัศนคติของผูบริโภคท่ีมาใชบริการรานบุฟเฟตหมู
กระทะในเขตบางแค พบวา ระดับความถี่ของพฤติกรรมการบริโภคหมูหมักพริกไทย หมูหมักไวน 
เน้ือวัว ปลาหมึก เบคอน ลูกช้ิน แมงกะพรุน นาซุป ไสกรอกทอด อาหารประเภทยํา ซาลาเปา มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับแนวโนมในการบริโภคอาหารประเภทรานบุฟเฟตหมูกระทะใน
เขตบางแคในระดับคอนขางต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 ปริยดา ตรุยานนท (2545) ทําการศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคของ
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีตอรานอาหารไทยในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
พฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศโดยสวนใหญรับประทานอาหารไทย 1-3 คร้ัง
ตอสัปดาห สวนใหญรับประทานอาหารไทยรวมกับเพื่อนประมาณ 1-2 คน อีกท้ังยังรับประทาน
อาหารรวมกับเพื่อน/ญาติ ในอาหารม้ือเย็น และสวนใหญมีเหตุผลในการรับประทานอาหารไทยคือ 
การรับประทานอาหารเปนหลัก ในดานการเปดรับสื่อกอนการเดินทางมาประเทศไทยท่ีตางกัน 
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศก็มีความพึงพอใจในการรับบริการดานการจัดจําหนาย ดานบุคลากร 
(บริกรชาย และหญิง) แตกตางกันดวย  
 นัยนา โภคพูล (2550) ทาการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจและแนวโนมพฤติกรรม
ของผูบริโภคท่ีมีตอรานซานตา เฟ สเต็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมของผูบริโภค
ดานความถี่ในการใชบริการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมาใชบริการ รานซาน
ตา เฟ สเต็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน สวนความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ
ผูบริโภค ทางดานการกลับมาใชและการแนะนําผูอื่นมาใชบริการ รานซานตา เฟ สเต็ก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
 นิรมล กรรณบูรพา (2550) ทําการศึกษาแนวโนมการบริโภค Apple Cider Organic Drink 
ภายใตสินคา Healthy Mate ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความพึงพอใจในรสชาติ
ผสมนาผึ้งเลี้ยง มีความสัมพันธกับแนวโนมในการซ้ือผลิตภัณฑ Healthy Mate Apple Cider 
Organic Drink ของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธกันในระดับ
ปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน สวนความพึงพอใจในรสชาติผสมนาผึ้งปา มีความสัมพันธ
กับแนวโนมในการซ้ือผลิตภัณฑ Healthy Mate Apple Cider Organic Drink ของผูบริโภคอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน และความพึงพอใจในรสชาติผสมนํ้าแอปเปล มีความสัมพันธกับแนวโนมในการซ้ือ
ผลิตภัณฑ Healthy Mate Apple Cider Organic Drink ของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 



 28 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดหยิบยกแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครขึ้นมา
นําเสนอดังน้ี 
 1.  แนวคิดมาตรฐานรานอาหารและการบริการอาหาร ผูวิจัยไดนําหลักการของรานอาหาร
และการใหบริการอาหาร ของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration) และ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health) เพื่อใหทราบถึงมาตรฐานรานอาหารท่ีถูก
หลักสุขาภิบาลอาหาร และเปนหลักเกณฑของมาตรฐานรานอาหารสีเขียว (Bangkok Green 
Restaurent) แกผูสนใจ 
 2.  แนวคิดทางการตลาดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด ผูวิจัยไดหยิบยก
แนวคิดของ Kotler และทฤษฎีในการแบงประเภทสวนผสมทางการตลาดของ McCantry วาแบง
ออกเปน 8 ประเภท ซ่ึงเรียกวา 8P’s ซ่ึงไดแก ผลิตภัณฑ, ชองทางการจําหนาย, การสงเสริม
การตลาด, ราคา, กระบวนการ, การเพิ่มประสิทธิภาพ, บุคคล และลักษณะทางกายภาพ 
 3.  แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ผูวิจัยไดเนนความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และ 
Kotler เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการพฤติกรรมการซ้ือ และการใชของผูบริโภค รวมท้ังปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 
 จากแนวคิด และทฤษฎีท่ีไดกลาวมาแลวขางตนมีประโยชนอยางมาก สําหรับผูท่ีสนใจ
เกี่ยวกับธุรกิจรานอาหาร เพื่อการยกระดับไปสูการเปนรานอาหารสีเขียว เพื่อท่ีจะไดนําไปศึกษาและ
ประยุตใชใหสอดคลองกับความตองการ และความสนใจของผูบริโภค 
 



บทที ่3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาคนควาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอเจตนาในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสี
เขียว ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผูวิจัยไดดําเนินศึกษาคนควาตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริโภคท่ีเคยรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ท่ีอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริโภคท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต 20 
จนถึง 41 ปขึ้นไป และเคยรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว โดยกําหนดระดับความเช่ือม่ันท่ี 
95% ยอมใหความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% คํานวณไดจากสูตรไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วา
นิชยบัญชา, 2546:26) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน สํารองไวจํานวน 15 คน รวมขนาด
กลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน 
 ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากผูท่ีเคย
รับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว จนครบจํานวนตามท่ีกําหนดไว 
 

Z2  
n = 

4E2  
 

(1.96)2  
n = 

4(0.5)2  
 

n = 384.16  น่ันคือการเลือกตัวอยางจํานวน 385 คน 
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 ขนาดของตัวอยางท่ีคํานวณไดเทากับ 385 ตัวอยาง และเพื่อปองกันความผิดพลาดจาก
การตอบแบบสอบถามอยางไมสมบูรณ จึงไดทําการสํารวจแบบสอบถามเพิ่มอีก 15 ชุด รวม
แบบสอบถามท้ังสิ้น 400 ชุด 
  
 การเลือกสุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกสุมตัวอยาง ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ีคือ 
 การสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจาก
สถานท่ีท่ีเจาะจงไว ใหไดกลุมตัวอยางครบตามจํานวนท่ีตองการ คือ 400 คน 
 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงแบง
ออกเปน 3 สวนดังน้ี 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี 7 
ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปน Checklist ท่ีเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-ended response 
question) มีตัวเลือกใหตอบแบบ 2 ตัวเลือก (Dichotomous question) และหลายตัวเลือก (Multiple 
choices question) มีรายละเอียด ดังน้ี  
 1. ทานเคยรับประทานอาหารที่รานอาหารสีเขียว รานใดรานหน่ึงใน 14 ราน ตามรายชื่อราน
ที่ระบุไวหรือไม เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal scale) 
 2. เพศ  เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal scale) 
 3. อายุ  เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) 
 4. ระดับการศึกษาสูงสุด  เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) 
 5. สถานภาพ  เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal scale) 
 6. อาชีพ  เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal scale)  
 7. รายไดตอเดือน  เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) 
  
 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว โดยเปน
คําถามปลายปด (Closed Ended Question) มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Question) 
จํานวน 5 ขอ (Norminal Scale) 
 สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ
ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนแบบสอบถามปลายปด (Closed Ended Question) มี
หลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Question) จํานวน 5 ขอ (Norminal Scale) มีรายละเอียด
ดังน้ี 
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 1.  ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
  1.1  การไดรับการรับรองมาตรฐานรานอาหารสีเขียว 
  1.2  การใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารท่ีมาจากแหลงธรรมชาติ และปลอดสารพิษ 
  1.3  การใชภาชนะ และอุปกรณท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  1.4  ความสะอาด และความสดใหมของอาหาร 
  1.5  รสชาติของอาหารอรอย 
  1.6  ความหลากหลายของอาหาร 
 2.  ปจจัยดานราคา 
  2.1 ความคุมของราคาเม่ือเปรียบเทียบกับรสชาต ิ
  2.2 ความคุมของราคาเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณ 
  2.3 วิธีการชําระเงิน เชน รับชําระดวยบัตรเครดิต 
  2.4 มีการแสดงราคาอาหารท่ีชัดเจน 
  2.5 อัตราคาอาหารมีราคาใกลเคียงกับรานท่ัวไป 
 3.  ชองทางการจัดจําหนาย 
  3.1 รานอาหารต้ังอยูในทําเลที่เดินทางสะดวก 
  3.2 รานอาหารอยูใกลตลาด/ หางสรรพสินคา 
  3.3 รานอาหารอยูใกลที่พัก/ ที่ทํางาน 
  3.4 รานอาหารมีที่จอดรถเพียงพอ 
  3.5 รานอาหารมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ 
 4.  ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ 
  4.1 ความสะอาดของราน และสถานท่ีประกอบอาหาร 
  4.2 บรรยากาศของราน 
  4.3 การจัดวางของ และการตกแตงราน 
  4.4 ขนาดของราน และจํานวนที่น่ังในราน 
  4.5 การถายเทของอากาศและแสงสวางในราน 
 
 ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัย
สรางขึ้น โดยมีขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ ดังตอไปน้ี 
 1.  ศึกษาความรูจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อ
กําหนดขอบเขตของการวิจัย  
 2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อกําหนดขอบเขตและเน้ือหา ของ
แบบทดสอบจะไดมีความชัดเจนตามความหมายของการวิจัยย่ิงขึ้น 
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 3. นําขอมูลท่ีไดมาสรางเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ใหครอบคลุมตามความมุง
หมายของงานวิจัย 
 4. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น เสนอกรรมการควบคุมสารนิพนธตรวจสอบ เพื่อ
ปรับปรุงแกไข 
 5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงดาน
เน้ือหา (Content validity) และขอบกพรองของขอคําถาม เพื่อใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
นิยามศัพท และกลุมตัวอยาง ประมวลความเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมดท่ีไดรับการพิจารณา
แบบสอบถามเปนรายขอแลวนํามาปรับปรุงแกไข 
 6. นําแบบสอบถามท่ีแกไขเรียบรอยไปทดลองใช (Try out) กับกลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 40 ราย แลวนํามาหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใชวิธกีารหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α - 
Coefficient) ของ Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา.  2546: 449) คาอัลฟาท่ีไดจะแสดงถึงระดับความ
คงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวางคาท่ีใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความเช่ือม่ันสูง   
 7. นําแบบสอบถามท่ีผานการทดสอบนําไปเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยกับกลุมตัวอยาง
จริง 
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ จากแหลงขอมูล 2 สวน ดังน้ี 
 1.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดมาจากการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
ท่ีสามารถอางอิงได อินเตอรเน็ต และผลงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อประกอบการสราง
แบบสอบถาม 
 2.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลจากการรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ซ่ึง
คณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บตัวอยางดวยตนเอง พรอมท้ังช้ีแจงวัตถุประสงค และขอความรวมมือใน
การเก็บขอมูลจากจากผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 
 
4. การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
 การจัดทําขอมูล  
 1.  ตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม 
โดยแยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก  
 2.  การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามท่ีถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามท่ีได
กําหนดรหัสไวลวงหนา 
 3.  การประมวลผลขอมูล ท่ีลงรหัสแลว ไดนํามาบันทึกโดยใชเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร 
เพื่อการประมวลผลขอมูลซ่ึงใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistic Package 
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for Social Science หรือ SPSS) โดยการวิจัยคร้ังน้ี ใชระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 (Level 
of Significance) และดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
  3.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยนําขอมูลท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม ในสวนท่ี 1 ขอมูลดานประชากรศาสตร ขอ 1-7 ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน มาวิเคราะหดวยการหาคาความถี่ (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage) 
  3.2  นําขอมูลของแบบสอบถามสวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มาแจกแจงความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 4.  ใชสถิติอนุมาน (Inferential statistics) มาทําการทดสอบสมมติฐาน โดย 
  4.1  การทดสอบสมมติฐานขอ 1 
    ผูบริโภคท่ีมีเพศ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
แตกตางกัน สถิติท่ีใชในการทดสอบ ไดแก สถิติไค-สแควร (Pearson chi-square) ใชในการทดสอบ
กับแบบสอบถามตอนท่ี 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค ขอท่ี 1 ความถี่ในการรับประทานอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียวโดยเฉลี่ย ขอท่ี 2 คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคน/คร้ังในการรับประทานอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว ขอท่ี 3 ชวงเวลาสวนใหญท่ีใชบริการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ขอท่ี 
4 วันท่ีใชบริการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวบอยท่ีสุด และขอท่ี 5 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
รับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
  4.2  การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 
    ผูบริโภคท่ีมีอายุ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
แตกตางกัน สถิติท่ีใชในการทดสอบ ไดแก สถิติไค-สแควร (Pearson chi-square) ใชในการทดสอบ
กับแบบสอบถามตอนท่ี 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค ขอท่ี 1 ความถี่ในการรับประทานอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียวโดยเฉลี่ย ขอท่ี 2 คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคน/คร้ังในการรับประทานอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว ขอท่ี 3 ชวงเวลาสวนใหญท่ีใชบริการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ขอท่ี 
4 วันท่ีใชบริการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวบอยท่ีสุด และขอท่ี 5 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
รับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
  4.3  การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 3 
    ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว แตกตางกัน  สถิติท่ีใชในการทดสอบ ไดแกสถิติไค-สแควร (Pearson chi-square) 
ใชในการทดสอบกับแบบสอบถามตอนท่ี 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค ขอท่ี 1 ความถี่ในการ
รับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวโดยเฉลี่ย ขอท่ี 2 คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคน/คร้ังในการ
รับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ขอท่ี 3 ชวงเวลาสวนใหญท่ีใชบริการรับประทานอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว ขอท่ี 4 วันท่ีใชบริการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวบอยท่ีสุด และขอท่ี 5 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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  4.4  การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 4 
    ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสี
เขียว แตกตางกัน สถิติท่ีใชในการทดสอบ ไดแก สถิติไค-สแควร (Pearson chi-square) ใชในการ
ทดสอบกับแบบสอบถามตอนท่ี 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค ขอท่ี 1 ความถี่ในการรับประทาน
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียวโดยเฉลี่ย ขอท่ี 2 คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคน/คร้ังในการรับประทานอาหาร
ท่ีรานอาหารสีเขียว ขอท่ี 3 ชวงเวลาสวนใหญท่ีใชบริการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ขอท่ี 
4 วันท่ีใชบริการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวบอยท่ีสุด และขอท่ี 5 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
รับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
  4.5  การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 5 
    ผูบริโภคท่ีมีอาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
แตกตางกัน  สถิติท่ีใชในการทดสอบ ไดแก สถิติไค-สแควร (Pearson chi-square) ใชในการ
ทดสอบกับแบบสอบถามตอนท่ี 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค ขอท่ี 1 ความถี่ในการรับประทาน
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียวโดยเฉลี่ย ขอท่ี 2 คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคน/คร้ังในการรับประทานอาหาร
ท่ีรานอาหารสีเขียว ขอท่ี 3 ชวงเวลาสวนใหญท่ีใชบริการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ขอท่ี 
4 วันท่ีใชบริการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวบอยท่ีสุด และขอท่ี 5 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
รับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
  4.6  การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 6 
    ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว แตกตางกัน สถิติท่ีใชในการทดสอบ ไดแก สถิติไค-สแควร (Pearson chi-square) 
ใชในการทดสอบกับแบบสอบถามตอนท่ี 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค ขอท่ี 1 ความถี่ในการ
รับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวโดยเฉลี่ย ขอท่ี 2 คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคน/คร้ังในการ
รับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ขอท่ี 3 ชวงเวลาสวนใหญท่ีใชบริการรับประทานอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว ขอท่ี 4 วันท่ีใชบริการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวบอยท่ีสุด และขอท่ี 5 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
  4.7  การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 7 
    ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชในการทดสอบ ไดแก สถิติ
ไค-สแควร (Pearson chi-square) ใชในการทดสอบกับแบบสอบถามตอนท่ี 2 เกี่ยวกับพฤติกรรม
การบริโภค ขอท่ี 1 ความถี่ในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวโดยเฉลี่ย ขอท่ี 2 คาใชจาย
โดยเฉลี่ยตอคน/คร้ังในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ขอท่ี 3 ชวงเวลาสวนใหญท่ีใช
บริการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ขอท่ี 4 วันท่ีใชบริการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสี
เขียวบอยท่ีสุด และขอท่ี 5 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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  4.8  การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 8 
    ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชในการทดสอบ ไดแก สถิติ
ไค-สแควร (Pearson chi-square) ใชในการทดสอบกับแบบสอบถามตอนท่ี 2 เกี่ยวกับพฤติกรรม
การบริโภค ขอท่ี 1 ความถี่ในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวโดยเฉลี่ย ขอท่ี 2 คาใชจาย
โดยเฉลี่ยตอคน/คร้ังในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ขอท่ี 3 ชวงเวลาสวนใหญท่ีใช
บริการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ขอท่ี 4 วันท่ีใชบริการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสี
เขียวบอยท่ีสุด และขอท่ี 5 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
  4.9  การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 9 
    ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชใน
การทดสอบ ไดแก สถิติไค-สแควร (Pearson chi-square) ใชในการทดสอบกับแบบสอบถามตอนท่ี 
2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค ขอท่ี 1 ความถี่ในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวโดย
เฉลี่ย ขอท่ี 2 คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคน/คร้ังในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ขอท่ี 3 
ชวงเวลาสวนใหญท่ีใชบริการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ขอท่ี 4 วันท่ีใชบริการ
รับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวบอยท่ีสุด และขอท่ี 5 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการรับประทาน
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
  4.10 การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 10 
    ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ มีผล
ตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชใน
การทดสอบ ไดแก สถิติไค-สแควร (Pearson chi-square) ใชในการทดสอบกับแบบสอบถามตอนท่ี 
2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค ขอท่ี 1 ความถี่ในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวโดย
เฉลี่ย ขอท่ี 2 คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคน/คร้ังในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ขอท่ี 3 
ชวงเวลาสวนใหญท่ีใชบริการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ขอท่ี 4 วันท่ีใชบริการ
รับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวบอยท่ีสุด และขอท่ี 5 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการรับประทาน
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 
5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชสถิติพื้นฐาน อัน
ประกอบดวย 
  1.1  การหาคารอยละ (Percentage) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550:52) โดยใชสูตรดังน้ี 
 

    f   100P = 
n

×  
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   เม่ือ P  แทน  คารอยละ 
    f    แทน  ความถี่ท่ีตองการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ 
    n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
  1.2  สูตรคาเฉลี่ย (Mean) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550:48) 
    

