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 การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศกึษาลกัษณะของผลติภณัฑ์และราคาที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารแผงลอยบนถนนสีลมของผู้บริโภคกลุ่มวยัทํางาน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคกลุ่มวยัทํางาน
บนถนนสีลมที่มีอาย ุ20 – 50 ปี และเคยรับประทานอาหารจากร้านอาหารหาบเร่แผงลอยบนถนนสีลม 
จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ 
ค่าร้อยละค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Chi-Square  
     ผลการวิจยั พบว่า 

     ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงมีอาย ุ20 - 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ
รับจ้าง / พนกังานบริษัทเอกชน และสว่นใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่าหรือเทา่กบั 20,000 บาท     

ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้บริการร้านอาหารหาบเร่แผงลอยบนถนนสีลม 3 – 4 วนัต่อ
สปัดาห์ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการจํานวน 51 - 100 บาทต่อครัง้ ส่วนใหญ่จะไปใช้บริการ
ช่วงเวลากลางวนั โดยมกัจะทานอาหารประเภทข้าวราดแกง  /ก๋วยเต๋ียว บ่อยที่สดุ ในการบริโภคอาหาร
หาบเร่แผงลอยผู้บริโภคให้ความสําคญัแก่ลกัษณะผลติภณัฑ์และราคาในระดบัมาก 
      สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า  
      1. เพศ มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ในด้านความถ่ีใน
การใช้บริการต่อสปัดาห์ ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้ และด้านช่วงเวลาที่ใช้บริการ  
      2. อาย ุมีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากร้านอาหารหาบเร่แผงลอย  ในด้านประเภท
อาหารที่มกัจะไปรับประทานบ่อยที่สดุ และด้านรูปแบบการใช้บริการ  
      3. ระดับการศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ใน
ด้านความถ่ีในการใช้บริการต่อสปัดาห์ ด้านช่วงเวลาที่ใช้บริการ ด้านประเภทอาหารที่มกัจะไปรับประทาน
บ่อยที่สดุ และด้านรูปแบบการใช้บริการ  
      4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากร้านอาหารหาบเร่แผงลอย 
ในด้านความถ่ีในการใช้บริการต่อสปัดาห์ ด้านช่วงเวลาที่ใช้บริการ และด้านรูปแบบการใช้บริการ 
      5. ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากร้านอาหารหาบเร่แผงลอย  
ในด้านความถ่ีในการใช้บริการต่อสปัดาห์ ด้านประเภทอาหารที่มกัจะไปรับประทานบ่อยที่สดุ และด้าน
รูปแบบการใช้บริการ 
      6. ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ใน
ด้านช่วงเวลาที่ใช้บริการ และด้านประเภทอาหารที่มกัจะไปรับประทานบ่อยที่สดุ 
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      This research aimed to study the influence of products attributes and price on the 
buying behavior of consumers on Silom Road toward street food. Sample size is 400 working-
age consumers in the age group of 20 – 50 years who have consumed food from street vendor 
on Silom Road. Data were gathered through questionnaire. Statistics used for the analysis 
include percentage,frequency ,mean ,standard deviation, and chi-square test.  
      The results are as follows: 
      Most respondents are female, in the age group of 20 and 30 years old, holding 
bachelor degree, private company employees, earning monthly income of less than 20,000 
baht. They have consumed the food from street vendors at the frequency of 3-4 day per 
week.The average expense is 51 – 100 baht at a time. Most of them consume the food at lunch. 
The most favorite food is rice and curry/noodles. In consuming street food, the consumers 
focused on the attributes of the product and price at the high level. 
      Results of hypotheses test at the statistical significance level of 0.05 are as follows : 
 1. Gender affects buying behavior in terms of frequency of consumption per week,  
average expense at a time and the time of consumption. 
  2. Age affects buying behavior in terms of the type of favorite food and the pattern of 
consumption. 
  3. Education affects buying behavior in terms of frequency of consumption per week, 
average expense at a time, the type of favorite food and the pattern of consumption. 
  4. Monthly income affects buying behavior in terms of frequency of consumption per 
week, average expense at a time and the pattern of consumption. 
  5. Product factor affects buying behavior in terms of frequency of consumption per 
week, the type of favorite food and the pattern of consumption. 
  6. Price factor affects buying behavior in terms of average expense at a time and the 
type of favorite food. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

     สารนิพนธ์ฉบบันี ้สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ ดร.พนิต กุลศิริ เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ท่ีให้คําแนะนํา และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตา่ง ๆ ในงานวิจยั นบัตัง้แต่เร่ิมต้นดําเนินงาน
จนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้ วิจัยรู้สึกซาบซึง้ในความกรุณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสนี ้
    ขอขอบพระคณุ ผศ. ดร. กาญณ์ระวี อนนัตอคัรกลุ และอาจารย์ ดร. ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ท่ี
กรุณาเป็นคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ื อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์ และให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามแก้ไข
เคร่ืองมือในงานวิจยัครัง้นีใ้ห้สมบรูณ์ และเป็นคณะกรรมการในการสอบปากเปลา่ 
  ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์สพุาดา สิริกตุตา รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณาจารย์ทกุทา่น ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ ให้ประสบการณ์ท่ีดีมี
ประโยชน์ อีกทัง้ให้ความเมตตาแก่ผู้วิจยั 
  ขอขอบคุณ รุ่นพ่ีและเพ่ือนร่วมศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน ท่ีให้การช่วยเหลือเกือ้กูล คอยให้
ความชว่ยเหลือและกําลงัใจด้วยดีเสมอมา 
  คณุค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบบันี ้ผู้ วิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคณุอัน
ยิ่งใหญ่ของบิดา มารดา ครอบครัวผู้ ให้ความรัก ความเมตตา และสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาเป็น
อย่างดีมาโดยตลอด รวมทัง้บูรพาจารย์ทุกท่านท่ีได้อบรมสั่งสอนประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้ให้ทัง้
สตปัิญญาและคณุธรรม อนัเป็นพืน้ฐานท่ีดีท่ีชีนํ้าให้เกิดความสําเร็จในชีวิตและการทําสารนิพนธ์ครัง้นี ้
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

 
ภูมิหลัง 

 

 อาหาร ถือเปนปจจัยสี่ที่มีความสําคัญอยางมากในชีวิตของคนเรา และถือเปนเรื่องใหญ

ทีเดียวสําหรับหลายคน ซึ่งแตละคนตางมีวิถีและวิธีในการทานที่แตกตางกันไป บางคนเลือกที่จะทาน

อาหารหรูตามโรงแรม บางคนเลือกที่จะทําทานเองที่บาน แตในหลาย ๆ วิถีนั้นมีคนกลุมหนึ่งเลือกที่จะ

ทานอาหารตามบาทวิถีริมทาง หรือรถเข็นริมทาง เพราะชีวิตความเปนอยูที่เปลี่ยนไปมีสภาวะที่รีบเรง

มากขึ้น การดําเนินชีวิตประจําวันมีเวลาจํากัดทําใหคนสวนใหญจําเปนตองใชเวลาทํากิจกรรมตาง ๆ 

นอยลง รวมทั้งเรื่องของการรับประทานอาหารและการประกอบอาหารดวย ในชุมชนเมืองยานธุรกิจที่

สําคัญ อยางถนนสีลม หรือสุขุมวิท ที่มีพนักงานบริษัทเอกชนอยูเปนจํานวนมาก รานอาหารหาบเรแผง

ลอยจึงมีความสัมพันธกับความเติบโตของเมืองชนิดแยกกันไมออก และเปนอีกทางเลือกหนึ่งในสังคม

ที่ไดเขามามีบทบาทเปนอยางมากกบัวิถีของคนเมืองที่มีเวลาไมมากพอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถนนสีลม

ที่ถือเปนถนนธุรกิจสายสําคัญสายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เปนที่ตั้งของสํานักงานใหญธนาคาร 

โรงแรม อาคารสํานักงาน ตลอดจนรานอาหารมีชื่อตาง ๆ เรียงรายอยูทั้งสองฟากถนน   มีรานอาหาร

หาบเรแผงลอย หรือรานอาหารรถเข็นน้ันแทรกตัวอยูตลอดแนวถนน และตามตรอกซอกซอยที่มีอยู

อยางมากมาย 

 ธุรกิจอาหารเปนธุรกิจที่สามารถสรางรายไดหมุนเวียนเขาสูระบบเศรษฐกิจตอวันไดไมต่ํากวา 

150 ลานบาท หรือคิดเปนมูลคารวมตอปสูงถึง 54,750 ลานบาทเลยทีเดียว (ศูนยวิจัยกสิกรไทย) ธุรกิจ

หาบเรแผงลอยเปนชองทาง และโอกาสในการเติบโตที่สามารถเปนอีกหนึ่งแรงผลักดันในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศใหฟนตัวเร็วยิ่งขึ้น เพราะธุรกิจหาบเรแผงลอยที่มีอยูทั่วไป ก็เปรียบเสมือนเสน

เลือดฝอยที่กระจายอยูในภาคเศรษฐกิจของสังคมไทย เปนสวนหนึ่งของชุมชน เกิดการเรียนรู

วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน (นฤมล นิราทร. 2548) ระบุวา การคงอยูและขยายตัวของการคาอาหารขาง

ทางในกรุงเทพมหานคร เปนผลทั้งจากปจจัยในระดับโครงสรางทั้งในระดับระหวางประเทศ และ

ระดับประเทศ กลาวคือ กระแสโลกาภิวัฒน วัฒนธรรมการบริโภค แนวทางการพัฒนาประเทศ การ

พัฒนาเปนเมืองของกรุงเทพมหานคร และนโยบายของรัฐในระดับชาติ และระดับทองถิ่น ลวนมี

บทบาทสําคัญ ทําใหหาบเรแผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานครคงอยูและขยายตัว นอกจากนี้ ยังมี

หนวยงานมากมายที่ใหความสําคัญกับธุรกิจรานอาหารหาบเรแผงลอย เชน ศูนยสรางสรรคงาน
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ออกแบบ (TCDC) ไดจัดนิทรรศการเรื่อง “กินไปเรื่อย...เจาะวิถีอรอยริมทาง” (Quick Bites : Design 

for Better Eating : พ.ศ.2552) เพื่อนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรานอาหารหาบเรแผงลอยที่มีในปจจุบัน 