        =    

                                     
   เม่ือ   แทน  คาคะแนนเฉลี่ย 
     แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
    n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
  1.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ดังน้ี  
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2550:49) 
                                       

               S.D.  =  

 
   เม่ือ   S.D.    แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง   
         แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
              แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 
     X   แทน  คาเฉลี่ยตัวอยาง 
    i x   แทน  คาของขอมูลหนวยท่ี i 
    n    แทน  คาขนาดตัวอยาง 
    X    แทน  คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 
    n    แทน  จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 
    n-1   แทน  จํานวนตัวแปรอิสระ 
            2)(∑ X       แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 
             ∑ 2X     แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
 
 2.  สถิติท่ีใชทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
  การหาคาความเช่ือม่ันแบบสอบถามโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) 
ของครอนบัค โดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550:34-36) 
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VarianceianceCok

VarianceianceCok
/var)1(1

/var
−+

=α  

 
   โดยท่ี  k    แทน  จํานวนคําถาม 
    ianceCo var    แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตาง ๆ 
    Variance   แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 
 
 3.  สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 
  3.1  สถิติไค-สแควร (Chi-Square Test: χ 2   ใชในการทดสอบความเปนอิสระกันของ
ตัวแปร 2 ตัว โดยมีสูตรดังน้ี (นราศรี ไววนิชกุล; ชูศักดิ์ อุดมศรี.  2541) 
 

      
 
   เม่ือ χ 2  แทน  ไค-สแควร (Chi-Square) 
    Oi   แทน  ความถี่ท่ีไดจากการสังเกต (Observed Frequency) 
    Ei  แทน  ความถี่ท่ีคาดหวัง (Expected Frequency) 
     K  แทน  จํานวนประเภทหรือจํานวนกลุม 
  
 



บทที ่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปรผลตามลําดับดังน้ี 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อใหการแปลความหมายมีความเขาใจตรงกันในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสัญลักษณ
และอักษรยอดังตอไปน้ี 
 n   แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 S.D.  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 %   แทน คารอยละ (Percentage) 
 χ2  แทน คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square) 
 P-Value แทน คาความนาจะเปน (Probability) เม่ือทดสอบดวยสถิติไค-สแควร (Chi-Square)  
 *   แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 ตอนท่ี 3 ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตอผูบริโภคในการรับประทาน
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 
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ตอนที ่1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ในตอนน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลสวนตัว ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดตอเดือน ดังรายละเอียดในตาราง 2 
 
ตาราง 2  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 
N=400 

รอยละ 
(%) 

เพศ   
ชาย 143 35.8 
หญิง 257 64.3 

รวม 400 100.0 
อายุ   
20-30 ป 101 25.3 
31-40 ป 230 57.5 
41 ปขึ้นไป 69 17.3 

รวม 400 100.0 
การศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 40 10.0 
ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเทา 360 90.0 

รวม 400 100.0 
สถานภาพ   

โสด 229 57.3 
สมรส 171 42.8 

รวม 400 100.0 
อาชีพ   

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 36 9.0 
ประกอบธรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 76 19.0 
รับจาง/พนักงานบริษัทเอกชน 272 68.0 
อื่นๆ 16 4.0 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 
N=400 

รอยละ 
(%) 

รายได   
ต่ํากวา 10,000 บาท 23 5.8 
10,001-20,000 บาท 46 11.5 
20,001-30,000 บาท 95 23.8 
30,001-40,000 บาท 65 16.3 
40,001-50,000 บาท 27 6.8 
50,001 บาทขึ้นไป 144 36.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตาราง 2 พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 64.3 
และเปนเพศชาย จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 35.8 จําแนกตามอายุ พบวา สวนใหญอายุ  31-40 
ป จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 57.5  อายุ 20-30 ป จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.3 อายุ 41 
ปขึ้นไป จํานวน 69 คน รอยละ 17.3  จําแนกตามการศึกษา พบวา การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปหรือ
เทียบเทา จํานวน 360 คน รอยละ 90.0 การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ
10.0 จําแนกตามสถานภาพ พบวา สวนใหญสถานภาพ โสด จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 57.3 
และสมรส จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 42.8  จําแนกตามอาชีพ พบวา สวนใหญมีอาชีพ รับจาง/
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 68.0 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 36 คน 
คิดเปนรอยละ 9.0  ประกอบธรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.0  อื่นๆ 
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 จําแนกตามรายได พบวา สวนใหญมีรายได 50,001 บาทขึ้นไป 
จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.0  รองลงมาคือ รายได 20,001-30,000 บาท จํานวน 95 คนคิด
เปนรอยละ 23.8 รายได 30,001-40,000 บาท จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.3 รายได 10,001-
20,000 บาท จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.5  รายได 40,001-50,000 บาท จํานวน 27 คน คิด
เปนรอยละ 6.8 และรายไดต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.8 
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ตอนที ่2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 ในตอนน้ีเปนการวิเคราะหขอมูล พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ซ่ึงไดแก 
ความถี่ในการบริโภค คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคน/คร้ัง ชวงเวลาท่ีใชบริการรับประทานอาหาร 
รับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ผูมีอทิธิพลในการรับประทาน 
 
ตาราง 3 แสดงความถี่ในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 

ความถี่ในการรับประทานสีเขียว จํานวน 
N=400 

รอยละ 
(%) 

สัปดาหละ 1-2 คร้ัง 44 11.0 
เดือนละ 1-2 คร้ัง 108 27.0 
2-3 เดือนคร้ัง 123 30.8 
ป ละ 1- 2 คร้ัง 125 31.3 

รวม 400 100.0 
 
 ตาราง 3 พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีความถี่ในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
คือ ป ละ 1- 2 คร้ัง จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 31.3 รองลงมาคือ ความถี่ 2-3 เดือนคร้ัง จํานวน 
123 คน คิดเปนรอยละ 30.8 เดือนละ 1-2 คร้ัง จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.0 และสัปดาหละ 
1-2 คร้ัง จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.0 
  
ตาราง 4 แสดงคาใชจายในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 

คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคนตอคร้ัง จํานวน 
N=400 

รอยละ 
(%) 

ต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาท 33 8.3 
301-500 บาท 100 25.0 
501-700 บาท 65 16.3 
701-1,000 บาท 85 21.3 
1,001 บาทขึ้นไป  117 29.3 

รวม 400 100.0 
 
 ตาราง 4 พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอคนตอคร้ังในการรับประทาน
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว คือ 1,001 บาทขึ้นไป จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.3 รองลงมาคือ 
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301-500 บาท จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.0 คาใชจาย 701-1,000 บาท จํานวน 85 คน คิด
เปนรอยละ 21.3 คาใชจาย 501-700 บาท จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.3 คาใชจาย ต่ํากวาหรือ
เทากับ 300 บาท จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.3 
 
ตาราง 5 แสดงชวงเวลาท่ีใชบริการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 

ชวงเวลาท่ีใชบริการ จํานวน 
N=400 

รอยละ 
(%) 

12.00-17.30 น. 32 8.0 
17.31-19.30 น. 138 34.5 
19.31-21.00 น. 224 56.0 
21.01-24.00 น. 6 1.5 

รวม 400 100.0 
 
 ตาราง 5 พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีชวงเวลาท่ีใชบริการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสี
เขียว คือ 19.31-21.00 น. จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 56.0 รองลงมาคือ ชวงเวลา 17.31-19.30 
น.จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.5 เวลา 12.00-17.30 น.จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.0 
เวลา 21.01-24.00 น. จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5 
  
ตาราง 6 แสดงวันท่ีรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 

วัน จํานวน 
N=400 

รอยละ 
(%) 

จันทร-พฤหัสบดี 6 1.5 
ศุกร-อาทิตย 144 36.0 
วันหยุดเทศกาล 28 7.0 
ไมแนนอนขึ้นอยูกับความสะดวก 222 55.5 

รวม 400 100.0 
 
 ตาราง 6 พบวา วันท่ีรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวสวนใหญคือ ไมแนนอนขึ้นอยู
กับความสะดวก 222 คน คิดเปนรอยละ 55.5  รองลงมาคือ วันศุกร-อาทิตย จํานวน 144 คน คิด
เปนรอยละ 36.0 วันหยุดเทศกาล จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.0 วันจันทร-พฤหัสบดจํีานวน 6 
คน คิดเปนรอยละ1.5 
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ตาราง 7 แสดงผูมีอิทธิพลในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 

ผูมีอิทธิพลในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว จํานวน 
N=400 

รอยละ 
(%) 

ตัวเอง 142 35.5 
ครอบครัว/คนรัก 173 43.3 
เพื่อน 85 21.3 

รวม 400 100.0 
 
 ตาราง 7 พบวา สวนใหญผูมีอิทธิพลในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว คือ 
ครอบครัว/คนรัก 173 คน คิดเปนรอยละ 43.3  รองลงมาคือ ตัวเอง จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 
35.5 เพื่อน จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.3 
  
 
 ตอนที ่3 ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตอผูบริโภคในการรับประทาน
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 
ตาราง 8 แสดงปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหาร   

สีเขียว 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ จํานวน 
N=400 

รอยละ 
(%) 

ไดรับรองคุณภาพมาตรฐานรานอาหารสีเขียว 8 2.0 
รสชาติของอาหาร 194 48.5 
ความสะอาดและความสดใหมของอาหาร 164 41.0 
การใชวัตถุดิบปลอดสารพิษ 34 8.5 

รวม 400 100.0 
 
 ตาราง 8 พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการรับประทานอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียวคือ รสชาติของอาหาร 194 คน คิดเปนรอยละ 48.5  รองลงมาคือ ความสะอาดและ
ความสดใหมของอาหาร จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 41.0 การใชวัตถุดิบปลอดสารพิษ จํานวน 
34 คน คิดเปนรอยละ 8.5 ไดรับรองคุณภาพมาตรฐานรานอาหารสีเขียว จํานวน 8 คน คิดเปนรอย
ละ 2.0 
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ตาราง 9 แสดงปจจัยดานราคาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 

ปจจัยดานราคา จํานวน 
N=400 

รอยละ 
(%) 

ความคุมคาเม่ือเทียบกับรสชาติ 237 59.3 
ความคุมคาเม่ือเทียบกับปริมาณ 75 18.8 
ราคาใกลเคียงกับรานท่ัวไป 88 22.0 

รวม 400 100.0 
 
 ตาราง 9 พบวา ปจจัยดานราคาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการรับประทานอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียวคือ รสชาติของอาหาร 237 คน คิดเปนรอยละ 59.3 รองลงมาคือ ราคาใกลเคียงกับ
รานท่ัวไป จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.0 ความคุมคาเม่ือเทียบกับปริมาณ จํานวน 75 คน คิด
เปนรอยละ 18.8  
 
ตาราง 10 แสดงปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการรับประทานอาหาร

ท่ีรานอาหารสีเขียว 
 

ดานชองทางการจัดจําหนาย จํานวน 
N=400 

รอยละ 
(%) 

ตั้งอยูในทําเลท่ีสะดวก 260 65.0 
อยูใกลตลาด/หางสรรพสินคา 6 1.5 
รานอาหารอยูใกลท่ีพัก/ ท่ีทํางาน 96 24.0 
รานอาหารมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ 38 9.5 

รวม 400 100.0 
 
 ตาราง10 พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการ
รับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว คือ ตั้งอยูในทําเลท่ีสะดวก จํานวน 260 คน คิดเปนรอยละ 
65.0รองลงมาคือ รานอาหารอยูใกลท่ีพัก/ ท่ีทํางาน จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.0 รานอาหารมี
หลายสาขาใหเลือกใชบริการ จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.5 อยูใกลตลาด/หางสรรพสินคา 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5 
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ตาราง 11 แสดงปจจัยดานลักษณะกายภาพท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการรับประทานอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว 

 

ดานลักษณะกายภาพ จํานวน 
N=400 

รอยละ 
(%) 

ความสะอาดของรานและสถานท่ีประกอบอาหาร 166 41.5 
บรรยากาศ การจัดวางของและการตกแตงของราน 158 39.5 
ขนาดของรานและจํานวนท่ีน่ังในราน 10 2.5 
รานอาหารมีสถานท่ีจอดรถ สะดวกและเพียงพอ 54 13.5 
การถายเทของอากาศและแสงสวางในราน 12 3.0 

รวม 400 100.0 
 
 ตาราง 11 พบวา ปจจัยดานลักษณะกายภาพท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการรับประทาน
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว คือ ความสะอาดของรานและสถานท่ีประกอบอาหาร จํานวน 166 คน คิด
เปนรอยละ 41.5 รองลงมาคือ บรรยากาศ การจัดวางของและการตกแตงของราน158 คน คิดเปน
รอยละ39.5 รานอาหารมีสถานท่ีจอดรถ สะดวกและเพียงพอ จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.5 
การถายเทของอากาศและแสงสวางในราน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 ขนาดของรานและ
จํานวนท่ีน่ังในราน จํานวน 10  คน คิดเปนรอยละ 2.5 
 
 ตอนที ่4 การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 
 ในการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยคร้ังน้ีไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไว
คือ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) ก็ตอเม่ือคาความนาจะเปน (Probability) ของคาสถิติเม่ือทดสอบ มีคานอยกวา 0.05 
 
 4.1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
 
 จากสมมติฐานการศึกษาสามารถแปลงเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 H0 4.1 เพศไมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว   
 H1 4.1 เพศมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 12  แสดงผลการเปรียบเทียบความถี่ในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตามเพศ 
  

เพศ 
ความถ่ีในการบริโภค 

ชาย หญิง 
รวม 

(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 
สัปดาหละ1-2 คร้ัง (คน) 11 33 44 
  (%) 7.7% 12.8% 11.0% 
เดือนละ1-2 คร้ัง (คน) 34 74 108 
  (%) 23.8% 28.8% 27.0% 
2-3 เดือนตอคร้ัง (คน) 55 68 123 
  (%) 38.5% 26.5% 30.8% 
ปละ 1-2 คร้ัง (คน) 43 82 125 
 (%) 30.1% 31.9% 31.3% 

รวม (คน) 143 257 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 7.474 
 

P-Value 
= .058 

 
 จากตาราง 12 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคา P-Value เทากับ 
0.058 ซ่ึงมากกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงปฏิเสธ H1 คือ เพศไมมีผลตอความถี่ในการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบคาใชจายในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
เพศ 

  
เพศ 

คาใชจายในการบริโภคอาหาร 
ชาย หญิง 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 
ต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาท (คน) 1 32 33 
  (%) .7% 12.5% 8.3% 
301-500 บาท (คน) 32 68 100 
  (%) 22.4% 26.5% 25.0% 
501-700 บาท (คน) 12 53 65 
  (%) 8.4% 20.6% 16.3% 
701-1,000 บาท (คน) 63 22 85 
  (%) 44.1% 8.6% 21.3% 
1,001 บาทขึ้นไป (คน) 35 82 117 
 (%) 24.5% 31.9% 29.3% 

รวม (คน) 143 257 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 80.66 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 13 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ เพศมีผลตอคาใชจายในการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 14 แสดงผลการเปรียบเทียบชวงเวลาในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
เพศ 

  
เพศ 

ชวงเวลาในการบริโภค 
ชาย หญิง 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 
12.00-17.30 น. (คน) 8 24 32 
  (%) 5.6% 9.3% 8.0% 
17.31-19.30 น. (คน) 45 93 138 
  (%) 31.5% 36.2% 34.5% 
19.31-21.00 น. (คน) 84 140 224 
  (%) 58.7% 54.5% 56.0% 
21.01-24.00 น. (คน) 6 0 6 
  (%) 4.2% .0% 1.5% 

รวม (คน) 143 257 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 13.285 
 

P-Value 
= .004* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 14 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.004 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ เพศมีผลตอชวงเวลาในการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 15  แสดงผลการเปรียบเทียบวันในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตามเพศ 
  

เพศ 
วันในการบริโภครานอาหารสีเขียว 

ชาย หญิง 
รวม 

(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 
จันทร-พฤหัสบดี (คน) 0 6 6 
  (%) .0% 2.3% 1.5% 
ศุกร-อาทิตย (คน) 59 85 144 
  (%) 41.3% 33.1% 36.0% 
วันหยุดเทศกาล (คน) 12 16 28 
  (%) 8.4% 6.2% 7.0% 
ไมแนนอนขึ้นอยูกับความ (คน) 72 150 222 
 สะดวก (%) 50.3% 58.4% 55.5% 

รวม (คน) 143 257 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 6.728 
 

P-Value 
= .081 

 
 จากตาราง 15 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.081 ซ่ึงมากกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงปฏิเสธ H1 คือ เพศไมมีผลตอวันในการบริโภคอาหาร
ท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบผูอิทธิพลตอการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
เพศ 

  
 เพศ 

ผูอิทธิพลตอการบริโภค  ชาย หญิง 
รวม 

(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 
ตัวเอง (คน) 62 80 142 
  (%) 43.4% 31.1% 35.5% 
ครอบครัว/คนรัก (คน) 46 127 173 
  (%) 32.2% 49.4% 43.3% 
เพื่อน (คน) 35 50 85 
  (%) 24.5% 19.5% 21.3% 

รวม (คน) 143 257 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 11.280 
 

P-Value 
= .004* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 16 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.004 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ เพศมีผลตอผูมีอิทธิพลตอการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 
 4.2 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
 
 จากสมมติฐานการศึกษาสามารถแปลงเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 H0 4.2: อายุไมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว  
 H1 4.2: อายุมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 17 แสดงผลการเปรียบเทียบความถี่ในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตามอายุ 
  

อายุ 
ความถ่ีในการบริโภค 

20-30 ป 31-40 ป 41 ปขึ้นไป 
รวม 

(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 
สัปดาหละ1-2 คร้ัง (คน) 23 21 0 44 
  (%) 22.8% 9.1% .0% 11.0% 
เดือนละ1-2 คร้ัง (คน) 30 59 19 108 
  (%) 29.7% 25.7% 27.5% 27.0% 
2-3 เดือนตอคร้ัง (คน) 35 65 23 123 
  (%) 34.7% 28.3% 33.3% 30.8% 
ปละ 1-2 คร้ัง (คน) 13 85 27 125 
 (%) 12.9% 37.0% 39.1% 31.3% 