และแนวทางในการพัฒนาสูอนาคต การยกระดับรานอาหารหาบเรแผงลอยของสวนราชการในการให

ปายประกาศ “Clean Food Good Taste” เพื่อใหรานอาหารหาบเรแผงลอยตระหนักถึงความสําคัญ

ในการใสใจถึงคุณภาพชีวิตของผูบริโภค นอกจากนี้ การที่บริษัทยักษใหญพยายามที่จะเขามาปนสวน

แบงในธุรกิจนี้ เชน บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จํากัด     ซึ่งเปนผูผลิตนมตรามะลิ ไดหันมาทําตลาด

เชิงรุกในการทําแฟรนไชสรถเข็นกาแฟและเครื่องดื่ม " ทําใหเห็นวา วัฒนธรรมรานอาหารหาบเรแผง

ลอย หรือรานอาหารรถเข็นยังคงมีความสําคัญ และอยูคูกับสังคมไทยตอไป 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภควัยทํางานที่รับประทานอาหาร

บนถนนสีลม เพื่อใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานของผลิตภัณฑ และราคา ที่มี

อิทธิพลตอการเลือกรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอย เพื่อนํามาเปนขอมูลหรือแนวทาง

ในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจรานอาหารหาบเรแผงลอยใหสอดคลองกับความตองการ และความสนใจ

ของผูบริโภค รวมทั้งเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับผูประกอบการรายใหมที่สนใจจะทํา

ธุรกิจรานอาหารหาบเรแผงลอย  

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครัง้ผูวิจยัไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารแผงลอยบนถนนสีลมของผูบริโภคกลุมวัยทํางาน 

2. เพื่อศึกษาลักษณะของผลิตภัณฑที่มีอิทธพิลตอการเลือกรับประทานอาหารจาก
รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลมของผูบริโภคกลุมวัยทาํงาน  

3. เพื่อศึกษาราคาที่มีอิทธพิลตอการเลือกรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอย
บนถนนสีลมของผูบริโภคกลุมวัยทํางาน  

 

ความสําคัญของการวิจัย 

1. เพื่อใหทราบถงึลักษณะของผลิตภัณฑ และราคาที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรับประทาน 

อาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลมของผูบริโภคกลุมวยัทํางาน  

2. เพื่อใหผูประกอบการทางดานการผลิตนําขอมูลที่ไดไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑตลอดจน 

ผูที่สนใจใชเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษาความเปนไปไดเชิงการตลาดในการประกอบธุรกิจ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ คือ ผูบริโภคกลุมวัยทํางาน ที่เคยรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ซึง่ไมทราบจํานวนประชากร 
 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้ คือ ผูบริโภคกลุมวัยทํางานบนถนนสีลมทีม่ีอาย ุ20 – 50 ป 

และเคยรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม โดยกาํหนดระดับความเชื่อมั่นที ่

95% ยอมใหความคลาดเคลื่อนไมเกนิ 5% คํานวณไดจากสูตรไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วา

นิชยบัญชา. 2546:26) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน สํารองไวจํานวน 15 คน รวมขนาดกลุม

ตัวอยางทัง้หมด 400 คน  

 ซึ่งผูวิจยัใชวิธกีารสุมตัวอยางแบบสะดวก ( Convenience Sampling ) จากผูที่เคยบริโภค

อาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม จนครบจํานวนตามทีก่ําหนดไว 

 
 ตัวแปรที่ศกึษา 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงไดดังนี ้

1. ลักษณะประชากรศาสตร 
1.1. เพศ 

1.1.1. ชาย 

1.1.2. หญิง 
1.2. อาย ุ

1.2.1. 20 - 30 ป 

1.2.2. 31 - 40 ป 

1.2.3. 41 - 50 ป 

1.3. ระดับการศึกษา 

1.3.1. ต่ํากวาปริญญาตรี 
1.3.2. ปริญญาตรี 
1.3.3. สูงกวาปริญญาตรี 
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1.4. อาชีพ 

1.4.1. ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

1.4.2. รับจาง / พนกังานบริษัทเอกชน 

1.4.3. ประกอบธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ 

 

1.5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

1.5.1. ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 

1.5.2. 10,001 – 20,000 บาท 

1.5.3. 20,001 – 30,000 บาท 

1.5.4. 30,001 – 40,000 บาท 

1.5.5. 40,001 บาทขึน้ไป 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

2.1. ดานผลิตภัณฑ 
2.1.1. ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ 
2.1.2. คุณภาพของผลิตภัณฑ 

2.2. ดานราคา 

 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ พฤตกิรรมการบริโภคอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอย ของผูบริโภควัยทํางานบนถนนสลีม ในกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ลักษณะประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายไดเฉล่ียตอเดือน

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
- ดานผลิตภัณฑ

•  ลักษณะกายภาพของผลิตภัณฑ
•  คุณภาพของผลิตภัณฑ

- ดานราคา

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอรานขาย
อาหารแผงลอยในกรุงเทพมหานคร

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ผูบริโภคกลุมวยัทํางาน หมายถึง ผูที่เคยบริโภคอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบน

ถนนสีลม ที่มกีลุมอายุระหวาง 20 – 50 ป   

2. รานอาหารหาบเรแผงลอย หมายถงึ รานอาหารที่ใชรถเข็นหรือเคานเตอรในการประกอบ

กิจกรรม (ตามภาพประกอบ) ซึ่งจาํแนกตามประเภทของพื้นที่ ดงันี ้

2.1. บริเวณที่ชุมชน (Focus agglomeration) เชน รอบนอกตลาด สถานีขนสง 

2.2. บริเวณถนนและทางเทา ( Street hawkers) ซึ่งผูคาจะต้ังสินคาเรียงรายตามถนน

และทางเทา และมีแนวโนมสรางปญหาการจราจรหากมีผูคามากเกนิไป และเปนทางเทาที่แคบ 

2.3. ตลาดนัด (Bazaars) เปนทีท่ี่ผูคามีสทิธิในพืน้ที ่ พืน้ที่ตลาดนัดมักอยูหางจากถนน 

หรือ เสนทางสญัจร และการคามักเปนไปโดยไมกีดขวางการสัญจร 

3. ถนนสีลม หมายถงึ บริเวณพื้นที่จากแยกศาลาแดง จนถึง แยกสีลม-นราธวิาส 
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4. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถงึ การกระทําของบุคคลในการเลือกรับประทาน

อาหารแผงลอยในลักษณะ ความถี่ในการรับประทานอาหาร คาใชจายเฉลี่ยตอคร้ัง ชวงเวลาในการ

รับประทานอาหาร การใชบริการทานที่รานหรือซ้ือกลับ   

5. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ แบงออกเปน 

5.1. ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ (Physical Evidence) ไดแก ขนาดของ

รานอาหาร การจัดวางของ จาํนวนทีน่ั่ง แสงสวางในบริเวณราน ความสะอาดของราน ความ

หลากหลายของอาหาร ประเภทของอาหาร  

5.2. คุณภาพของผลิตภัณฑ (Product Quality) ไดแก รสชาติของอาหาร ความสดใหม

ของอาหาร ความสะอาดของอาหาร  

6. ราคา หมายถึง ความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกบัรสชาติ ความคุมของราคาเมื่อ

เปรียบเทยีบกบัปริมาณ ความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทยีบกับประเภทของอาหาร ความคุมของราคา

เมื่อเปรียบเทยีบกับคุณภาพของอาหาร 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. เพศ มีผลตอพฤติกรรมการรบัประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

2. อายุ มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม  

3. ระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอย

บนถนนสีลม 

4. อาชีพ มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบน    

ถนนสีลม  

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผง

ลอยบนถนนสลีม 

6. ปจจัยดานผลติภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอย 

บนถนนสีลมของผูบริโภคกลุมวัยทํางาน  

7. ราคา มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

ของผูบริโภคกลุมวัยทํางาน 



  

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ และไดนําเสนอตามหวัขอ

ตอไปนี้    

1. แนวคิดทางการตลาดและทฤษฎีที่เกี่ยวกบัสวนประสมทางการตลาด 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดบริการ 
3. ความหมายพฤติกรรมผูบริโภคและทฤษฎทีี่เกีย่วของ 
4. แนวคิดเกี่ยวกบัวัยทํางาน 

5. แนวคิดเกี่ยวกบัหาบเรแผงลอย 

6. ประวัติถนนสลีม 

7. ผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวคิดทางการตลาดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
 

 คอตเลอร (Kotler. 2008) ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาด เปนเครื่องมือที่สําคัญทาง

การตลาดของบริษัท ในการที่จะทําใหประสบความสาํเร็จทางดานการตลาดตามที่ตั้งวัตถุประสงคให

ตรงตามกลุมเปาหมายที่กาํหนด 

 แม็ก คารธีย (McCarthy. 1990:730) ไดแบงสวนประสมทางการตลาดออกเปน 4 ประเภท

ใหญ ๆ เรียกวา 4P’s ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product), ราคา (Price), การจัดจําหนาย (Place), 

และการสงเสรมิการตลาด (Promotion) โดยมีรายละเอยีด ดังนี ้

1. ผลิตภัณฑ (Product) 

 ผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งที่นาํเสนอขายโดยธุรกจิเพื่อตอบสนองความจาํเปนและความ

ตองการของลกูคาใหเกิดความพงึพอใจสงูสุด โดยที่ผลิตภัณฑนอกจากจะหมายถึงสนิคาทีจ่ับตองได

แลวยังรวมถงึผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตนก็ได ประกอบดวย การบริการหรือความคิด ซึ่งเมื่อพิจารณาถึง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ตอบสนองและสรางมูลคาแกลูกคา ยงัสามารถแบงออกได 5 ระดับ (Five 

product level) คือ 
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1.1. ประโยชนพืน้ฐานของผลิตภณัฑ (Core Benefit) : เปนสิ่งที่ลูกคาไดรับโดยตรง 

จากผลิตภัณฑนัน้ เปนสิง่ทีลู่กคาตองการจริง ๆ เชน สาํหรับธุรกิจรานอาหาร ลูกคาทาํการรับประทาน

อาหารเพื่อประทังความหวิ เปนตน 

1.2. ผลิตภัณฑพื้นฐานหรือรูปลักษณผลิตภัณฑ (Basic Product / Tangible Product) : 