รวม (คน) 101 230 69 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 37.28 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 17 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ อายุมีผลตอความถี่ในการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบคาใชจายในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
อายุ 

  
อายุ 

คาใชจายในการบริโภค 
20-30 ป 31-40 ป 41 ปขึ้นไป 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 
ต่ํากวาหรือเทากับ  (คน) 4 20 9 33 
 300 บาท (%) 4.0% 8.7% 13.0% 8.3% 
301-500 บาท (คน) 30 58 12 100 
  (%) 29.7% 25.2% 17.4% 25.0% 
501-700 บาท (คน) 24 24 17 65 
  (%) 23.8% 10.4% 24.6% 16.3% 
701-1,000 บาท (คน) 19 59 7 85 
  (%) 18.8% 25.7% 10.1% 21.3% 
1,001 บาทขึ้นไป (คน) 24 69 24 117 
 (%) 23.8% 30.0% 34.8% 29.3% 

รวม (คน) 101 230 69 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 26.20 
 

P-Value 
= .001* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 18 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ อายุมีผลตอคาใชจายในการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 19  แสดงผลการเปรียบเทียบชวงเวลาในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
อายุ 

  
อายุ 

ชวงเวลาในการบริโภค 
20-30 ป 31-40 ป 41 ปขึ้นไป 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 
12.00-17.30 น. (คน) 0 32 0 32 
  (%) .0% 13.9% .0% 8.0% 
17.31-19.30 น. (คน) 28 83 27 138 
  (%) 27.7% 36.1% 39.1% 34.5% 
19.31-21.00 น. (คน) 73 110 41 224 
  (%) 72.3% 47.8% 59.4% 56.0% 
21.01-24.00 น. (คน) 0 5 1 6 
  (%) .0% 2.2% 1.4% 1.5% 

รวม (คน) 101 230 69 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 35.47 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 19 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ อายุมีผลตอชวงเวลาในการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบวันในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตามอายุ 
  

อายุ 
วันในการบริโภค 

20-30 ป 31-40 ป 41 ปขึ้นไป 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 
จันทร-พฤหัสบดี (คน) 6 0 0 6 
  (%) 5.9% .0% .0% 1.5% 
ศุกร-อาทิตย (คน) 39 89 16 144 
  (%) 38.6% 38.7% 23.2% 36.0% 
วันหยุดเทศกาล (คน) 0 22 6 28 
  (%) .0% 9.6% 8.7% 7.0% 
ไมแนนอนขึ้นอยูกับ (คน) 56 119 47 222 
ความไมสะดวก (%) 55.4% 51.7% 68.1% 55.5% 

รวม (คน) 101 230 69 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 33.65 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 20 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ อายุมีผลตอวันในการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 21 แสดงผลการเปรียบเทียบผูมีอิทธิพลในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
อายุ 

  
อายุ 

ผูมีอิทธิพลในการบริโภค 
20-30 ป 31-40 ป 41 ปขึ้นไป 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 
ตัวเอง (คน) 44 66 32 142 
  (%) 43.6% 28.7% 46.4% 35.5% 
ครอบครัว/คนรัก (คน) 13 124 36 173 
  (%) 12.9% 53.9% 52.2% 43.3% 
เพื่อน (คน) 44 40 1 85 
  (%) 43.6% 17.4% 1.4% 21.3% 

รวม (คน) 101 230 69 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 74.026 
 

P-Value 
=  .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 21 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับH1 คือ อายุมีผลตอผูมีอิทธิพลในการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 
 4.3 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการศึกษา แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
 
จากสมมติฐานการศึกษาสามารถแปลงเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 H0 4.3: การศึกษาไมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว  
 H1 4.3: การศึกษามีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเทียบความถี่ในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
การศึกษา 

  
การศึกษา 

ความถ่ีในการบริโภค 
ต่ํากวา

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีขึ้น
ไปหรือ
เทียบเทา 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 

สัปดาหละ1-2 คร้ัง (คน) 3 41 44 
  (%) 7.5% 11.4% 11.0% 
เดือนละ1-2 คร้ัง (คน) 7 101 108 
  (%) 17.5% 28.1% 27.0% 
2-3 เดือนตอคร้ัง (คน) 24 99 123 
  (%) 60.0% 27.5% 30.8% 
ปละ 1-2 คร้ัง (คน) 6 119 125 
 (%) 15.0% 33.1% 31.3% 

รวม (คน) 40 360 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 18.102 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 22 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ การศึกษามีผลตอความถี่ในการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 23  แสดงผลการเปรียบเทียบคาใชจายในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
การศึกษา 

  
การศึกษา 

คาใชจายในการบริโภคอาหาร 
ต่ํากวา

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีขึ้น
ไปหรือ
เทียบเทา 

รวม 
(n = 400) Pearson 

Chi-Square 
Tests 

ต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาท (คน) 9 24 33 
  (%) 22.5% 6.7% 8.3% 
301-500 บาท (คน) 6 94 100 
  (%) 15.0% 26.1% 25.0% 
501-700 บาท (คน) 1 64 65 
  (%) 2.5% 17.8% 16.3% 
701-1,000 บาท (คน) 4 81 85 
  (%) 10.0% 22.5% 21.3% 
1,001 บาทขึ้นไป (คน) 20 97 117 
 (%) 50.0% 26.9% 29.3% 

รวม (คน) 40 360 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 27.08 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 23 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับH1 คือ การศึกษามีผลตอคาใชจายในการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 24 แสดงผลการเปรียบเทียบชวงเวลาในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
การศึกษา 

  
การศึกษา 

ชวงเวลาในการบริโภค 
ต่ํากวา

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีขึ้น
ไปหรือ
เทียบเทา 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 

12.00-17.30 น. (คน) 4 28 32 
  (%) 10.0% 7.8% 8.0% 
17.31-19.30 น. (คน) 15 123 138 
  (%) 37.5% 34.2% 34.5% 
19.31-21.00 น. (คน) 21 203 224 
  (%) 52.5% 56.4% 56.0% 
21.01-24.00 น. (คน) 0 6 6 
  (%) .0% 1.7% 1.5% 

รวม (คน) 40 360 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 1.10 
 

P-Value 
= .777 

 
 จากตาราง 24 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ .777 ซ่ึงมากกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงปฏิเสธ H1 คือ การศึกษาไมมีผลตอชวงเวลาในการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบวันในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
การศึกษา 

  
การศึกษา 

วันในการบริโภครานอาหารสีเขียว 
ต่ํากวา

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีขึ้น
ไปหรือ
เทียบเทา 

รวม 
(n = 400) Pearson 

Chi-Square 
Tests 

จันทร-พฤหัสบดี (คน) 2 4 6 
  (%) 5.0% 1.1% 1.5% 
ศุกร-อาทิตย (คน) 8 136 144 
  (%) 20.0% 37.8% 36.0% 
วันหยุดเทศกาล (คน) 6 22 28 
  (%) 15.0% 6.1% 7.0% 
ไมแนนอนขึ้นอยูกับความไม (คน) 24 198 222 
 สะดวก (%) 60.0% 55.0% 55.5% 

รวม (คน) 40 360 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 11.02 
 

P-Value 
= .012* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 25 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.012 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ การศึกษามีผลตอวันในการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 

ตาราง 26 แสดงผลการเปรียบเทียบผูอิทธิพลตอการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
การศึกษา 

  
การศึกษา 

ผูมีอิทธิพลตอการบริโภค ต่ํากวา
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ขึ้นไปหรือ
เทียบเทา 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 

ตัวเอง (คน) 6 136 142 
  (%) 15.0% 37.8% 35.5% 
ครอบครัว/คนรัก (คน) 31 142 173 
  (%) 77.5% 39.4% 43.3% 
เพื่อน (คน) 3 82 85 
  (%) 7.5% 22.8% 21.3% 

รวม (คน) 40 360 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 21.27 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 26 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับH1 คือ การศึกษามีผลตอผูมีอิทธิพลตอการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 
 4.4 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
 
 จากสมมติฐานการศึกษาสามารถแปลงเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 H0 4.4: สถานภาพไมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว  
 H1 4.4: สถานภาพมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
  
 
 
 
 



 61 

ตาราง 27 แสดงผลการเปรียบเทียบสถานภาพกับความถี่ในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว
จําแนกตามสถานภาพ 

  
สถานภาพ 

ความถ่ีในการบริโภค 
โสด สมรส 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 
สัปดาหละ1-2 คร้ัง (คน) 32 12 44 
  (%) 14.0% 7.0% 11.0% 
เดือนละ1-2 คร้ัง (คน) 67 41 108 
  (%) 29.3% 24.0% 27.0% 
2-3 เดือนตอคร้ัง (คน) 72 51 123 
  (%) 31.4% 29.8% 30.8% 
ปละ 1-2 คร้ัง (คน) 58 67 125 
 (%) 25.3% 39.2% 31.3% 

รวม (คน) 229 171 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 11.41 
 

P-Value 
= .010* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 27 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.010 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ สถานภาพมีผลตอความถี่ในการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 28  แสดงผลการเปรียบเทียบคาใชจายในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
สถานภาพ 

  
สถานภาพ 

คาใชจายในการบริโภคอาหาร 
โสด สมรส 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 
ต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาท (คน) 22 11 33 
  (%) 9.6% 6.4% 8.3% 
301-500 บาท (คน) 64 36 100 
  (%) 27.9% 21.1% 25.0% 
501-700 บาท (คน) 38 27 65 
  (%) 16.6% 15.8% 16.3% 
701-1,000 บาท (คน) 35 50 85 
  (%) 15.3% 29.2% 21.3% 
1,001 บาทขึ้นไป (คน) 70 47 117 
 (%) 30.6% 27.5% 29.3% 

รวม (คน) 229 171 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 12.39 
 

P-Value 
= .015* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 28 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.015 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ สถานภาพมีผลตอคาใชจายในการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 29  แสดงผลการเปรียบเทียบชวงเวลาในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
สถานภาพ 

  
สถานภาพ 

ชวงเวลาในการบริโภค 
โสด สมรส 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 
12.00-17.30 น. (คน) 24 8 32 
  (%) 10.5% 4.7% 8.0% 
17.31-19.30 น. (คน) 45 93 138 
  (%) 19.7% 54.4% 34.5% 
19.31-21.00 น. (คน) 155 69 224 
  (%) 67.7% 40.4% 56.0% 
21.01-24.00 น. (คน) 5 1 6 
  (%) 2.2% .6% 1.5% 

รวม (คน) 229 171 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 53.09 
 

P-Value 
= .000* 

 
 จากตาราง 29 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ สถานภาพมีผลตอชวงเวลาในการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 30  แสดงผลการเปรียบเทียบสถานภาพกับวันในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว
จําแนกตามสถานภาพ 

  
สถานภาพ 

วันในการบริโภครานอาหารสีเขียว 
โสด สมรส 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 
จันทร-พฤหัสบดี (คน) 2 4 6 
  (%) 5.0% 1.1% 1.5% 
ศุกร-อาทิตย (คน) 8 136 144 
  (%) 20.0% 37.8% 36.0% 
วันหยุดเทศกาล (คน) 6 22 28 
  (%) 15.0% 6.1% 7.0% 
ไมแนนอนขึ้นอยูกับความไม (คน) 24 198 222 
 สะดวก (%) 60.0% 55.0% 55.5% 

รวม (คน) 40 360 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 23.04 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 30 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ สถานภาพมีผลตอวันในการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 31 แสดงผลการเปรียบเทียบผูอิทธิพลตอการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
สถานภาพ 

  
 สถานภาพ ผูมีอิทธิพลตอการ

บริโภค  
โสด สมรส 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 
ตัวเอง (คน) 83 59 142 
  (%) 36.2% 34.5% 35.5% 
ครอบครัว/คนรัก (คน) 68 105 173 
  (%) 29.7% 61.4% 43.3% 
เพื่อน (คน) 78 7 85 
  (%) 34.1% 4.1% 21.3% 

รวม (คน) 229 171 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 64.22 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 31 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ สถานภาพมีผลตอผูมีอิทธิพลตอการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 
 4.5 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ท่ีรานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
 
 จากสมมติฐานการศึกษาสามารถแปลงเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 H0 4.5: อาชีพไมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 H1 4.5: อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 32 แสดงผลการเปรียบเทียบความถี่ในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
อาชีพ 

  
อาชีพ 

ความถ่ีในการบริโภค ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ธรุกิจ
สวนตัว 

รับจาง/
พนักงาน
บริษัท 

อ่ืนๆ 
รวม 

(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 

สัปดาหละ1-2 คร้ัง (คน) 0 0 44 0 44 
  (%) .0% .0% 16.2% .0% 11.0% 
เดือนละ1-2 คร้ัง (คน) 12 23 66 7 108 
  (%) 33.3% 30.3% 24.3% 43.8% 27.0% 
2-3 เดือนตอคร้ัง (คน) 21 31 70 1 123 
  (%) 58.3% 40.8% 25.7% 6.3% 30.8% 
ปละ 1-2 คร้ัง (คน) 3 22 92 8 125 
 (%) 8.3% 28.9% 33.8% 50.0% 31.3% 

รวม (คน) 36 76 272 16 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 49.26 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 32 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ อาชีพมีผลตอความถี่ในการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 33 แสดงผลการเปรียบเทียบคาใชจายในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
อาชีพ 

  
อาชีพ 

คาใชจาย ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ธรุกิจ
สวนตัว 

รับจาง/
พนักงาน
บริษัท 

อ่ืนๆ 
รวม 

(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 

ต่ํากวาหรือเทากับ  (คน) 0 14 11 8 33 
 300 บาท (%) .0% 18.4% 4.0% 50.0% 8.3% 
301-500 บาท (คน) 7 19 66 8 100 
  (%) 19.4% 25.0% 24.3% 50.0% 25.0% 
501-700 บาท (คน) 8 1 56 0 65 
  (%) 22.2% 1.3% 20.6% .0% 16.3% 
701-1,000 บาท (คน) 13 10 62 0 85 
  (%) 36.1% 13.2% 22.8% .0% 21.3% 
1,001 บาทขึ้นไป (คน) 8 32 77 0 117 
  (%) 22.2% 42.1% 28.3% .0% 29.3% 

รวม (คน) 36 76 272 16 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 93.06 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 33 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ อาชีพมีผลตอคาใชจายในการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบชวงเวลาในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
อาชีพ 

  
 อาชีพ 

ชวงเวลา  
ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ธรุกิจ
สวนตัว 

รับจาง/
พนักงาน
บริษัท อ่ืนๆ 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 

12.00-17.30 น. (คน) 3 17 12 0 32 
  (%) 8.3% 22.4% 4.4% .0% 8.0% 
17.31-19.30 น. (คน) 14 36 80 8 138 
  (%) 38.9% 47.4% 29.4% 50.0% 34.5% 
19.31-21.00 น. (คน) 19 23 174 8 224 
  (%) 52.8% 30.3% 64.0% 50.0% 56.0% 
21.01-24.00 น. (คน) 0 0 6 0 6 
  (%) .0% .0% 2.2% .0% 1.5% 

รวม (คน) 36 76 272 16 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 47.35 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 34 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ อาชีพมีผลตอชวงเวลาในการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบวันในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตามอาชีพ 
  

อาชีพ 
วัน ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
ธรุกิจ
สวนตัว 

รับจาง/
พนักงาน
บริษัท 

อ่ืนๆ 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 

จันทร-พฤหัสบดี (คน) 0 0 6 0 6 
  (%) .0% .0% 2.2% .0% 1.5% 
ศุกร-อาทิตย (คน) 14 10 119 1 144 
  (%) 38.9% 13.2% 43.8% 6.3% 36.0% 
วันหยุดเทศกาล (คน) 0 7 15 6 28 
  (%) .0% 9.2% 5.5% 37.5% 7.0% 
ไมแนนอนขึ้นอยู (คน) 22 59 132 9 222 
 กับความไมสะดวก (%) 61.1% 77.6% 48.5% 56.3% 55.5% 

รวม (คน) 36 76 272 16 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 56.86 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 35 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ อาชีพมีผลตอวันในการบริโภคอาหาร
ท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 36  แสดงผลการเปรียบเทียบบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว
จําแนกตามอาชีพ 

  
 อาชีพ 

บุคคลที่มีอิทธิพล
ตอการบริโภค 

 
ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ธรุกิจ
สวนตัว 

รับจาง/
พนักงาน
บริษัท อ่ืนๆ 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 

ตัวเอง (คน) 12 29 99 2 142 
  (%) 33.3% 38.2% 36.4% 12.5% 35.5% 
ครอบครัว/คนรัก (คน) 14 46 99 14 173 
  (%) 38.9% 60.5% 36.4% 87.5% 43.3% 
เพื่อน (คน) 10 1 74 0 85 
  (%) 27.8% 1.3% 27.2% .0% 21.3% 

รวม (คน) 36 76 272 16 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 41.12 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 36 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ อาชีพมีผลตอบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 
 4.6 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ท่ีรานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
 
 จากสมมติฐานการศกึษาสามารถแปลงเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 H0 4.6: รายไดไมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 H1 4.6: รายไดมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 37 แสดงผลการเปรียบเทียบความถี่ในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
รายได 

  
รายได 

ความถ่ีในการบริโภค ต่ํากวา 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001-
50,000 
บาท 

50,001 
บาทข้ึนไป 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-

Square 
Tests 

สัปดาหละ1-2  (คน) 1 6 19 8 0 10 44 
 ครั้ง (%) 4.3% 13.0% 20.0% 12.3% .0% 6.9% 11.0% 
เดือนละ1-2  (คน) 14 21 24 10 14 25 108 
 ครั้ง (%) 60.9% 45.7% 25.3% 15.4% 51.9% 17.4% 27.0% 
2-3 เดือนตอ (คน) 2 9 31 25 4 52 123 
 ครั้ง (%) 8.7% 19.6% 32.6% 38.5% 14.8% 36.1% 30.8% 
ปละ 1-2 ครั้ง (คน) 6 10 21 22 9 57 125 
 (%) 26.1% 21.7% 22.1% 33.8% 33.3% 39.6% 31.3% 

รวม (คน) 23 46 95 65 27 144 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 61.40 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 37 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ รายไดมีผลตอความถี่ในการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 38 แสดงผลการเปรียบเทียบคาใชจายในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
รายได 