เปนสิ่งทีน่ักการตลาดจะตองแปลงประโยชน พื้นฐานของผลิตภัณฑ ใหเปนสิ่งที่เห็นไดชัด 

1.3. เงื่อนไขหรือส่ิงที่คาดหวังปกติของลูกคา (Expected Product) : เปนความคาดหวงั

ของลูกคาในการซื้อสินคาหรอืบริการนัน้ ๆ เชน คาดหวงัวาอาหารจะมีรสชาติที่อรอย สะอาด ถกูหลัก

อนามยั เปนตน 

1.4. ผลประโยชนเพิ่มเติม (Augmented Product): เปนสิ่งที่ลูกคาไดรับจากการซื้อ

สินคาหรือบริการนัน้ 

1.5. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ (Potential Product): เปนสิ่งสาํหรับตอบรับตอการ

เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาใหตอบสนองตอความตองการของลูกคาในอนาคต 

 การตลาดสมยัใหมนั้น ไมเพียงแคเปนการแขงขนักนัในเรื่องการผลิตสินคาจากโรงงานมา

จําหนายเทานัน้ ยงัรวมถงึการที่ตองเพิม่คุณคาแกตัวผลิตภัณฑในรูปอ่ืนดวย เชน Packaging, 

Service, Delivery, Warehousing เปนตน 

2. ราคา (Price)  

 ราคา (Price เปนสิ่งที่กาํหนดมูลคาหรือคุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน เปนตน ทนุ (Cost) 

ของลูกคา ซึง่ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางราคาสนิคา (Price) และคุณคา (Value) ที่ลูกคารับรูตอตัว

ผลิตภัณฑหรือบริการนัน้ (Perceived Value) โดยถาลูกคาเหน็วาคุณคาผลิตภัณฑหรือบริการนั้นมี

มากกวาราคาก็จะทาํการตัดสินใจซื้อ ดงันั้นราคาจึงเปนกลยทุธที่สําคัญมากอยางหนึง่ขององคกร ซึ่ง

จะสัมพนัธกับคุณภาพของผลิตภัณฑหรือการบริการ ซึ่งการกาํหนดนโยบายและกลยุทธดานราคามี

มากมาย ซึ่งธรุกิจสามารถเลือกใชตามความเหมาะสมดงัตอไปนี ้

2.1. การตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตร (Geographical pricing) เปนการตั้งราคาโดย

อาศัยเขตภูมิศาสตร เนื่องจากสนิคาตองมีการกระจายไปในหลาย ๆ พืน้ที ่ ดงันัน้จะมีปจจัยทางดาน

ตนทนุหลายอยางเขามาเกี่ยวของ เชน คาขนสง ภาษี เปนตน 

2.2. นโยบายใหสวนลดหรือสวนยอมให (Discounts and allowances) 

2.2.1. สวนลด (Discounts) สวนที่ลดใหจากราคาทีก่ําหนดไวในรายการ เชน 

สวนลดปริมาณ สวนลดการคา สวนลดเงนิสด สวนลดตามฤดูกาล เปนตน 

2.2.2. สวนยอมให (Allowances) สวนลดที่ผูขายลดใหกบัผูซื้อ เชน ยอมใหนาํ

สินคาเกามาแลกสินคาใหม โดยมีการชาํระสวนตางของราคาสินคาใหมที่ตองมกีารชําระเพิม่ หรือสวน
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ยอมใหสําหรบัการสงเสริมการตลาด เชนการที่ผูผลิตยอมใหหกัเงนิออกจากราคาขาย เพื่อเปนการ

ชวยเหลือดานคาใชจาย ในการสงเสริมการตลาด เชน การจัดแสดงสนิคา การตกแตงหนาราน 

2.3. การตั้งราคาเพื่อการสงเสรมิการตลาด (Promotional Pricing) เปนการตั้งราคา 

เพื่อจูงใจผูบริโภคใหซื้อสินคาจากผูคาปลกีมากขึน้ 

2.4. การตั้งราคาสนิคาตัวใดตัวหนึง่ใหใกลเคียงกับตนทนุสนิคา หรือ ต่ํากวาตนทุน 

(Loss-leader pricing) โดยมีวัตถุประสงคที่จะดึงดูดลกูคาใหเขาราน โดยหวงัวาลูกคาจะซื้อสินคาหรือ

บริการอื่น ๆ ในราคาปกตินอกเหนือจากสนิคาที่เปนตวัลอ 

2.5. การตั้งราคาในเทศกาลพิเศษ (Special-event pricing) เปนวิธีการตั้งราคาสินคา 

โดยการกาํหนดสินคาใหต่ํากวาราคาปกตเิปนพเิศษเนื่องในเทศกาลตาง ๆ  

2.6. การขายเชื่อ โดยใชดอกเบี้ยต่ํา (Low-interest financing) 

2.7. สัญญาการรับประกันและการใหบริการ (Warranties and services contract) 

2.8. การใหสวนลดตามหลกัจิตวทิยา (Cents-off promotion) เชน 199 บาท, 299 บาท 

เปนตน 

2.9. การคืนเงิน (Cash rebates) ผูซื้อมีสิทธิไดรับเงินคนืจากผูขายจํานวนหนึง่ จากการ