  
รายได 

คาใชจายในการบริโภค ต่ํากวา 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001-
50,000 
บาท 

50,001 
บาทข้ึนไป 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 

ต่ํากวาหรือ เทา (คน) 9 14 5 5 0 0 33 
กับ300 บาท (%) 39.1% 30.4% 5.3% 7.7% .0% .0% 8.3% 
301-500 บาท (คน) 7 21 29 21 2 20 100 
  (%) 30.4% 45.7% 30.5% 32.3% 7.4% 13.9% 25.0% 
501-700 บาท (คน) 1 9 26 2 10 17 65 
  (%) 4.3% 19.6% 27.4% 3.1% 37.0% 11.8% 16.3% 
701-1,000 บาท (คน) 2 0 10 19 6 48 85 
 (%) 8.7% .0% 10.5% 29.2% 22.2% 33.3% 21.3% 
1,001 บาทขึ้นไป (คน) 4 2 25 18 9 59 117 
  (%) 17.4% 4.3% 26.3% 27.7% 33.3% 41.0% 29.3% 

รวม (คน) 23 46 95 65 27 144 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 162.31 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 38 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ รายไดมีผลตอคาใชจายในการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 39 แสดงผลการเปรียบเทียบชวงเวลาในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
รายได 

  
รายได 

เวลา ต่ํากวา 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001-
50,000 
บาท 

50,001 
บาทข้ึนไป 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 

12.00-17.30 น. (คน) 0 13 4 12 0 3 32 
  (%) .0% 28.3% 4.2% 18.5% .0% 2.1% 8.0% 
17.31-19.30 น. (คน) 9 12 32 40 10 35 138 
  (%) 39.1% 26.1% 33.7% 61.5% 37.0% 24.3% 34.5% 
19.31-21.00 น. (คน) 14 21 59 13 16 101 224 
  (%) 60.9% 45.7% 62.1% 20.0% 59.3% 70.1% 56.0% 
21.01-24.00 น. (คน) 0 0 0 0 1 5 6 
 (%) .0% .0% .0% .0% 3.7% 3.5% 1.5% 

รวม (คน) 23 46 95 65 27 144 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 93.66 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 39 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ รายไดมีผลตอชวงเวลาในการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 40  แสดงผลการเปรียบเทียบวันในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตามรายได 
  

รายได 
วัน ต่ํากวา 

10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001-
50,000 
บาท 

50,001 
บาทข้ึนไป 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 

จันทร-พฤหัสบดี (คน) 0 2 4 0 0 0 6 
  (%) .0% 4.3% 4.2% .0% .0% .0% 1.5% 
ศุกร-อาทิตย (คน) 3 10 34 26 11 60 144 
  (%) 13.0% 21.7% 35.8% 40.0% 40.7% 41.7% 36.0% 
วันหยุดเทศกาล (คน) 6 0 7 7 0 8 28 
  (%) 26.1% .0% 7.4% 10.8% .0% 5.6% 7.0% 
ไมแนนอนขึ้นอยู (คน) 14 34 50 32 16 76 222 
กับความไมสะดวก (%) 60.9% 73.9% 52.6% 49.2% 59.3% 52.8% 55.5% 

รวม (คน) 23 46 95 65 27 144 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 41.37 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 40 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ รายไดมีผลตอวันในการบริโภคอาหาร
ท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 41 แสดงผลการเปรียบเทียบผูมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
รายได 

  
รายได 

บุคคลที่มีอิทธิพลตอ
การบริโภค 

ต่ํากวา 
10,000 
บาท 

10,001-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001-
50,000 
บาท 

50,001 
บาทข้ึนไป 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 

ตัวเอง (คน) 1 22 24 20 4 71 142 
  (%) 4.3% 47.8% 25.3% 30.8% 14.8% 49.3% 35.5% 
ครอบครัว/คนรัก (คน) 15 2 45 42 15 54 173 
  (%) 65.2% 4.3% 47.4% 64.6% 55.6% 37.5% 43.3% 
เพื่อน (คน) 7 22 26 3 8 19 85 
  (%) 30.4% 47.8% 27.4% 4.6% 29.6% 13.2% 21.3% 

รวม (คน) 23 46 95 65 27 144 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 82.03 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 41 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ความแตกตาง
ระหวางสัดสวนรายไดกับบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ รายไดมีผลตอผูมีอิทธิพลตอการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 
 4.7 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว  
 
 จากสมมติฐานการศึกษาสามารถแปลงเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 H0 4.7: ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑไมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว  
 H1 4.7: ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว  
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ตาราง 42  แสดงผลการเปรียบเทียบความถี่ในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

  
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ความถ่ีในการบริโภค 
ไดรบัรอง
มาตรฐาน
รานอาหารสี

เขียว 

รสชาต ิ
ความ

สะอาดสด
ใหม 

ใชวัตถุดิบ
ปลอด
สารพิษ 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-

Square 
Tests 

สัปดาหละ1-2  (คน) 0 26 18 0 44 
 คร้ัง (%) .0% 13.4% 11.0% .0% 11.0% 
เดือนละ1-2  (คน) 2 46 44 16 108 
 คร้ัง (%) 25.0% 23.7% 26.8% 47.1% 27.0% 
2-3 เดือนตอ (คน) 3 67 40 13 123 
 คร้ัง (%) 37.5% 34.5% 24.4% 38.2% 30.8% 
ปละ 1-2 คร้ัง (คน) 3 55 62 5 125 
 (%) 37.5% 28.4% 37.8% 14.7% 31.3% 

รวม (คน) 8 194 164 34 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 21.15 
 

P-Value 
= .012* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 42 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.012 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอความถี่ใน
การบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 43 แสดงผลการเปรียบเทียบคาใชจายในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

  
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

คาใชจายในการบริโภค 
ไดรับรอง
มาตรฐาน
รานอาหารสี

เขียว 

รสชาต ิ
ความ

สะอาดสด
ใหม 

ใชวัตถุดิบ
ปลอด
สารพิษ 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-

Square 
Tests 

ต่ํากวาหรือเทากับ  (คน) 0 4 17 12 33 
 300 บาท (%) .0% 2.1% 10.4% 35.3% 8.3% 
301-500 บาท (คน) 5 48 46 1 100 
  (%) 62.5% 24.7% 28.0% 2.9% 25.0% 
501-700 บาท (คน) 3 28 34 0 65 
  (%) 37.5% 14.4% 20.7% .0% 16.3% 
701-1,000 บาท (คน) 0 59 26 0 85 
  (%) .0% 30.4% 15.9% .0% 21.3% 
1,001 บาทขึ้นไป (คน) 0 55 41 21 117 
 (%) .0% 28.4% 25.0% 61.8% 29.3% 

รวม (คน) 8 194 164 34 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 97.13 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 43 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอคาใชจาย
ในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 44 แสดงผลการเปรียบเทียบชวงเวลาในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

  
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ชวงเวลาในการบริโภค 
ไดรับรอง
มาตรฐาน
รานอาหารสี

เขียว 

รสชาต ิ
ความ

สะอาดสด
ใหม 

ใชวัตถุดิบ
ปลอด
สารพิษ 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-

Square 
Tests 

12.00-17.30 น. (คน) 0 0 24 8 32 
  (%) .0% .0% 14.6% 23.5% 8.0% 
17.31-19.30 น. (คน) 1 84 44 9 138 
  (%) 12.5% 43.3% 26.8% 26.5% 34.5% 
19.31-21.00 น. (คน) 7 104 96 17 224 
  (%) 87.5% 53.6% 58.5% 50.0% 56.0% 
21.01-24.00 น. (คน) 0 6 0 0 6 
  (%) .0% 3.1% .0% .0% 1.5% 

รวม (คน) 8 194 164 34 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 52.73 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 44 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอชวงเวลา
ในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 45  แสดงผลการเปรียบเทียบวันในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตามปจจัย
ดานผลิตภัณฑ 

  
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

วันในการบริโภค 
ไดรับรอง
มาตรฐาน
รานอาหารสี

เขียว 

รสชาต ิ
ความ

สะอาดสด
ใหม 

ใชวัตถุดิบ
ปลอด
สารพิษ 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-

Square 
Tests 

จันทร-พฤหัสบดี (คน) 0 2 4 0 6 
  (%) .0% 1.0% 2.4% .0% 1.5% 
ศุกร-อาทิตย (คน) 8 67 57 12 144 
  (%) 100.0% 34.5% 34.8% 35.3% 36.0% 
วันหยุดเทศกาล (คน) 0 21 7 0 28 
  (%) .0% 10.8% 4.3% .0% 7.0% 
ไมแนนอนขึ้นอยู (คน) 0 104 96 22 222 
 กับความสะดวก (%) .0% 53.6% 58.5% 64.7% 55.5% 

รวม (คน) 8 194 164 34 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 25.27 
 

P-Value 
= .003* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 45 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอวันในการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 46  แสดงผลการเปรียบเทียบผูมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

  
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ผูมีอิทธิพลตอการบริโภค 
ไดรับรอง
มาตรฐานรา
นอหารสี
เขียว รสชาต ิ

ความ
สะอาดสด
ใหม 

ใชวัตถุดิบ
ปลอด
สารพิษ 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-

Square 
Tests 

ตัวเอง (คน) 2 67 67 6 142 
  (%) 25.0% 34.5% 40.9% 17.6% 35.5% 
ครอบครัว/คนรัก (คน) 3 99 56 15 173 
  (%) 37.5% 51.0% 34.1% 44.1% 43.3% 
เพื่อน (คน) 3 28 41 13 85 
  (%) 37.5% 14.4% 25.0% 38.2% 21.3% 

รวม (คน) 8 194 164 34 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 21.54 
 

P-Value 
= .001* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 46 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอผูมี
อิทธิพลตอการบริโภคในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 
 4.8 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคามีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว  
 
 จากสมมติฐานการศึกษาสามารถแปลงเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 H0 4.8: ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคาไมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว  
 H1 4.8: ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคามีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว  
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ตาราง 47 แสดงผลการเปรียบเทียบความถี่ในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
ปจจัยดานราคา 

  
ปจจัยดานราคา 

ความถ่ีในการบริโภค ความคุมคา
เม่ือเทียบกับ
รสชาต ิ

ความคุมคา
เม่ือเทียบกับ
ปริมาณ 

ราคา
ใกลเคียงกับ
รานทั่วไป 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 

สัปดาหละ1-2 คร้ัง (คน) 34 4 6 44 
  (%) 14.3% 5.3% 6.8% 11.0% 
เดือนละ1-2 คร้ัง (คน) 50 15 43 108 
  (%) 21.1% 20.0% 48.9% 27.0% 
2-3 เดือนตอคร้ัง (คน) 76 27 20 123 
  (%) 32.1% 36.0% 22.7% 30.8% 
ปละ 1-2 คร้ัง (คน) 77 29 19 125 
 (%) 32.5% 38.7% 21.6% 31.3% 

รวม (คน) 237 75 88 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 32.71 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 47 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ ปจจัยดานราคามีผลตอความถี่ในการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 48 แสดงผลการเปรียบเทียบคาใชจายในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
ปจจัยดานราคา 

  
ปจจัยดานราคา 

คาใชจายในการบริโภค ความคุมคา
เม่ือเทียบกับ
รสชาต ิ

ความคุมคา
เม่ือเทียบกับ
ปริมาณ 

ราคา
ใกลเคียงกับ
รานทั่วไป 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 

ต่ํากวาหรือเทากับ  (คน) 12 0 21 33 
 300 บาท (%) 5.1% .0% 23.9% 8.3% 
301-500 บาท (คน) 60 16 24 100 
  (%) 25.3% 21.3% 27.3% 25.0% 
501-700 บาท (คน) 38 11 16 65 
  (%) 16.0% 14.7% 18.2% 16.3% 
701-1,000 บาท (คน) 47 21 17 85 
  (%) 19.8% 28.0% 19.3% 21.3% 
1,001 บาทขึ้นไป (คน) 80 27 10 117 
 (%) 33.8% 36.0% 11.4% 29.3% 

รวม (คน) 237 75 88 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 50.45 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 48 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ ปจจัยดานราคามีผลตอคาใชจายใน
การบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 49 แสดงผลการเปรียบเทียบชวงเวลาในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
ปจจัยดานราคา 

  
ปจจัยดานราคา 

ชวงเวลาในการบริโภค ความคุมคา
เม่ือเทียบกับ
รสชาต ิ

ความคุมคา
เม่ือเทียบกับ
ปริมาณ 

ราคา
ใกลเคียงกับ
รานทั่วไป 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 

12.00-17.30 น. (คน) 11 4 17 32 
  (%) 4.6% 5.3% 19.3% 8.0% 
17.31-19.30 น. (คน) 91 25 22 138 
  (%) 38.4% 33.3% 25.0% 34.5% 
19.31-21.00 น. (คน) 130 45 49 224 
  (%) 54.9% 60.0% 55.7% 56.0% 
21.01-24.00 น. (คน) 5 1 0 6 
  (%) 2.1% 1.3% .0% 1.5% 

รวม (คน) 237 75 88 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 23.67 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 49  ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ ปจจัยดานราคามีผลตอชวงเวลาใน
การบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 50 แสดงผลการเปรียบเทียบวันในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตามปจจัย
ดานราคา 

  
ปจจัยดานราคา 

วันในการบริโภค ความคุมคา
เม่ือเทียบกับ
รสชาต ิ

ความคุมคา
เม่ือเทียบกับ
ปริมาณ 

ราคา
ใกลเคียงกับ
รานทั่วไป 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 

จันทร-พฤหัสบดี (คน) 6 0 0 6 
  (%) 2.5% .0% .0% 1.5% 
ศุกร-อาทิตย (คน) 82 49 13 144 
  (%) 34.6% 65.3% 14.8% 36.0% 
วันหยุดเทศกาล (คน) 12 6 10 28 
  (%) 5.1% 8.0% 11.4% 7.0% 
ไมแนนอนขึ้นอยูกับ (คน) 137 20 65 222 
 ความสะดวก (%) 57.8% 26.7% 73.9% 55.5% 

รวม (คน) 237 75 88 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 53.78 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 50 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ ปจจัยดานราคามีผลตอวันในการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 51 แสดงผลการเปรียบเทียบผูมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
ปจจัยดานราคา 

  
ปจจัยดานราคา 

ผูมีอิทธิพลตอการบริโภค ความคุมคา
เม่ือเทียบกับ
รสชาต ิ

ความคุมคา
เม่ือเทียบกับ
ปริมาณ 

ราคา
ใกลเคียงกับ
รานทั่วไป 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 

ตัวเอง (คน) 86 20 36 142 
  (%) 36.3% 26.7% 40.9% 35.5% 
ครอบครัว/คนรัก (คน) 120 35 18 173 
  (%) 50.6% 46.7% 20.5% 43.3% 
เพื่อน (คน) 31 20 34 85 
  (%) 13.1% 26.7% 38.6% 21.3% 

รวม (คน) 237 75 88 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 37.18 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 51 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ ปจจัยดานราคามีผลตอผูมีอิทธิพลใน
การบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 
 4.9 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว  
 
 จากสมมติฐานการศึกษาสามารถแปลงเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 H0 4.9: ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายไมมีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว  
 H1 4.9: ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว  
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ตาราง 52 แสดงผลการเปรียบเทียบความถี่ในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

  
ปจจัยดานดานชองทางการจัดจําหนาย 

ความถ่ีในการบริโภค ตั้งอยูใน
ทําเลที่
สะดวก 

อยูใกลตลาด/
หางสรรพสินคา 

อยูใกลที่
พัก/ ที่
ทํางาน 

มีหลาย
สาขาให
เลือกใช 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-

Square 
Tests 

สัปดาหละ1-2  (คน) 25 0 11 8 44 
 คร้ัง (%) 9.6% .0% 11.5% 21.1% 11.0% 
เดือนละ1-2  (คน) 59 6 23 20 108 
 คร้ัง (%) 22.7% 100.0% 24.0% 52.6% 27.0% 
2-3 เดือนตอ (คน) 81 0 32 10 123 
 คร้ัง (%) 31.2% .0% 33.3% 26.3% 30.8% 
ปละ 1-2 คร้ัง (คน) 95 0 30 0 125 
 (%) 36.5% .0% 31.3% .0% 31.3% 

รวม (คน) 260 6 96 38 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 46.21 
P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 52 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ ปจจัยดานดานชองทางการจัด
จําหนายมีผลตอความถี่ในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 53  แสดงผลการเปรียบเทียบคาใชจายในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

  
ปจจัยดานดานชองทางการจัดจําหนาย 

คาใชจายในการบริโภค ตั้งอยูใน
ทําเลที่
สะดวก 

อยูใกลตลาด/
หางสรรพสินคา 

อยูใกลที่
พัก/ ที่
ทํางาน 

มีหลาย
สาขาให
เลือกใช 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 

ต่ํากวาหรือ (คน) 6 0 7 20 33 
 เทากับ 300 บาท (%) 2.3% .0% 7.3% 52.6% 8.3% 
301-500 บาท (คน) 77 0 20 3 100 
  (%) 29.6% .0% 20.8% 7.9% 25.0% 
501-700 บาท (คน) 44 0 21 0 65 
  (%) 16.9% .0% 21.9% .0% 16.3% 
701-1,000 บาท (คน) 48 6 31 0 85 
  (%) 18.5% 100.0% 32.3% .0% 21.3% 
1,001 บาทขึ้นไป (คน) 85 0 17 15 117 
  (%) 32.7% .0% 17.7% 39.5% 29.3% 

รวม (คน) 260 6 96 38 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 160.96 
P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 53 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมี
ผลตอคาใชจายในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 54  แสดงผลการเปรียบเทียบชวงเวลาในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

  
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

ชวงเวลาในการบริโภค ตั้งอยูใน
ทําเลที่
สะดวก 

อยูใกลตลาด/
หางสรรพสินคา 

อยูใกลที่
พัก/ ที่
ทํางาน 

มีหลาย
สาขาให
เลือกใช 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-

Square 
Tests 

12.00-17.30 น. (คน) 6 0 13 13 32 
  (%) 2.3% .0% 13.5% 34.2% 8.0% 
17.31-19.30 น. (คน) 91 0 30 17 138 
  (%) 35.0% .0% 31.3% 44.7% 34.5% 
19.31-21.00 น. (คน) 162 6 48 8 224 
  (%) 62.3% 100.0% 50.0% 21.1% 56.0% 
21.01-24.00 น. (คน) 1 0 5 0 6 
  (%) .4% .0% 5.2% .0% 1.5% 