ซื้อสินคาภายในเวลาทีก่ําหนด 

2.10. การตั้งราคาทีแ่ตกตาง (Discrimination pricing) เปนการตั้งราคาสินคาให

แตกตางกนัตามลักษณะของลูกคา หรือลักษณะความตองการซื้อของลูกคา 

2.11. การตั้งราคาตามกลุมของลกูคา (Customer segment pricing) โดยจะพิจารณา

จาก รายได เพศ ทาํเลที่ตั้งหรือสถานที่ของผูซื้อ 

2.12. การตั้งราคาตามรูปแบบผลิตภัณฑ (Product from pricing) 

2.13. การตั้งราคาตามภาพลกัษณ (Image pricing) ถาภาพลักษณของสินคามีมูลคาสูง 

ราคาก็จะสงูตาม 

2.14. การตั้งราคาตามสถานที่ หรือทําเลที่ตั้ง (Place or Location pricing) 

2.15. การตั้งราคาตามเวลา (Time pricing) ชวงที่มีความตองการมาก ราคาก็จะสงูตาม

ความตองการดวย 

2.16. การตั้งราคาตามคูแขง (Competitor pricing) สินคาใดที่มีคูแขงขนัจํานวนมาก 

การตั้งราคาสนิคามกัจะต่ํากวาสนิคาที่มคีูแขงขันนอยราย 

2.17. การตั้งราคาสวนผสมผลิตภณัฑ (Product line pricing) การตั้งราคาใหแตกตาง

กันตามคุณภาพ ขนาด การออกแบบ และตรายี่หอ 
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2.18. การตั้งราคาตามหลกัจิตวทิยา (Psychological pricing) เปนการตั้งราคา โดย

คํานึงถึงความรูสึกนึกกคิดของผูซื้อประกอบกับการตั้งราคา 

2.19. การตั้งราคาสาํหรับสินคาใหม (new product pricing) การตั้งราคาขึ้นอยูกับอุป

สงค ตนทุน และลักษณะการแขงขัน 

2.20  การตั้งราคาสําหรับสินคาที่เสื่อมความนยิม (Declining product) 

2.20. การตั้งราคาตามนโยบายระดับราคา (The level of pricing policy) ผูผลิตอาจตั้ง

ราคาสินคา ณ ราคาตลาด หรือมากกวา หรือนอยกวาราคาตลาด 

2.21. นโยบายราคาเดียวกับนโยบายหลายราคา (One price and variable price) 

2.22. นโยบายแนวระดับราคา (Price lining policy) การตั้งราคาไวหลายราคาสําหรับ

สินคาทีทมีคณุภาพแตกตางกนัภายในสายผลิตภัณฑ 

2.23. กลยุทธการลดราคา (Mark down) วธิีการลดราคาลงจากราคาเดิมที่กาํหนดไว 

เนื่องจากราคาที่กาํหนดไวจาํเปนตองเปลีย่นแปลงไปตามสภาวะตลาด ภาวะการแขงขัน และ

สิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ 

2.24. กลยุทธการแสดงราคาสินคาตหนวย (Unit pricing) ซึ่งการแสดงราคาสินคาตอ     

1 หนวย (กรัม กิโลกรัม ออนซ ปอนด) จะทาํใหผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาไดงายขึ้น  

3. ชองทางการจดัจําหนาย (Place) 

3.1   ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution) หมายถงึ กรรมสิทธของ

ผลิตภัณฑเคลื่อนยายไปยังตลาด (Standton ; & Futrell. 1987:643) หรือหมายถงึกลุมของสถาบันซึ่ง

เกี่ยวของกับข้ันตอนที่ทาํใหผลิตภัณฑหรือบริการนัน้ เปนทีห่างายสาํหรับการใชบริโภค ซึง่อาจ

ประกอบดวยคนกลางหลาย ๆ ระดับ ซึ่งในตลาดสินคาอุปโภคบริโภคมักมีชองทางการจัดจําหนาย

คอนขางยาว เพราะผูบริโภคมีจํานวนมาก 

3.1.1. การวิเคราะหโครงสรางของชองทางการจดัจําหนายการออกแบบชองทาง
การจัดจําหนายที่เหมาะสม และการกําหนดจํานวนระดบัของชองทาง 

3.1.2. การกําหนดจํานวนคนกลางในชองทาง 
3.1.3. การพิจารณาตําแหนงทาํเลที่ตั้งของแหลงจําหนาย 

3.1.4. การเลือกประเภท (ชนิด) ของคนกลางในแตระดับชองทาง 

3.1.5. การคัดเลือกคนกลาง 
3.1.6. การจัดการชองทางการจัดจาํหนาย 

3.1.7. การพจิารณาสวนประกอบของสถาบนัการตลาด (คนกลางในชองทาง) 
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3.2. การสนับสนุนการกระจายตวัสินคาเขาสูตลาด (Marketing Logistic) และการ

กระจายตวัสินคา (Physical distribution) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายปจจัยการผลิต

และตัวสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภคประกอบดวยงาน เชน การขนสง (Transportation) การเก็บ

รักษา (Storage) การคลังสินคา (Warehousing) และการบริหารสินคาคงคลัง (Inventory 

Management) 

 การที่จะตัดสินใจหรือกาํหนดสิ่งตาง ๆ ในชองทางการจดัจําหนาย จะตองทําใหสอดคลองกับ

ความตองการพฤติกรรมของลูกคา ชนิดหรอืระดับการบริการตามความตองการของลกูคา มีดงันี ้

3.2.1. ปริมาณสินคา (Lot size) คือ ปริมาณสินคาที่จะขายในแตละโอกาส ซึ่งจะ

สัมพันธกับระดับและจํานวนคนกลางของชองทางการจดัจําหนาย ยิ่ง lot size มีขนาดเล็ก ยิ่งจะทําให

ระดับการบริการสูงขึ้น 

3.2.2. เวลาในการรอคอย (Waiting Time) คือ เวลาโดยเฉลี่ยซึ่งคิดตั้งตเวลาที่คน

กลาง รวมทั้งลูกคาในชองทางการจัดจําหนายใชรอคอยสินคา ซึง่ลูกคาสวนใหญตองการการขนสงที่

รวดเร็วและแนนอน 

3.2.3. ความสะดวก (Spatial Convenience) คือ ความสะดวกในการเลือกซื้อ

สินคาและบรกิารทัง้ในดานเวลา และสถานที ่

3.2.4. ความหลากหลาย (Product Variety) เปนการพิจารณาถึง ความลึกและ

ความกวางที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได โดยยิ่งมีสินคาใหเลือกมาก ยิง่ตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดมากขึ้นการบริการ (Service Backup) เปนบริการที่จัดใหกับลูกคา เชน การ

ใหสินเชื่อ, การสงสินคา และการติดตั้งสินคา, การซอมแซม เปนตน 

3.2.5. การบริการ (Service Backup) เปนการบริการที่จัดใหกบัลูกคา เชน การให

สินเชื่อ, การสงสินคา, การตดิตั้งสินคา และการติดตั้งซอม เปนตน 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือการติดตอส่ือสารทางการตลาด (Marketing 

Communication) 

 การสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือการติดตอส่ือสารทางการตลาด (Marketing 

Communication)เปนการตดิตอส่ือสารระหวางผูซื้อและผูขาย เพื่อสงเสริมและสรางทัศนคติ (Attitude) 

และพฤติกรรมการซื้อ (Behavior) โดยใชทั้งพนกังานหรือบุคคลในการสื่อสาร และการสื่อสารโดยไมใช

บุคคล ใชผานเครื่องมือตาง ๆ ที่มีอยูมากมายเพื่อจูงใจ แจงขอมูลขาวสารและเตือนความทรงจําให

ผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อ ซึง่ในการใชงานนั้นควรใชผสมผสานกนั โดยพิจารณาจากสิ่ง

ตาง ๆ เชน กลุมลูกคาเปาหมาย คูแขง สภาพการแขงขัน เปนตน เครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการขาย 

มีดังนี ้
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4.1. การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมทีเ่สนอขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ, 

การบริการ, ความคิด และองคกร โดยจะตองมีคาใชจายในการโฆษณาดวย ลักษณะในการโฆษณามี

ดังนี ้การเสนอตอชุมชน (Public Presentation) การเผยแพรขาวสาร (Pervasiveness) หรือการแสดง

ความคิดเหน็อยางกวางขวาง (Amplified expressiveness) เชน การโฆษณาในรูปภาพ ส่ิงพิมพ       

หรือเสียง  

4.2. การใหขาวและการประชาสมัพันธ (Public Relation or publicity) เปนการสื่อสาร

ความคิดเกีย่วกับสินคา บริการ หรือส่ิงอืน่ที่เกี่ยวของ เชน เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคกร โดยไมตอง  

ใชเงิน 

4.3. การขายโดยใชพนกังาน (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและจูงใจ

โดยใชบุคคล มีจุดเดนในเรือ่งที่สามารถโตตอบกับลูกคา (Two-way communication) ไดทั้งภาษาพูด

และลักษณะสหีนา ทาทางตาง ๆ และทําใหสามารถเสรมิสรางความสมัพันธทีม่ีกับลูกคาไดดวยการใช

พนกังานขายจะเกี่ยวของกบั 

4.3.1. กลยุทธการใชพนกังานขาย (Personal Selling Strategy) เกีย่วกับเทคนิค

และวิธีการตาง ๆ ที่ใชในการแขงขันกนัหาลูกคา เชน การพบกันตัวตอตัวระหวางผูซื้อและผูขาย หรือ

พบกนัแบบอภิปราย เปนตน 

4.3.2. การจัดหนวยงานขาย (Sale Force Management) เกี่ยวของกับการสรรหา

คัดเลือกและฝกอบรมพนักงานขาย การควบคุมส่ังการ จูงใจและประเมินผลพนักงานขาย 

4.3.3. การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถงึกจิกรรมอื่นนอกเหนอืจาก

การโฆษณา, การประชาสมัพันธ, การขายโดยใชพนักงานที่สามารถกระตุนความสนใจหรือการซื้อของ

ลูกคามักมีหลายรูปแบบ เชน การกระตุนผูบริโภค (Consumer Promotion) การกระตุนคนกลาง 

(Trade Promotion) และการกระตุนพนักงานขาย (Sales Force Promotion) เปนตน ซึ่งการทาํ Sale 