รวม (คน) 260 6 96 38 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 75.31 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 54 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมี
ผลตอชวงเวลาในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 55  แสดงผลการเปรียบเทียบวันในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตามปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

  
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

วันในการบริโภค ตั้งอยูใน
ทําเลที่
สะดวก 

อยูใกลตลาด/
หางสรรพสินคา 

อยูใกลที่
พัก/ ที่
ทํางาน 

มีหลาย
สาขาให
เลือกใช 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 

จันทร-พฤหัสบดี (คน) 0 0 24 8 32 
  (%) .0% .0% 14.6% 23.5% 8.0% 
ศุกร-อาทิตย (คน) 1 84 44 9 138 
  (%) 12.5% 43.3% 26.8% 26.5% 34.5% 
วันหยุดเทศกาล (คน) 7 104 96 17 224 
  (%) 87.5% 53.6% 58.5% 50.0% 56.0% 
ไมแนนอนขึ้นอยู (คน) 0 6 0 0 6 
 กับความไมสะดวก (%) .0% 3.1% .0% .0% 1.5% 

รวม (คน) 8 194 164 34 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 32.96 
P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 55 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมี
ผลตอวันในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 56 แสดงผลการเปรียบเทียบผูมีอิทธิพลในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

  
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

ผูมีอิทธิพลในการบริโภค ตั้งอยูใน
ทําเลที่
สะดวก 

อยูใกลตลาด/
หางสรรพสินคา 

อยูใกลที่
พัก/ ที่
ทํางาน 

มีหลาย
สาขาให
เลือกใช 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-Square 

Tests 

ตัวเอง (คน) 91 0 35 16 142 
  (%) 35.0% .0% 36.5% 42.1% 35.5% 
ครอบครัว/คนรัก (คน) 112 6 41 14 173 
  (%) 43.1% 100.0% 42.7% 36.8% 43.3% 
เพื่อน (คน) 57 0 20 8 85 
  (%) 21.9% .0% 20.8% 21.1% 21.3% 

รวม (คน) 260 6 96 38 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 8.82 
 

P-Value 
= .184 

 
 จากตาราง 56 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.184 ซ่ึงมากกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงปฏิเสธ H1 คือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายไมมี
ผลตอผูมีอิทธิพลในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 
 4.10 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑมีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว  
 
 จากสมมติฐานการศกึษาสามารถแปลงเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 H0 4.10: ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑไมมีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว  
 H1 4.10: ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑมีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว  
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ตาราง 57  แสดงผลการเปรียบเทียบความถี่ในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ 

 
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ 

ความถ่ีในการบริโภค 
ความสะอาด
และสถานที่
ประกอบ
อาหาร 

บรรยากาศ 
และการ
ตกแตง 

ขนาด
รานและ
จํานวน
ที่นั่ง 

ที่จอดรถ
สะดวก
และ

เพียงพอ 

อากาศ
ถายเท
และแสง
สวาง 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-

Square 
Tests 

สัปดาหละ1-2  (คน) 27 11 6 0 0 44 
 ครั้ง (%) 16.3% 7.0% 60.0% .0% .0% 11.0% 
เดือนละ1-2  (คน) 24 57 0 27 0 108 
 ครั้ง (%) 14.5% 36.1% .0% 50.0% .0% 27.0% 
2-3 เดือนตอ (คน) 49 50 1 17 6 123 
 ครั้ง (%) 29.5% 31.6% 10.0% 31.5% 50.0% 30.8% 
ปละ 1-2 ครั้ง (คน) 66 40 3 10 6 125 
 (%) 39.8% 25.3% 30.0% 18.5% 50.0% 31.3% 

รวม (คน) 166 158 10 54 12 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 79.39 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 57 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑมีผลตอความถี่ในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 58  แสดงผลการเปรียบเทียบคาใชจายในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ 

 
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ 

คาใชจายในการบริโภค 
ความสะอาด/
สถานที่
ประกอบ
อาหาร 

บรรยากาศ 
และการ
ตกแตง 

ขนาดราน
และ

จํานวนที่
นั่ง 

ที่จอดรถ
สะดวก
และ

เพียงพอ 

อากาศ
ถายเท
และแสง
สวาง 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-

Square 
Tests 

ต่ํากวาหรือ (คน) 9 4 0 20 0 33 
 เทากับ 300บาท (%) 5.4% 2.5% .0% 37.0% .0% 8.3% 
301-500 บาท (คน) 68 14 10 2 6 100 
  (%) 41.0% 8.9% 100.0% 3.7% 50.0% 25.0% 
501-700 บาท (คน) 12 53 0 0 0 65 
  (%) 7.2% 33.5% .0% .0% .0% 16.3% 
701-1,000 บาท (คน) 25 43 0 17 0 85 
  (%) 15.1% 27.2% .0% 31.5% .0% 21.3% 
1,001 บาทขึ้น (คน) 52 44 0 15 6 117 
ไป (%) 31.3% 27.8% .0% 27.8% 50.0% 29.3% 

รวม (คน) 166 158 10 54 12 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 200.41 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 58 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑมีผลตอคาใชจายในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 59  แสดงผลการเปรียบเทียบชวงเวลาในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตาม
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ 

 
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ 

ชวงเวลาในการบริโภค 
ความสะอาด/
สถานที่
ประกอบ
อาหาร 

บรรยากาศ 
และการ
ตกแตง 

ขนาดราน
และ

จํานวนที่
นั่ง 

ที่จอดรถ
สะดวก
และ

เพียงพอ 

อากาศ
ถายเท
และแสง
สวาง 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-

Square 
Tests 

12.00-17.30 น. (คน) 16 3 0 13 0 32 
  (%) 9.6% 1.9% .0% 24.1% .0% 8.0% 
17.31-19.30 น. (คน) 67 41 2 22 6 138 
  (%) 40.4% 25.9% 20.0% 40.7% 50.0% 34.5% 
19.31-21.00 น. (คน) 77 114 8 19 6 224 
  (%) 46.4% 72.2% 80.0% 35.2% 50.0% 56.0% 
21.01-24.00 น. (คน) 6 0 0 0 0 6 
  (%) 3.6% .0% .0% .0% .0% 1.5% 

รวม (คน) 166 158 10 54 12 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 50.01 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 59 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑมีผลตอชวงเวลาในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
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ตาราง 60  แสดงผลการเปรียบเทียบวันในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวจําแนกตามปจจัย
ดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ 

 
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ 

วันในการบริโภค 
ความสะอาด/
สถานที่
ประกอบ
อาหาร 

บรรยากาศ 
และการ
ตกแตง 

ขนาดราน
และ

จํานวนที่
นั่ง 

ที่จอดรถ
สะดวก
และ

เพียงพอ 

อากาศ
ถายเท
และแสง
สวาง 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-

Square 
Tests 

จันทร-พฤหัสบดี (คน) 2 4 0 0 0 6 
  (%) 1.2% 2.5% .0% .0% .0% 1.5% 
ศุกร-อาทิตย (คน) 53 66 1 18 6 144 
  (%) 31.9% 41.8% 10.0% 33.3% 50.0% 36.0% 
วันหยุดเทศกาล (คน) 7 15 0 0 6 28 
  (%) 4.2% 9.5% .0% .0% 50.0% 7.0% 
ไมแนนอนขึ้นอยู (คน) 104 73 9 36 0 222 
 กับความไมสะดวก (%) 62.7% 46.2% 90.0% 66.7% .0% 55.5% 

รวม (คน) 166 158 10 54 12 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 60.65 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 60 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑมีผลตอวันในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว  
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ตาราง 61 แสดงผลการเปรียบเทียบบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว
จําแนกตามปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ 

 
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ 

บุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
บริโภค 

ความสะอาด/
สถานที่
ประกอบ
อาหาร 

บรรยากาศ 
และการ
ตกแตง 

ขนาดราน
และ

จํานวนที่
นั่ง 

ที่จอดรถ
สะดวก
และ

เพียงพอ 

อากาศ
ถายเท
และแสง
สวาง 

รวม 
(n = 400) 

Pearson 
Chi-

Square 
Tests 

ตัวเอง (คน) 57 65 0 20 0 142 
  (%) 34.3% 41.1% .0% 37.0% .0% 35.5% 
ครอบครัว/คนรัก (คน) 76 60 0 25 12 173 
  (%) 45.8% 38.0% .0% 46.3% 100.0% 43.3% 
เพื่อน (คน) 33 33 10 9 0 85 
  (%) 19.9% 20.9% 100.0% 16.7% .0% 21.3% 

รวม (คน) 166 158 10 54 12 400 
 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

χ2 

= 56.39 
 

P-Value 
= .000* 

 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 61 ผลการทดสอบดวยคา χ2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา P-Value 
เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวานัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับ H1 คือ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑมีผลตอบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 1.  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
   เพศไมมีผลตอความถี่ และไมมีผลตอวันในการบริโภคอาหาร แตมีผลตอคาใชจายใน
การบริโภค มีผลตอชวงเวลาในการบริโภคอาหาร และมีผลตอผูมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว 
 2.  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว แตกตาง 
  อายุมีผลตอความถี่ในการบริโภค มีผลตอคาใชจายในการบริโภค มีผลตอชวงเวลาใน
การบริโภค มีผลตอวันในการบริโภคอาหาร และมีผลตอผูมีอิทธิพลในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหาร
สีเขียว 
 3.  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการศึกษา แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
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  การศึกษาไมมีผลตอชวงเวลาในการบริโภค แตมีผลตอความถี่ในการบริโภคอาหาร มี
ผลตอคาใชจายในการบริโภคอาหาร มีผลตอวันในการบริโภค และมีผลตอผูมีอิทธิพลตอการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 4.  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
  สถานภาพมีผลตอความถี่ในการบริโภค มีผลตอคาใชจายในการบริโภค มีผลตอ
ชวงเวลาในการบริโภค มีผลตอวันในการบริโภค และมีผลตอผูมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว 
 5. ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
   อาชีพมีผลตอความถี่ในการบริโภค  มีผลตอคาใชจายในการบริโภค มีผลตอชวงเวลา มี
ผลตอวันในการบริโภค และมีผลตอบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 6.  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ท่ีรานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
  รายไดมีผลตอความถี่ในการบริโภคอาหาร มีผลตอคาใชจายในการบริโภค มีผลตอ
ชวงเวลาในการบริโภค มีผลตอวันในการบริโภค และมีผลตอผูมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว 
 7.  ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว 
  ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอความถี่ในการบริโภค มีผลตอคาใชจายในการบริโภค มีผล
ตอชวงเวลาในการบริโภค มีผลตอวันในการบริโภค และมีผลตอผูมีอิทธิพลตอการบริโภค 
 8.  ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคามีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว 
  ปจจัยดานราคามีผลตอความถี่ในการบริโภค มีผลตอคาใชจายในการบริโภค มีผลตอ
ชวงเวลาในการบริโภค มีผลตอวันในการบริโภค มีผลตอผูมีอิทธิพลในการบริโภค 
 9.  ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว  
  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอความถี่ในการบริโภค มีผลตอคาใชจายใน
การบริโภค มีผลตอชวงเวลาในการบริโภค มีผลตอวันในการบริโภค แตไมมีผลตอผูมีอิทธิพลในการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
 10. ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑมีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 



 97 

  ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑมีผลตอความถี่ใน
การบริโภคอาหาร มีผลตอคาใชจายในการบริโภคอาหาร มีผลตอชวงเวลาในการบริโภคอาหาร มีผล
ตอวันในการบริโภคอาหาร และมีผลตอบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารท่ีอาหารสีเขียว  ซ่ึงการบริโภคอาหารประเภทน้ีถือเปนพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นและมีโอกาสท่ีจะเติบโตอยางตอเน่ือง และยังศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดอันไดแก 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ ท่ีผูบริโภคใหความสําคัญและมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค เพื่อใหผูประกอบการไดทราบ
ขอมูลเพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารานอาหารสีเขียวใหสอดคลองกับความตองการ 
และความสนใจของผูบริโภค รวมท้ังเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับผูประกอบการรายใหม
ท่ีสนใจจะทําธุรกิจรานอาหารสีเขียว  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ
รายได ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัย    
ดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ    
ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ   
มหานคร 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ จากการวิจัยในคร้ังน้ี 
 1. เพื่อใหทราบถึงลักษณะของผลิตภัณฑ วางแผนดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ
ลักษณะทางกายภาพของรานอาหารสีเขียว ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสี
เขียว ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อใหผูประกอบการไดทราบขอมูลเพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
รานอาหารสีเขียวใหสอดคลองกับความตองการ และความสนใจของผูบริโภค รวมท้ังเปนแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจสําหรับผูประกอบการรายใหมท่ีสนใจจะทําธุรกิจรานอาหารสีเขียว 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริโภคท่ีเคยรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ท่ีอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากร 
  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริโภคท่ีเคยรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ท่ี
อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต 20 จนถึง 41 ปขึ้นไป ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ี
แนนอน โดยกําหนดระดับความเช่ือม้ันท่ี 95% ยอมใหความคาดเคลื่อนไมเกิน 5% คํานวณไดจาก
สูตรไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา, 2546:26) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 385 
คน สํารองไวจํานวน 15 คน รวมขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน ดวยการใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเก็บขอมูลท่ี
รานอาหารสีเขียวท่ีไดรับการคัดเลือก 14 ราน ไดแก 
 1. รานเกาะลันตา    
 2. รานจิตรโภชนา พารก   
 3. รานบานขนิษฐา แอนด แกเลอร่ี  
 4. รานบาลานซ    
 5. รานบานชานกรุง   
 6. รานแมกไมชายคลอง   
 7. รานวอรเตอรไซด   
 8. รานหัวปลาชองนนทรี 
 9. รานสปริงแอนดซัมเมอร 
 10. สวนอาหารนาทอง 
 11. รานบาน อ.มัลลิการ 
 12. ฮาเวสตมูน ผับแอนดเรสเตอรอง 
 13. รานบานนํ้าเคียงดิน 
 14. รานบานอาหารพุทธชาด 
 
 ขั้นท่ี 2 กําหนดกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการแบงกลุมตัวอยาง 
400 คน จาก 14 รานอาหาร รานละ 29 คน 
 ขั้นท่ี 3 การเลือกตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใช แบบสอบถามท่ีไดจัดเตรียมไว นําเก็บรวบรวมขอมูล ณ สถานท่ีตาง ๆ จนครบตามจํานวน 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อใช
สําหรับเก็บขอมูลผูบริโภค ซ่ึงแบงออกเปน 3 สวนคือ ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในรานอาหารสีเขียว และปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการบริโภคอาหารใน
รานอาหารสีเขียว  ซ่ึงผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือและนํารางแบบสอบถามเสนอตอประธาน และ
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพื่อพิจารณา ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ท้ังน้ีเพื่อใหไดขอ
คําถามท่ีตรงตามวัตถุประสงคขอการศึกษาวิจัย และนําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ทาน
ตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเน้ือหา (Content Validity) และโครงสราง (Construct Validity) 
ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําผูเช่ียวชาญ และนําไปทดลอง (Try-Out) กับผูบริโภคท่ีไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน  30 คน เพื่อวิเคราะห   หาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) เปนรายขอและ
คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีหาคาความสอดคลองภายใน แบบสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach.  1970:  160-161) ไดคาความ
เช่ือม่ันของแบบสอบถามเทากับ .92   
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ จากแหลงขอมูล 2 สวน ดังน้ี 
 1.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดมาจากการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
ท่ีสามารถอางอิงได อินเตอรเน็ต และผลงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อประกอบการสราง
แบบสอบถาม 
 2.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลจากการรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ซ่ึง
คณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บตัวอยางดวยตนเอง พรอมท้ังช้ีแจงวัตถุประสงค และขอความรวมมือใน
การเก็บขอมูลจากจากผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาคนควาคร้ังน้ี ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS/PC (Statistical Package for the Social Science Personal Computer) ดังน้ี 
 1. คาสถิติพื้นฐาน  ไดแก คารอยละ เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูล พฤติกรรมการบริโภค  
และปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการบริโภคอาหารในรานอาหารสีเขียว 
 2. การทดสอบไค-สแควร (Pearson chi-square) เพื่อหาความสัมพันธของปจจัยสวน
บุคคลท่ีมีตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารในรานอาหารสีเขียว  และหาความสัมพันธของปจจัย
สวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารในรานอาหารสีเขียว 
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษางานวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผล
การศึกษาการวิจัยไดดังน้ี 
 สวนที ่1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคที่มาใชบริการรานอาหารสี
เขียวในกรุงเทพมหานคร 
  ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 64.3 และเปนเพศชาย 
จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 35.8 จําแนกตามอายุ พบวา สวนใหญอายุ  31-40 ป จํานวน 230 
คน คิดเปนรอยละ 57.5  อายุ 20-30 ป จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.3 อายุ 41 ปขึ้นไป 
จํานวน 69 คน รอยละ 17.3  จําแนกตามการศึกษา พบวา การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเทา 
จํานวน 360 คน รอยละ 90.0 การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ10.0 
จําแนกตามสถานภาพ พบวา สวนใหญสถานภาพ โสด จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 57.3 และ
สมรส จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 42.8  จําแนกตามอาชีพ พบวา สวนใหญมีอาชีพ รับจาง/
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 68.0 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 36 คน 
คิดเปนรอยละ 9.0  ประกอบธรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.0  อื่นๆ 
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 จําแนกตามรายได พบวา สวนใหญมีรายได 50,001 บาทขึ้นไป 
จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.0  รองลงมาคือ รายได 20,001-30,000 บาท จํานวน 95 คนคิด
เปนรอยละ 23.8 รายได 30,001-40,000 บาท จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.3 รายได 10,001-
20,000 บาท จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.5  รายได 40,001-50,000 บาท จํานวน 27 คน คิด
เปนรอยละ 6.8 และรายไดต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.8 
 
 สวนที ่2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่รานอาหารสีเขียว 
 ดานความถ่ีในการรับประทานอาหารที่รานอาหารสีเขียว 
 ผูบริโภคสวนใหญมีความถี่ในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว คือ ป ละ 1- 2 
คร้ัง จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 31.3 รองลงมาคือ ความถี่ 2-3 เดือนคร้ัง จํานวน 123 คน คิด
เปนรอยละ 30.8 เดือนละ 1-2 คร้ัง จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.0 และสัปดาหละ 1-2 คร้ัง 
จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.0 
  
 ดานคาใชจายในการรับประทานอาหารที่รานอาหารสีเขียว 
 ผูบริโภคสวนใหญมีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอคนตอคร้ังในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหาร
สีเขียว คือ 1,001 บาทขึ้นไป  จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.3 รองลงมาคือ 301-500 บาท 
จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.0 คาใชจาย 701-1,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.3 
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คาใชจาย 501-700 บาท จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.3 คาใชจาย ต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาท 
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.3 
  
 ดานชวงเวลาที่ใชบริการรับประทานอาหารที่รานอาหารสีเขียว 
 ผูบริโภคสวนใหญมีชวงเวลาท่ีใชบริการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว คือ 19.31-
21.00 น. จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 56.0 รองลงมาคือ ชวงเวลา 17.31-19.30 น.จํานวน 138 
คน คิดเปนรอยละ 34.5 เวลา 12.00-17.30 น.จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.0 เวลา 21.01-24.00 
น. จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5 
 
 ดานวันที่รับประทานอาหารที่รานอาหารสีเขียว 
 วันท่ีรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวสวนใหญคือ ไมแนนอนขึ้นอยูกับความไม
สะดวก 222 คน คิดเปนรอยละ 55.5  รองลงมาคือ วันศุกร-อาทิตย จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 
36.0 วันหยุดเทศกาล จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.0 วันจันทร-พฤหัสบดีจํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ1.5 
 
 ดานผูมีอิทธิพลในการรับประทานอาหารที่รานอาหารสีเขียว 
 สวนใหญผูมีอิทธิพลในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว คือ ครอบครัว/คนรัก 173 
คน คิดเปนรอยละ 43.3 รองลงมาคือ ตัวเอง จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 35.5 เพื่อน จํานวน 85 
คน คิดเปนรอยละ 21.3 
 
 สวนที ่3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดที่มีความสําคัญตอ
ผูบริโภคในการรับประทานอาหารที่รานอาหารสีเขียว 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
คือ รสชาติของอาหาร 194 คน คิดเปนรอยละ 48.5 รองลงมาคือ ความสะอาดและความสดใหมของ
อาหาร จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 41.0 การใชวัตถุดิบปลอดสารพิษ จํานวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 8.5 ไดรับรองคุณภาพมาตรฐานตราสีเขียว จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 
 
 ปจจัยดานราคา 
 ปจจัยดานราคาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวคือ 
ความคุมคาเม่ือเทียบกับรสชาติ 237 คน คิดเปนรอยละ 59.3 รองลงมาคือ ราคาใกลเคียงกับราน
ท่ัวไป จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.0 ความคุมคาเม่ือเทียบกับปริมาณ จํานวน 75 คน คิดเปน
รอยละ 18.8  
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 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการรับประทานอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว คือ ตั้งอยูในทําเลท่ีสะดวก จํานวน 260 คน คิดเปนรอยละ 65.0รองลงมาคือ 
รานอาหารอยูใกลท่ีพัก/ ท่ีทํางาน จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.0 รานอาหารมีหลายสาขาให
เลือกใชบริการ จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.5 อยูใกลตลาด/หางสรรพสินคา จํานวน 6 คน คิด
เปนรอยละ1.5 
 
 ปจจัยดานลักษณะกายภาพ 
 ปจจัยดานลักษณะกายภาพท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหาร
สีเขียว คือ ความสะอาดของรานและสถานท่ีประกอบอาหาร จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.5 
รองลงมาคือ บรรยากาศ การจัดวางของและการตกแตงของราน158 คน คิดเปนรอยละ 39.5 
รานอาหารมีสถานท่ีจอดรถ สะดวกและเพียงพอ จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.5 การถายเทของ
อากาศและแสงสวางในราน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 ขนาดของรานและจํานวนท่ีน่ังในราน 
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 
 
 สวนที ่4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 1. สมมติฐานขอที่1 เพศ 
  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
  1.1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตางกัน ไมมีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานความถี่ในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  1.2 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานคาใชจายในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  1.3 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานชวงเวลาในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  1.4 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตางกัน ไมมีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานวันในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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  1.5 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานผูมีอิทธิพลในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 2. สมมติฐานขอที่2 อายุ 
  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว แตกตาง 
  2.1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานความถี่ในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  2.2 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานคาใชจายในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  2.3 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานชวงเวลาในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  2.4 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานวันในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  2.5 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานผูมีอิทธิพลในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 3. สมมติฐาตขอที่3 การศึกษา 
  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการศึกษา แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
  3.1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานความถี่ในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  3.2 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานคาใชจายในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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  3.3 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน ไมมีผลตอพฤติกรรม
การบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานชวงเวลาในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  3.4 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานวันในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  3.5 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานผูมีอิทธิพลในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 4. สมมติฐานขอที่ 4 สถานภาพ 
  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
  4.1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานความถี่ในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  4.2 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานคาใชจายในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  4.3 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานชวงเวลาในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  4.4 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานวันในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  4.5 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานผูมีอิทธิพลในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 5. สมมติฐานขอที่ 5 อาชีพ 
  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
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  5.1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานความถี่ในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  5.2 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานคาใชจายในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  5.3 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานชวงเวลาในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  5.4 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานวันในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  5.5 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานผูมีอิทธิพลในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 6.  สมมติฐานขอที่ 6 รายได 
  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ท่ีรานอาหารสีเขียว แตกตางกัน 
  6.1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานความถี่ในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  6.2 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานคาใชจายในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  6.3 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานชวงเวลาในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  6.4 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานวันในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  6.5 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานผูมีอิทธิพลในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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 7. สมมติฐานขอที่ 7 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
  ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว 
  7.1 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว ดานความถี่ในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
  7.2 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว ดานคาใชจายในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  7.3 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว ดานชวงเวลาในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  7.4 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว ดานวันในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
  7.5 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว ดานผูมีอทธิพลในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 8. สมมติฐานขอที่8 ปจจัยดานราคา 
  ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคามีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว 
  8.1 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว ดานความถี่ในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
  8.2 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว ดานคาใชจายในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  8.3 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว ดานชวงเวลาในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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  8.4 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว ดานวันในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
  8.5 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว ดานผูมีอทธิพลในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 9. สมมติฐานขอที่ 9 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
  ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
  9.1 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานความถี่ในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  9.2 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานคาใชจายในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  9.3 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานชวงเวลาในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  9.4 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานวันในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  9.5 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมีผลตอพฤติกรรม
การบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานผูมีอทธิพลในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 10. สมมติฐานขอที่10 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
  ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑมีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
  10.1 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานความถี่ในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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  10.2 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานคาใชจายในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  10.3 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานชวงเวลาในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  10.4 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานวันในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  10.5 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานผูมีอทธิพลในการบริโภคอาหาร ท่ีนัยสําคัญ
ทางสถิติระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการบริโภคอาหารในรานอาหารสีเขียว ผลของการวิจัยคร้ังน้ี 
มีประเด็นท่ีสําคัญในการอภิปราย ดังน้ี 
 1. ขอมูลลักษณะสวนบุคคล ของผูบริโภคอาหารในรานอาหารสีเขียวในเขตกรุงเทพ   
มหานคร ผูวิจัยไดทําการศึกษา ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอ
เดือน ท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวแตกตางกัน สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 
  1.1  เพศไมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานความถี่ และวันใน
การบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ในขณะท่ีเพศมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานคาใชจายในการ
บริโภค ดานชวงเวลาในการบริโภคอาหาร และดานผูมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาสัดสวนของเพศหญิง
และเพศชาย ในพฤติกรรมการบริโภคดานคาใชจายพบวา เพศชายมีสัดสวนของระดับการใชจายใน 
การบริโภคท่ีสูงกวาเพศหญิง ในชวงระดับคาใชจายตอคนตอคร้ังท่ี 701-1,000 บาท ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ชนชญาน จันทรธิวัตรกุล (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตและ
พฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวาเพศมีผลตอ
พฤติกรรมดานคาใชจายในการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของผูบริโภค เม่ือพิจารณาสัดสวนของเพศ
หญิงและเพศชาย ในชวงเวลาในการบริโภคอาหารในรานอาหารสีเขียว พบวา เพศชายมีสัดสวนของ
การบริโภค ในชวงเวลาหลัง 21.00 น. มากกวาเพศหญิง ซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมการใชชีวิตของเพศ
ชายท่ีมักจะมีชวงเวลาการบริโภคอาหารเย็นในเวลากลางคืน หรือบางคนน้ัน อาจรับประทานอาหารใน
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ม้ือดึก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนชญาน จันทรธิวัตรกุล (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบการ
ดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา
เพศมีผลตอพฤติกรรมดานชวงเวลาในการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของผูบริโภค  เม่ือพิจารณา
สัดสวนของเพศหญิงและเพศชาย ในพฤติกรรมการบริโภคดานผูท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคท่ีรานอาหารสี
เขียว พบวา เพศหญิงมีสัดสวนของผูท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคคือ ครอบครัว/คนรัก มากกวาเพศชาย  
ในขณะท่ีเพศชายน้ัน มีสัดสวนของผูท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคคือ ตนเอง มากกวาเพศหญิง ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดวา เพศหญิงน้ัน เปนเพศท่ีมีความหวงใย และใหความสําคัญกับครอบครัว/คนรัก มากกวา 
เพศชาย นอกจากน้ี ในเร่ืองอาหารการกิน ผูหญิงจะมีหนาท่ีรับผิดชอบจัดเตรียม จัดหา ใหครอบครัว/
คนรัก มากกวาเพศชาย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนชญาน จันทรธิวัตรกุล (2542: บทคัดยอ)  
ไดศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบวาเพศมีผลตอพฤติกรรมดานผูมีอิทธิพลในการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของ
ผูบริโภค 
  1.2  อายุมีผลตอความถี่ในการบริโภค คาใชจายในการบริโภค ชวงเวลาในการบริโภค 
วันในการบริโภคอาหาร และผูมีอิทธิพลในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว   
   เม่ือพิจารณาสัดสวนอายุของผูบริโภค ในพฤติกรรมดานความถี่ในการบริโภค 
พบวา ผูท่ีมีอายุ 20-30 ป มีสัดสวนความถี่ในการบริโภค สัปดาหละ1-2 คร้ัง มากกวา ผูท่ีมีอายุชวง
อื่นๆ อธิบายไดวา ผูท่ีมีอายุ 20-30 ป เปนวัยท่ีอยูในชวงท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบาน
เปนสวนใหญ จึงมีความถี่ในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวมากกวา ผูท่ีมีชวงอายุอื่นๆ เม่ือ
พิจารณาสัดสวนอายุของผูบริโภค ในพฤติกรรมดานคาใชจายในการบริโภคน้ัน พบวา ผูท่ีมีชวงอายุ 
31-40 ป และอายุ 41 ปขึ้นไป มีสัดสวนของการใชจายในการบริโภคมากกวา 1,000 บาท มากกวา 
ผูท่ีมีอายุ 20-30 ป หรืออาจกลาววา ผูท่ีมีอายุมาก มีแนวโนมของพฤติกรรมการใชจายในรานอาหาร
สีเขียวมากกวา ผูท่ีมีอายุนอย สามารถอธิบายไดวา เม่ือคนเรามีอายุมากขึ้น มักจะใหความสําคัญใน
เร่ืองของสุขภาพ และอาหารการกินมากกวาผูท่ีมีอายุนอยกวา จึงทําใหมีคาใชจายสําหรับการบริโภค
ท่ีรานอาหารสีเขียวมากกวา ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนชญาน จันทรธิวัตรกุล (2542: 
บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ ท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมดาน
ความถี่ในการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของผูบริโภคท่ีไมแตกตางกัน 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนอายุของผูบริโภค ในพฤติกรรมดานชวงเวลาในการบริโภค
พบวา ผูท่ีมีอายุ 20-30 ป หรือวัยทํางานชวงตนน้ัน มีชวงเวลาการบริโภคตั้งแต 17.30-21.00 น. 
สวนกลุมอายุท่ีมากกวา 30 ป มีพฤติกรรมการบริโภคในชวงเวลาหลัง 21.00 น. สามารถอธิบายได
วา ผูท่ีมีอายุมากกวา 30 ป มักจะมีหนาท่ีความรับผิดชอบ หรือมีหนาท่ีการงานในระดับท่ีสูงขึ้น จึง
ตองใชเวลาในการทํางานมากกวาผูท่ีมีอายุนอย หรือผูท่ีอยูในวัยเร่ิมตนทํางาน และเม่ือพิจารณา
สัดสวนอายุของผูบริโภค ในพฤติกรรมดานวันในการบริโภค พบวา ผูท่ีมีอายุ 41 ปขึ้นไป มีสัดสวน
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ของพฤติกรรมการบริโภคท่ีรานอาหารสีเขียวไมแนนอน ขึ้นอยูกับความสะดวก มากกวา ผูท่ีมีชวง
อายุอื่นๆ ซ่ึงอธิบายไดวา ผูท่ีมีอายุมากขึ้น มักตองใชเวลาในการทํางานมากกวา ผูท่ีมีอายุนอยกวา 
ดังน้ัน ในการเลือกวันท่ีจะบริโภคในรานอาหารสีเขียวน้ัน จึงไมแนนอน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ชนชญาน จันทรธิวัตรกุล (2542: บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการ
บริโภค ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ ท่ี
แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมดานชวงเวลาในการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของผูบริโภคท่ี
แตกตางกัน 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนอายุของผูบริโภค ในพฤติกรรมดานผูท่ีมีอิทธิพลตอการ
บริโภค พบวา ผูท่ีมีอายุ 41 ปขึ้นไป มีสัดสวนของพฤติกรรมดานผูท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคคือ 
เพื่อน นอยกวา ผูท่ีมีอายุในชวง20-30 ป และ 31-40 ป เน่ืองจาก ชวงอายุดังกลาว เปนชวงอายุท่ี
อยูในวัยกลางคน และมักเปนผูท่ีมีครอบครัว การใชชีวิตในดานตางๆ ของคนอายุชวงน้ี มักจะมีผูท่ี
อิทธิพลตอการตัดสินใจดานตางๆ คือ ครอบคัว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนชญาน จันทรธิวัตร
กุล (2542: บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ ท่ีแตกตางกันมีผลตอ
พฤติกรรมดานผูมีอิทธิพลในการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพท่ีแตกตางกัน 
  1.3  การศึกษาไมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว ดานชวงเวลา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ในขณะท่ีมีผลตอความถี่ใน
การบริโภค คาใชจายในการบริโภค ชวงเวลาในการบริโภค วันในการบริโภคอาหาร และผูมีอิทธิพล
ในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนการศึกษาของผูบริโภค ในพฤติกรรมดานความถี่ในการ
บริโภค พบวา ผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความถี่ในการบริโภคนอยกวา ผูท่ีมีการศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรี เน่ืองจาก ผูท่ีมีการศึกษาอยูในระดับสูงมีแนวโนมท่ีจะมีเวลาในการทํางานมากกวาผู
ท่ีมีการศึกษาในระดับต่ํา และเม่ือพิจารณาสัดสวนการศึกษาของผูบริโภค ในพฤติกรรมดาน
คาใชจายในการบริโภค พบวา ผูท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมดานคาใชจายในการ
บริโภคมากกวา ผูท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี เน่ืองจาก ผูท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความถี่ใน
การบริโภคมากกวาผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงหโต
ทอง (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน การศึกษา ท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมดาน
ความถี่ในการบริโภครานอาหารไทยท่ีแตกตางกัน 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนการศึกษาของผูบริโภค ในพฤติกรรมดานวันในการบริโภค 
พบวา ผูท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญามีพฤติกรรมในการบริโภคในวันธรรมดา หรือวันทํางาน 
มากกวาผูท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี เน่ืองจาก ผูท่ีมีการศกึษาในระดับท่ีสูงกวา มักจะเปนผูท่ีมีหนาท่ี
การงานมาก จึงมักไมมีเวลาบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวมากนัก และรานอาหารสีเขียวยังไม



 112 

แพรหลายเทาท่ีควร กลุมผูท่ีบริโภคเปนกลุมท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน 
สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน การศึกษา ท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมดาน
วันในการบริโภครานอาหารไทยท่ีแตกตางกัน 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนการศึกษาของผูบริโภค ในพฤติกรรมดานผูท่ีมีอิทธิพลตอการ
บริโภค พบวา ผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีผูท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภค คือ เพื่อน มากกวา ผูท่ี
มีการศึกษาต่ํากวาปริญญา เน่ืองจาก ผูท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี มักจะใชเวลาสวนใหญในสังคมท่ี
ทํางานมากกวา ทําใหมีโอกาสท่ีจะบริโภคตามกลุมเพื่อนมากกวา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิ
ทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหาร
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน การศึกษา ท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรม
ดานผูมีอิทธิพลในการบริโภครานอาหารไทยท่ีแตกตางกัน 
  1.4  สถานภาพมีผลตอความถี่ในการบริโภค คาใชจายในการบริโภค ชวงเวลาในการ
บริโภค วันในการบริโภคอาหาร และผูมีอิทธิพลในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนสถานภาพสมรส ในพฤติกรรมดานความถี่ พบวา ผูท่ีมี
สถานภาพโสด มีความถี่ในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวมากกวา เน่ืองจาก ผูท่ีมีครอบครัว
มักมีหนาท่ีความรับผิดชอบในเร่ืองตางๆ มากกวา ผูท่ีมีสถานภาพโสด จึงทําใหมีโอกาสท่ีจะไป
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวนอยกวา และเม่ือพิจารณาสัดสวนสถานภาพสมรส ในพฤติกรรม
ดานคาใชจายในการบริโภค พบวา ผูท่ีมีสถานภาพโสดมีพฤติกรรมการใชจายในการบริโภคมากกวา 
ผูท่ีมีสถานภาพสมรส ซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมในดานความถี่ น่ันคือ ผูท่ีมีสถานภาพโสดมีความถี่
ในการบริโภคมากกวา จึงทําใหมีโอกาสท่ีจะใชจายเพื่อบริโภคมากกวาเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ชนชญาน จันทรธิวัตรกุล (2542: บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตและ
พฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวน
บุคคลดาน สถานภาพสมรส ท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมดานความถี่ในการบริโภคผลิตภัณธเพื่อ
สุขภาพท่ีแตกตางกัน 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนสถานภาพสมรส ในพฤติกรรมดานชวงเวลาในการบริโภค 
พบวา ผูท่ีมีสถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการบริโภคในชวงเวลา 17.30-21.00 น. มากกวา ผูท่ีมี
สถานภาพโสด เน่ืองจาก ผูท่ีมีสถานภาพสมรสสวนใหญ มักมีภาระหนาท่ีท่ีตองจัดการในครอบครัว 
ทําใหเวลาในการใชชีวิตในดานตางๆ มีความจํากัดมากกวา ผูท่ีมีสถานภาพโสด ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ชนชญาน จันทรธิวัตรกุล (2542: บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตและ
พฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวน
บุคคลดาน สถานภาพสมรส ท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมดานชวงเวลาในการบริโภคผลิตภัณธเพื่อ
สุขภาพท่ีแตกตางกัน 
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เม่ือพิจารณาสัดสวนสถานภาพสมรส ในพฤติกรรมดานวันในการบริโภค พบวา ผูท่ีมีสถานภาพโสด 
มีพฤติกรรมการบริโภคในวันหยุดเทศกาลมากกวา ผูท่ีมีสถานภาพสมรส เน่ืองจาก ผูท่ีมีครอบครัว 
มักใชเวลาในชวงวันหยุดเทศกาลในการทํากิจกรรมกับครอบครัว ซ่ึงสวนใหญมักจะเปนการเดินทาง
ไปตางจังหวัดมากกวา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) 
ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
ปจจัยสวนบุคคลดาน สถานภาพสมรส ท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมดานวันในการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารไทยแตกตางกัน 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนสถานภาพสมรส ในพฤติกรรมดานผูท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภค 
พบวา ผูท่ีมีสถานภาพโสด มีผูท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคคือ เพื่อน มากกวา ผูท่ีมีสถานภาพสมรส 
ท้ังน้ี เน่ืองจาก ผูท่ีมีสถานภาพโสด มักมีการใชชีวิตกับเพื่อนๆ มากกวา จึงมีโอกาสท่ีจะบริโภค
อาหารในรานอาหารสีเขียวตามเพื่อนๆ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนชญาน จันทรธวิัตรกุล 
(2542: บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน สถานภาพสมรส ท่ีแตกตาง
กัน มีพฤติกรรมดานผูมีอิทธิพลในการบริโภคผลิตภัณธเพื่อสุขภาพท่ีแตกตางกัน 
  1.5  อาชีพมีผลตอความถี่ในการบริโภค คาใชจายในการบริโภค ชวงเวลาในการบริโภค 
วันในการบริโภคอาหาร และผูมีอิทธิพลในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนอาชีพ ในพฤติกรรมดานความถี่ในการบริโภค พบวา ผูท่ีมี
อาชีพพนักงานบริษัท มีความถี่ในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวมากกวา ผูท่ีมีอาชีพอื่น 
เน่ืองจาก ผูท่ีมีอาชีพดังกลาว มักมีชวงเวลาในการทํางานท่ีเปนปกติ มากกวาผูท่ีอาชีพ ขาราชการ 
ธุรกิจสวนตัว และผูท่ีอาชีพอื่นๆ ทําใหมีพฤติกรรมในการบริโภคมากกวา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือก
รานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาอาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานความถี่ในการ
บริโภคในรานอาหารไทยของผูบริโภค 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนอาชีพ ในพฤติกรรมดานคาใชจายในการบริโภค พบวา ผูท่ีมี
อาชีพธุรกิจสวนตัว มีคาใชจายในการบริโภคมากกวา ผูท่ีมีอาชีพอื่นๆ เน่ืองจาก ผูท่ีมีอาชีพธุรกิจ
สวนตัว มักเปนผูท่ีมีรายไดสูงกวา ผูท่ีมีอาชีพอื่นๆ ดังน้ัน จึงมีโอกาสท่ีจะมีคาใชจายในการบริโภค
มากกวา และเม่ือพิจารณาสัดสวนอาชีพ ในพฤติกรรมดานชวงเวลาในการบริโภค พบวา ผูท่ีมีอาชีพ
พนักงานบริษัท มีชวงเวลาในการบริโภคคือ 12.00-19.30 น. นอยกวา ผูท่ีมีอาชีพอื่นๆ เน่ืองจาก 
ชวงเวลาดังกลาว เปนชวงเวลาในการทํางานปกติของพนักงานบริษัทท่ัวไป จึงทําใหมีพฤติกรรมการ
บริโภคในชวงเวลาดังกลาวนอยกวาผูท่ีมีอาชีพอื่นๆ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงหโต
ทอง (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาอาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานคาใชจายตอคร้ังในการบริโภคใน
รานอาหารไทยของผูบริโภค 
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   เม่ือพิจารณาสัดสวนอาชีพ ในพฤติกรรมดานวันในการบริโภค พบวา ผูท่ีมีอาชีพ
พนักงานบริษัท มีพฤติกรรมในการบริโภคในวันทํางานคือ จันทร-ศุกร รวมถึงวันหยุดปกติคือ วัน
เสาร-อาทิตย มากกวาผูท่ีอาชีพอื่นๆ โดยผูท่ีมีอาชีพอื่นๆ มักจะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมแนนอน 
เน่ืองจาก ผูท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท มักมีชวงเวลาในการทํางานท่ีเปนปกติมากกวา ผูท่ีมีอาชีพ
อื่นๆ จึงสามารถไปบริโภคอาหารในรานอาหารสีเขียวไดในวันทํางาน หรือวันหยุดสุดสัปดาห และ
เม่ือพิจารณาสัดสวนอาชีพ ในพฤติกรรมดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภค พบวา ผูท่ีมีอาชีพ
ขาราชการ และพนักงานบริษัท มีผูท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคคือ เพื่อน มากกวา ผูท่ีมีอาชีพอื่นๆ 
เน่ืองจาก ผูท่ีมีอาชีพพนักงาน และขาราชการน้ัน สวนใหญจะมีพฤติกรรมการบริโภคในลักษณะกลุม
เพื่อนในท่ีทํางานดวยกัน จึงทําใหเพื่อนมีอิทธิพลตอการบริโภคมากกวา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือก
รานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาอาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานวันในการ
บริโภคในรานอาหารไทยของผูบริโภค 
  1.6  รายไดมีผลตอความถี่ในการบริโภค คาใชจายในการบริโภค ชวงเวลาในการ
บริโภค วันในการบริโภคอาหาร และผูมีอิทธิพลในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนรายได ในพฤติกรรมดานความถี่ในการบริโภค พบวา ผูท่ี
รายไดในระดับปานกลางคือ 10,000-30,000 บาท มีความถี่ในการบริโภคมากกวา ผูท่ีมีรายได
ระดับสูง และรายไดท่ีนอยกวา 10,000 บาท เน่ืองจาก รานอาหารสีเขียวน้ัน จะคอนขางมีกลุมลูกคา
ท่ีเปนพนักงานบริษัท และราคาของอาหารในรานจะมีระดับราคาท่ีสูงกวา รานอาหารท่ัวไป จึงทําให
ผูท่ีรายไดในชวงดังกลาว มีความถี่ในการบริโภคมากกวา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน 
สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวารายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานความถี่ในการบริโภคใน
รานอาหารไทยของผูบริโภค 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนรายได ในพฤติกรรมดานคาใชจายในการบริโภค พบวา ผูท่ีมี
รายไดในระดับสูง มีคาใชจายในการบริโภคท่ีมากกวา ผูท่ีมีรายไดนอยกวา เน่ืองจาก พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของผูท่ีมีรายไดสูง มักจะมีคาใชจายตอคร้ังท่ีสูงกวา ผูท่ีมีรายไดรายนอย เชนเดียวกับ
การบริโภคอาหารในรานอาหารสีเขียว ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง 
(2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวารายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานคาใชจายในการบริโภคใน
รานอาหารไทยของผูบริโภค 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนรายได ในพฤติกรรมดานชวงเวลาในการบริโภค พบวา ผูท่ีมี
รายได 50,000 บาทขึ้นไป มีชวงเวลาในการบริโภค 19.30 -24.00 น. มากกวา ผูท่ีมีรายไดในชวง
อื่นๆ เน่ืองจาก ผูท่ีมีรายไดในชวง 50,000 บาทขึ้นไป มักเปนผูท่ีมีหนาท่ีการงานมาก จึงทําให
ชวงเวลาในการบริโภคสวนใหญ มักไมใชเวลาทํางานท่ัวไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน 
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สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวารายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานชวงเวลาในการบริโภคใน
รานอาหารของผูบริโภค 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนรายได ในพฤติกรรมดานวันในการบริโภค พบวา ผูท่ีมีรายได 
10,000-30,000 บาท มีพฤติกรรมการบริโภคในวันจันทร-พฤหัสบดี มากกวาผูท่ีมีรายไดในชวงอื่นๆ 
ซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมการบริโภคดานความถี่ ท่ีผูท่ีมีรายไดในชวงดังกลาว มีพฤติกรรมการ
บริโภคมากกวาในชวงรายไดอื่นๆ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: 
บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวารายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานวันในการบริโภคในรานอาหารของผูบริโภค 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนรายได ในพฤติกรรมดานผูท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภค พบวา  
ผูท่ีมีรายได 30,000 บาทขึ้นไป มีผูท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคคือ เพื่อน นอยกวา ผูท่ีมีรายไดในชวง
อื่นๆ เน่ืองจาก ผูท่ีมีรายไดในชวงดังกลาว มักมีการใชชีวิตประจําวันไมแนนอน และมีพฤติกรรมใน
การบริโภคอาหารโดยลําพัง หรือบริโภคกับครอบครัวเปนสวนใหญ จึงมีผูท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารสีเขียวคือ เพื่อน นอยกวา ผูท่ีมีรายไดในชวงอื่นๆ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือก
รานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวารายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานผูท่ีมีอิทธิพล
ตอการบริโภคในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารไทยของผูบริโภค 
 2.  ขอมูลลักษณะสวนบุคคล ของผูบริโภคอาหารในรานอาหารสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัยไดทําการศึกษา ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือน  
ท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวแตกตางกัน สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยไดดังน้ี 
  2.1  ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอความถี่ในการบริโภค ผลตอคาใชจายในการบริโภค 
ผลตอชวงเวลาในการบริโภค มีผลตอวันในการบริโภค และมีผลตอผูมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนปจจัยผลิตภัณฑ ในพฤติกรรมดานความถี่ในการบริโภค 
พบวา ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยผลิตภัณฑดาน รสชาต ิและความสะอาด สดใหม มีความถี่ในการ
บริโภคมากกวา ผูทีใหความสําคัญกับปจจัยผลิตภัณฑดานอื่นๆ เน่ืองจาก ผูท่ีใหความสําคัญกับ
ปจจัยผลิตภัณฑดังกลาวน้ัน มีความชอบสวนบุคคลในรสชาติอาหาร สวนความสะอาด สดใหม เปน
ปจจัยพื้นฐานของรานอาหารท่ัวไป แสดงวา ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยรสชาติ และความสะอาดสด
ใหม มีความม่ันใจในคุณภาพของรานอาหารสีเขียวมากกวารานอาหารท่ัวไป สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือก
รานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารไทยของผูบริโภค ดานความถี่ในการ
บริโภค 
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   เม่ือพิจารณาสัดสวนปจจัยผลิตภัณฑ ในพฤติกรรมดานคาใชจายในการบริโภค 
พบวา ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยผลิตภัณฑดาน รสชาต ิและความสะอาด สดใหม มีคาใชจายตอ
คร้ังในการบริโภค นอยกวา ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยผลิตภัณฑดาน การใชวัตถุดิบปลอดสารพิษ 
ซ่ึงอาหารหรือวัตถุดิบท่ีปลอดสารพิษน้ี ในปจจุบันมักมีราคาในระดับท่ีสูงกวาวัตถุดิบท่ีใชประกอบ
อาหารท่ัวไป ดังน้ัน ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยในดานการปลอดสารพิษ จึงอาจมีพฤติกรรมการ
บริโภคในลักษณะท่ีซ้ือกลับบานรวมดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: 
บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารไทยของผูบริโภค ดานคาใชจายในการบริโภค 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนปจจัยผลิตภัณฑ ในพฤติกรรมดานชวงเวลาในการบริโภค 
พบวา ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดานรสชาติ มีพฤติกรรมการบริโภคในชวงเวลา หลัง 21.30 น. 
มากกวาผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดานอื่นๆ เน่ืองจาก ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดานน้ี เปนผูท่ี
ช่ืนชอบในรสชาติของรานอาหารสีเขียว ซ่ึงมักมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีรานอาหาร ไมจํากัดชวงเวลา
มากนัก คือ ตองการบริโภคเวลาใด ก็จะมาบริโภคเวลาน้ัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน 
สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารไทยของผูบริโภค ดานชวงเวลาในการบริโภค 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนปจจัยผลิตภัณฑ ในพฤติกรรมดานวันในการบริโภค พบวา  
ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดานรสชาติ และความสะอาด สดใหม มีพฤติกรรมการบริโภคในวัน
ธรรมดา คือ จันทร-พฤหัส มากกวาผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยผลิตภัณฑดานอื่นๆ ซ่ึงสอดคลองกับ
พฤติกรรมการบริโภคดานความถี่ ซ่ึงผูท่ีใชความสําคัญกับปจจัยดานดังกลาว มีความถี่ในการ
บริโภคมากกวา และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ)  ทําการ 
ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัย
สวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหาร
ไทยของผูบริโภค ดานวันในการบริโภค  
   เม่ือพิจารณาสัดสวนปจจัยผลิตภัณฑ ในพฤติกรรมดานผูมีอิทธิพลในการบริโภค 
พบวา ผูท่ีใหความสําคัญปจจัยดานรสชาติ มีผูท่ีมีอิทธิพลคือ ครอบครัว/คนรัก มากกวา ผูท่ีให
ความสําคัญกับปจจัยดานอื่นๆ อธิบายไดวา ผูท่ีมีผูท่ีมีอิทธิพลคือ ครอบครัว/คนรัก น้ัน มักเปนผูให
ความสําคัญกับการรวมกิจกรรมในครอบครัว และการรวมรับประทานอาหารท่ีมีรสชาติดี ถือเปน
กิจกรรมสวนใหญท่ีเกิดขึ้นเปนประจํา สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: 
บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารไทยของผูบริโภค ดานผูมีอิทธพลในการบริโภค 
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  2.2  ปจจัยดานราคามีผลตอความถี่ในการบริโภค ผลตอคาใชจายในการบริโภค ผลตอ
ชวงเวลาในการบริโภค มีผลตอวันในการบริโภค และมีผลตอผูมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนปจจัยราคา ในพฤติกรรมดานความถี่ในการบริโภค พบวา ผูท่ี
ใหความสําคัญกับความคุมคาเม่ือเทียบกับรสชาติ มีความถี่ในการบริโภคมากกวา ผูท่ีใหความสําคัญ
กับปจจัยราคาอื่นๆ ซ่ึงสอดคลองกับ ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยผลิตภัณฑดานรสชาต ิท่ีมีความถี่ใน
การบริโภคมากกวา ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดานอื่นๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงห
โตทอง (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีรานอาหารไทยของผูบริโภค ดานความถี่ในการบริโภค 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนปจจัยราคา ในพฤติกรรมดานคาใชจายในการบริโภค พบวา  
ผูท่ีใหคามสําคัญกับราคาใกลเคียงกับรานท่ัวไป  มีคาใชจายในการบริโภคนอยกวา ผูท่ีให
ความสําคัญกับความคุมคาเม่ือเทียบกับรสชาติ  และความคุมคาเม่ือเทียบกับปริมาณ เน่ืองจาก ผูท่ี
ใหความสําคัญกับปจจัยดานน้ี มีความเห็นวา มีความคุมคาในการบริโภครานอาหารสีเขียว ใกลเคียง
กับรานอาหารท่ัวไปๆ จึงใชจายเพื่อการบริโภคในรานอาหารสีเขียวไมมากนัก สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือก
รานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคา มีความ 
สัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารไทยของผูบริโภค ดานคาใชจายในการบริโภค 
เม่ือพิจารณาสัดสวนปจจัยราคา ในพฤติกรรมดานชวงเวลาในการบริโภค พบวา ผูท่ีใหความสําคัญ
กับความคุมคาเม่ือเทียบกับรสชาติ และความคุมคาเม่ือเทียบกับปริมาณ มีการบริโภคในชวงเวลา 
หลัง 19.30-24.00 มากกวา ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยในดานอื่นๆ ซ่ึงสอดคลองกับผูท่ีให
ความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑในดานรสชาติอาหาร ท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคในชวงเวลา
ดังกลาวเชนกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ)   
ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหาร
ไทยของผูบริโภค ดานชวงเวลาในการบริโภค 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนปจจัยราคา ในพฤติกรรมดานวันในการบริโภค พบวา ผูท่ีให
ความสําคัญกับความคุมคาเม่ือเทียบกับรสชาติ มีพฤติกรรมการบริโภคในวันจันทร-พฤหัส มากกวา 
ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยราคาดานอื่นๆ ซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมการบริโภคดานความถี่ คือ ผูท่ี
ใหความสําคัญกับความคุมคาเม่ือเทียบกับรสชาติ มีความถี่ในการบริโภคมากกวา ผูท่ีใหความสําคัญ
กับปจจัยราคาดานอื่นๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) 
ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหาร
ไทยของผูบริโภค ดานวันในการบริโภค 
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   เม่ือพิจารณาสัดสวนปจจัยราคา ในพฤติกรรมดานผูท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภค 
พบวา ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยราคาดานความคุมคาเม่ือเทียบกับรสชาติ และความคุมคาเม่ือ
เทียบกับปริมาณ มีผูท่ีมีอิทธิพลคือ ครอบครัว/คนรัก มากกวา ผูท่ีใหความสําคัญกับ ราคาใกลเคียง
กับรานท่ัวไป สอดคลองกับพฤติกรรมของผูท่ีใหความสําคัญปจจัยดานรสชาติ มีผูท่ีมีอิทธิพลคือ 
ครอบครัว/คนรัก และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) 
ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหาร
ไทยของผูบริโภค ดานผูมีอิทธพลในการบริโภค 
  2.3  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายไมมีผลตอผูมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว แตมีผล
ตอความถี่ในการบริโภค ผลตอคาใชจายในการบริโภค ผลตอชวงเวลาในการบริโภค มีผลตอวันใน
การบริโภค และมีผลตอผูมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ในพฤติกรรมดานความถี่
ในการบริโภค พบวา ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดานการมีหลายสาขาในเลือกน้ัน มีความถี่ในการ
บริโภคมากกวา ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยอื่น เน่ืองจาก การเปดบริการหลายสาขาน้ัน เปนการ
ใหบริการท่ีเพิ่มความครอบคลุมใหท่ัวถึง และเปนการกระตุนยอดขายของรานอาหารไดเปนอยางดี 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารไทยของ
ผูบริโภค ดานความถี่ในการบริโภค 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ในพฤติกรรมดานคาใชจาย
ในการบริโภค พบวา ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดานมีหลายสาขาใหเลือก มีแนวโนมท่ีจะมีคาใชจาย
ตอคร้ังมากกวา ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยอื่น เน่ืองจาก การมีหลายสาขาทําใหผูใชบริการเกิด
ความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการมากขึ้น ทําใหผูมาใชบริการมีโอกาสใชจายสินคาไดมากขึ้น
ดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรม
ของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหาร
ไทยของผูบริโภค ดานคาใชจายในการบริโภค 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ในพฤติกรรมดานชวงเวลา
ในการบริโภค พบวา ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดานทําเลอยูใกลท่ีพัก/ท่ีทํางาน  มีชวงเวลาในการ
บริโภคหลัง 21.00 น. มากกวา ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดานอื่นๆ เน่ืองจาก กรณีท่ีทําเลอยูใกลท่ี
พัก/ท่ีทํางาน ทําใหผูบริโภคมีความสะดวกในการใชบริการไดโดยมีขอจํากัดดานชวงเวลานอยกวา 
ทําใหสามารถบริโภคหลังชวงเวลา 21.00 น.ได สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง 
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(2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารไทยของผูบริโภค ดานชวงเวลาในการบริโภค 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ในพฤติกรรมดานวันใน
การบริโภค พบวา ผูท่ีใหความสําคัญกับทําเลท่ีตั้งอยูใกลตลาด/หางสรรพสินคา มีพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีไมแนนอน มากกวา ผูใหความสําคัญกับปจจัยดานอื่น เน่ืองจาก กรณีท่ีมีทําเลท่ีตั้งอยูใกล
ตลาด/หางสรรพสินคาน้ัน โดยปกติแลว คนท่ัวไปมักไมไดเดินทางผานบริเวณดังกลาวทุกวัน อาจมี
ธุระหรือเหตุจําเปนในการมาใชบริการท่ีหางสรรพสินคา จึงมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมสามารถระบุ
วันท่ีแนนอนได สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษา
พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนผสม
ทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
รานอาหารไทยของผูบริโภค ดานวันในการบริโภค 
  2.4  ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑมีผลตอ
ความถี่ในการบริโภค ผลตอคาใชจายในการบริโภค ผลตอชวงเวลาในการบริโภค มีผลตอวันในการ
บริโภค และมีผลตอผูมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ ในพฤติกรรมดานความถี่ในการบริโภค พบวา ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยความสะอาด
และสถานท่ีประกอบอาหาร มีความถี่ในการบริโภคมากกวา ผูท่ีใหความสําคัญกับดานอื่น ๆ 
เน่ืองจาก ความสะอาดของสถานท่ีมักเปนปจจัยอันดับแรกท่ีผูมาใชบริการไดเห็นหรือสัมผัส จึงมีผล
ตอความถี่ในการใชบริการมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) 
ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารท่ีรานอาหารไทยของผูบริโภค ดานความถี่ในการบริโภค 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ ในพฤติกรรมดานคาใชจายในการบริโภค พบวา ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดานท่ีจอดรถ
สะดวกและเพียงพอ มีคาใชจายในการบริโภคตอคร้ังต่ํากวาหรือเทากับ 300บาท มากกวาผูท่ีให
ความสําคัญกับปจจัยดานอื่นๆ เน่ืองจาก ในกรณีท่ีใหความสําคัญกับความเพียงพอของท่ีจอดรถน้ัน 
การมาใชบริการอาจเปนลักษณะการซ้ืออาหารกลับไปรับประทานท่ีบาน ทําใหคาใชจายในการ
บริโภคตอคร้ังไมมากนัก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) 
ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารท่ีรานอาหารไทยของผูบริโภค ดานคาใชจายในการบริโภค 
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   เม่ือพิจารณาสัดสวนปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ ในพฤติกรรมดานชวงเวลาในการบริโภค พบวา ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยความสะอาด/
สถานท่ีประกอบอาหาร มีพฤติกรรมการบริโภคในชวงเวลาตางๆ ตลอดท้ังวัน ไมวาจะเปนหลัง 
19.30 น. หรือหลัง 21.00 น. ซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมดานความถี่ในการบริโภค โดยผูท่ีให
ความสําคัญกับปจจัยดานความสะอาด มีพฤติกรรมการบริโภคมากกวา ผูใหความสําคัญกับปจจัย
ดานอื่นๆ และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษา
พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนผสม
ทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารไทยของผูบริโภค ดานชวงเวลาในการบริโภค 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ ในพฤติกรรมดานวันในการบริโภค พบวา ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยขนาดรานและ
จํานวนท่ีน่ัง มีพฤติกรรมการบริโภคในวันท่ีไมแนนอนขึ้นอยูกับความสะดวก มากกวา ผูท่ีให
ความสําคัญกับปจจัยอื่นๆ เน่ืองจาก ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยขนาดรานและจํานวนท่ีน่ังน้ัน มัก
เปนผูบริโภคท่ีไมมีการวางแผนเดินทางมาใชบริการท่ีรานอาหาร จึงตองการใหมีขนาดรานและท่ีน่ัง
เพียงพออยูเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษา
พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนผสม
ทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารไทยของผูบริโภค ดานวันในการบริโภค 
   เม่ือพิจารณาสัดสวนปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ ในพฤติกรรมดานผูมีอิทธิพลในการบริโภค พบวา ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดานขนาด
รานและจํานวนท่ีน่ัง มีผูท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคคือ เพื่อน ซ่ึงมากกวา ผูท่ีใหความสําคัญกับปจจัย
ดานอื่นๆ เน่ืองจาก ผูท่ีมีเพื่อนเปนผูมีอิทธิพลตอการบริโภคน้ัน มักมีจํานวนผูบริโภคในแตละคร้ัง
มาก ดังน้ัน จึงจําเปนตองคํานึงถึงขนาดของรานและท่ีน่ังท่ีเพียงพอและสามารถรองรับจํานวน
เพื่อนๆ ได สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543: บทคัดยอ) ทําการศึกษา
พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนผสม
ทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีรานอาหารไทยของผูบริโภค ดานผูมีอิทธิพลในการบริโภค 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช มีดังน้ี 
  1.1  จากผลการศึกษาพบวา กลุมผูบริโภคของรานอาหารสีเขียว สวนใหญเปนเพศหญิง 
โสด วัยกลางคน มีการศึกษาและรายไดอยูในระดับสูง ซ่ึงผูบริโภคกลุมน้ี มักจะใหความสําคัญใน
ดานสุขภาพ ความสวยงาม การใชผลิตภัณฑท่ีทําจากธรรมชาติ ดังน้ัน ในการนําเสนอสินคาหรือ
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อาหารน้ัน ควรคํานึงถึงปจจัยดานตางๆ รวมดวย เชน การออกแบบบรรจุภัณฑท่ีมีความสวยงาม 
การนําเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารมังสวิรัติ เปนตน 
  1.2  จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับ รสชาติอาหาร ความคุมคาเม่ือ
เทียบกับรสชาติ  ตั้งอยูในทําเลท่ีสะดวก และดานความสะอาดของรานและสถานท่ีประกอบอาหาร 
ดังน้ัน การนําเสนอผลิตภัณฑและบริการตางๆ ของรานอาหารสีเขียวน้ัน ควรนําปจจัยเหลาน้ีมา
พิจารณาในอันดับแรก 
  1.3 จากผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีพฤติกรรมการ
บริโภคในดานตางๆ แตกตางกัน ดังน้ัน ในการนําเสนอสินคาและบริการตางๆ ควรนําขอมูลความ
แตกตางของพฤติกรรมการบริโภคมาใชเปนกลยุทธในการใหบริการ เชน กรณีท่ีรานอาหารมีการ
เปดใหบริการ 24 ชม. ควรนําเสนอสินคาและบริการในรูปแบบใดจําแนกตามชวงเวลา เปนตน 
  1.4  จากผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคท่ีใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคแตกตางกัน ผูประกอบการควรนําขอมูลความแตกตางของ
พฤติกรรมการใชเปนกลยุทธในการกระตุนยอดขาย การมีสวนลดตามเทศกาลตางๆ เม่ือพา
ครอบครัวมารับประทานอาหารท่ีราน เปนตน 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในคร้ังตอไป มีดังน้ี 
      งานวิจัยน้ี ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว และปจจัยสวนผสม
ทางการตลาดท่ีมีผลตอการบริโภคอาหารในรานอาหารสีเขียว โดยทําการศึกษาเฉพาะรานอาหารท่ี
อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการศึกษาน้ัน ถือเปนการศึกษากับกลุมเปาหมายท่ีเปนลูกคาหลัก 
หรือเปนกลุมผูบริโภคในรานอาหารสีเขียวอยูแลว ดังน้ัน ในงานวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษาความ
คิดเห็น หรือทัศนคติของผูบริโภคท่ัวไป ท่ีมิใชกลุมคนท่ีเปนผูบริโภครานอาหารสีเขียว เพื่อทราบ
ความคิดเห็น ทัศนคติ และแนวโนมของพฤติกรรมการบริโภคในดานตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงการ
นําเสนอสินคาและบริการท่ีตรงกับกลุมลูกคาอื่นๆ เพื่อเพิ่มกลุมเปาหมายใหมากย่ิงขึ้น 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่รานอาหารสีเขียว  
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
เรียน:  ทานผูตอบแบบสอบถาม 
 ขาพเจากําลังศึกษา เ ร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ี
รานอาหารสีเขียว ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คําตอบของทานจะมีคุณคาสําหรับงานวิจัย
เปนอยางมาก ซ่ึงในกรณีน้ีไมมีคําตอบท่ีถูกผิด เปนเพียงการศึกษาความคิดเห็นของทาน และ
ตองการคําตอบท่ีตรงตามความเปนจริงของทานเทาน้ัน 

 ทุกคําตอบของทานจะเก็บรวบรวมไวเปนความลับโดยใชขอมูลนําเสนอใหเห็นเปน
ภาพรวมเทาน้ัน ขาพเจาขอขอบคุณเปนอยางสูงสําหรับความกรุณา และความพยายามของทานใน
การตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
 รานอาหารสีเขียว หมายถึง: 
 1. รานอาหารท่ีผานเกณฑตามโครงการ Bangkok Green Restaurant ซ่ึงเปนโครงการ
ของ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ร วมกับ  กองสุขาภิบาลอาหาร  สํานักอนามัย  และ
กรุงเทพมหานคร 
 2. รานอาหารท่ีมีการจัดการ  การบริการอาหารและผลิตอาหารอยางปลอดภัยแกผูบริโภค 
และมีนโยบายท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม เชน การจัดการขยะ ของเสีย การประหยัด
นํ้าและประหยัดพลังงาน เปนตน โดยในการดําเนินโครงการคร้ังท่ีหน่ึงมีรานท่ีผานเกณฑ 14 ราน 
ดังน้ี: 

1.  รานเกาะลันตา  8. รานหัวปลาชองนนทรี 
2.  รานจิตรโภชนา พารก  9. รานสปริงแอนดซัมเมอร 
3.  รานบานขนิษฐา แอนด แกเลอร่ี 10. สวนอาหารนาทอง 
4.  รานบาลานซ  11. รานบาน อ.มัลลิการ 
5.  รานบานชานกรุง                      12. ฮาเวสตมูนผับแอนดเรสเตอรอง 
6.  รานแมกไมชายคลอง 13. รานบานนํ้าเคียงดิน 
7.  รานวอรเตอรไซด 14. รานบานอาหารพุทธชาด 
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แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวนดังน้ี 
สวนท่ี 1:  ขอมูลสวนบุคคล 
สวนท่ี 2:  พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว 
สวนท่ี 3: ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตอผูบริโภคในการรับประทานอาหารท่ี 
 รานอาหารสีเขียว 
 
สวนที ่1: ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ü ลงใน q หรือเติมขอความลงในชองวางท่ีตรงกับความเปนจริง 
  
1. ทานเคยรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว รานใดรานหน่ึงใน 14 ราน ตามรายช่ือรานท่ีระบุ

ไวขางตนหรือไม 
 1.  q เคย   
 2. q ไมเคย (กรุณาสงแบบสอบถามคืน) 
2.  เพศ:  
 1. q ชาย   
 2.  q  หญิง 
3.  อายุ:  
 1. q 20 - 30 ป  
 2.  q 31 – 40 ป  
 3.  q 41 ปขึ้นไป 
4.  ระดับการศึกษาสูงสุด:    
 1. q ต่ํากวาปริญญาตรี       
 2.  q  ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเทา 
5.  สถานภาพ:     
 1.  q โสด    
 2.  q สมรส 
6.  อาชีพ: 
 1. q ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 2. q ประกอบธุรกิจสวนตัว/ เจาของกิจการ  
 3. q รับจาง/ พนักงานบริษัทเอกชน 
 4. q อาชีพอื่น ๆ (โปรดระบ.ุ......................) 
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7.  รายไดของทานเฉลี่ยตอเดือน 
 1. q ต่ํากวา 10,000 บาท   
 2. q 10,001 – 20,000 บาท 
 3. q 20,001 – 30,000 บาท  
 4. q  30,001 – 40,000 บาท 
 5.  q  40,001 – 50,000 บาท   
 6.  q 50,001 บาทขึ้นไป 
 
สวนที่ 2: พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่รานอาหารสีเขียว 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาขอความตอไปน้ี แลวทําเคร่ืองหมาย ü ลงใน q ท่ีตรงกับความรูสึกของ 
 ทานใหมากท่ีสุด 
 
1.  โดยเฉลี่ยทานรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวบอยเพียงใด 
 1. q สัปดาหละ 1-2 คร้ัง  
 2. q เดือนละ 1-2 คร้ัง 
 3. q 2-3 เดือนคร้ัง  
 4. q ปละ 1- 2 คร้ัง 
 5. q อื่นๆ (โปรดระบุ........................) 
2.  คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคน/คร้ังในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวของทาน 
 1. q ต่ํากวาหรือเทากับ 300 บาท  
 2. q  301 – 500 บาท 
 3. q 501 – 700 บาท    
 4.  q 701 – 1,000 บาท 
 5.  q 1,001 บาทขึ้นไป 
3.  โดยสวนใหญทานใชบริการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวในชวงเวลาใด 
 1. q 12:00 - 17:30 น.  
 2. q  17.31 - 19.30 น. 
 3. q 19.31 - 21.00 น.  
 4. q 21.00 - 24.00 น. 
 5. q  อื่นๆ (โปรดระบุ….....................) 
 
 
 



 131 

4.  ทานรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวในวันใดบอยท่ีสุด 
 1. q จันทร - พฤหัสบดี  
 2. q ศุกร – อาทิตย 
 3. q วันหยุดเทศกาล  
 4. q  ไมแนนอนขึ้นอยูกับความสะดวก 
5.  บุคคลใดมีอิทธิพลในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียวของทานมากท่ีสุด 
 1. q ตัวทานเอง   
 2. q  ครอบครัว/ คนรัก 
 3. q เพื่อน     
 4. q ดารา 
 5. q  ผูมีช่ือเสียงในสังคม    
 6. q  อื่นๆ (โปรดระบุ........................) 
 
สวนที ่3: ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดที่มีความสําคัญตอผูบริโภคในการรับประทาน 
 อาหารที่รานอาหารสีเขียว 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความตอไปน้ี แลวทําเคร่ืองหมาย ü ลงใน q ท่ีตรงกับความรูสึกของ 
 ทานใหมากท่ีสุด 
1.  ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญตอทานมากท่ีสุดในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว  
     (เลือกตอบเพียงขอเดียว) 
 1. q การไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานรานอาหารสีเขียว 
 2. q รสชาติของอาหาร 
 3. q ความสะอาดและความสดใหมของอาหาร 
 4.  q การใชวัตถุดิบปลอดสารพิษท่ีมาจากแหลงธรรมชาติในการประกอบอาหาร 
 5. q การใชภาชนะและอุปกรณท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสามารถทํากลับมาใชได

ใหม (Recycle) 
2. ปจจัยดานราคาท่ีมีความสําคัญตอทานมากท่ีสุดในการรับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว  
    (เลือกตอบเพียงขอเดียว) 
 1. q ความคุมของราคาเม่ือเปรียบเทียบกับรสชาต ิ
 2. q  ความคุมของราคาเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณ 
 3. q อัตราคาอาหารมีราคาใกลเคียงกับรานท่ัวไป 
 
 
 



 132 

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีความสําคัญตอทานมากท่ีสุดในการรับประทานอาหารท่ี 
   รานอาหารสีเขียว (เลือกตอบเพียงขอเดียว) 
 1. q  รานอาหารตั้งอยูในทําเลท่ีเดินทางสะดวก 
 2.  q รานอาหารอยูใกลตลาด/ หางสรรพสินคา 
 3.  q รานอาหารอยูใกลท่ีพัก/ ท่ีทํางาน 
 4.  q รานอาหารมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ 
4. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญตอทานมากท่ีสุดในการ 
 รับประทานอาหารท่ีรานอาหารสีเขียว (เลือกตอบเพียงขอเดียว) 
 1. q  ความสะอาดของรานและสถานท่ีประกอบอาหาร 
 2. q บรรยากาศ การจัดวางของและการตกแตงของราน 
 3. q ขนาดของรานและจํานวนท่ีน่ังในราน 
 4. q รานอาหารมีสถานท่ีจอดรถ สะดวกและเพียงพอ 
 5. q การถายเทของอากาศและแสงสวางในราน 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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