Promotion นี้มีขอดี คือ สามารถเพิ่มความสนใจของลูกคา การใหขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหลูกคามาซื้อ

หรือสนใจผลติภัณฑ และเรงการตัดสินใจซื้อใหกับลูกคา การทาํการสงเสริมการขายนี ้ แมจะสามารถ

กระตุนยอดขายไดอยางรวดเร็ว แตก็ควรเปนระยะสั้นเทานั้น เพราะอาจสงผลกระทบตอภาพลกัษณได 

4.4. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกดิ

การตอบสนองโดยตรง หรือเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อ ใหผูซื้อตอบสนองทนัท ีเชน การขาย

ทางโทรศพัท จดหมาย แคตตาล็อก โทรทศัน วทิย ุหรือการใชคูปองแลกซื้อ เปนตน 

 การตลาดลักษณะนี้มีจุดเดน คือ สามารถสงขาวเปนรายบุคคล (Nonpublic) สงถึงลูกคาที่

เจาะจง (Customized) รวดเร็ว (Up-to-date) และใหลูกคาตอบสนองกลับได (Interactive) 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดบริการ 
   เลิฟล็อค (Lovelock. 2003) ไดอธิบายถึงกลยทุธในการบริหารบรกิารแบบผสมผสานหรือ

บูรณาการ ซึง่มีตัวแปร 8 ประการ ดงันี ้

1. องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Elements) ผูบริหารจะตองพิจารณา

ผลิตภัณฑทั้ง ผลิตภัณฑหลกั (Core Product) และองคประกอบเสริมในสวนทีเ่ปนบริการควบคูกบัตัว

ผลิตภัณฑ โดยสิ่งที่ผูบริหารตองพิจารณา คือ ผลิตภัณฑตองสอดคลองกับความตองการของลูกคา 

และผลิตภัณฑของคูแขงขันทาํไดดีมากนอยเพียงใด 

2. สถานที,่ ไซเบอรสเปซ (Cyberspace) และเวลา (Place, Cyberspace and Time) 

ในการสงมอบองคประกอบของสินคาไปสูลูกคานัน้ตองเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ทัง้ในเรื่องเวลา และ

สถานที ่รวมไปถึงชองทางการจําหนาย ซึง่เปนไดทัง้ชองทางทั่วไป และใชอิเลคทรอนิกส ทั้งนี้ขึน้อยูกับ

รูปแบบของผลิตภัณฑบริการที่สงมอบ บริการสงขาวสารขอความและอินเตอรเนต (Internet) ชวยให

ขอมูลผานไซเบอรสเปซ (Cyberspace) การไมมีสถานทีท่ี่พบเหน็ได จึงมีการใชส่ือสารทาง

อิเลคทรอนิกสแทน) ไปยังลกูคาในเวลาทีต่องการโดยผานโทรศัพทและคอมพิวเตอร บริษัทอาจสงมอบ

ผลิตภัณฑบริการถึงลกูคาโดยตรง หรือใชการผานตัวการซึ่งเปนองคกรอื่นได เชน รานคาปลกีซึ่งเปน

ของบริษัทอื่น โดยจะไดรับคาธรรมเนยีม หรือเปอรเซ็นจากราคาขาย และการติดตอกับลูกคา สิง่สาํคัญ

ที่ถือเปนกลยทุธในดานบริการ ไดแก ความรวดเร็ว และความสะดวก ซึ่งเปนสิง่สาํคัญที่ลูกคาคาดหวงั

วาจะไดรับ 

3. กระบวนการ (Process) ในการสรางและสงมอบสินคาองคประกอบของผลิตภัณฑไป

ยัง ลูกคานั้น ตองมกีารออกแบบและจัดการขบวนการในเชิงปฏิบัตอิยางมีประสิทธิภาพกระบวนการ

นั้นสามารถอธิบายไดวา เปนวิธกีารและลําดับข้ันตอนซึ่งระบบการบริการตองดําเนินไป กระบวนการ

ผลิตบริการทีอ่อกแบบมาไมดีมักจะสรางความไมพอใจใหลูกคา เนื่องจากอาจมีความลาชา มีขัน้ตอน

มาก และมีประสิทธิภาพในการบริการต่ํา ในขณะเดียวกันกระบวนการผลิตบริการที่ไมดีก็สงผลกระทบ

แกพนกังานทีใ่หบริการแกลูกคา (Front line staff) ในการทาํงาน ส่ิงเหลานีจ้ะสงผลถึงคุณภาพของ

ผลผลิตในการบริการและความลมเหลวในการบริการในที่สุด 

4. ผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality) องคประกอบเหลานี้โดยมากมกัจะ

พิจารณาแยกกันทีละสวน แตไมควรพิจารณาองคประกอบเหลานีแ้ยกกันโดยเดด็ขาด การปรับปรุง

ผลผลิตเปนสิ่งจําเปนที่จะทาํใหการควบคุมตนทนุมีประสิทธิภาพ แตผูบริหารตองระวังไมใหมีการลด

คุณภาพ และระดับบริการลงอยางไมเหมาะสมจนลูกคาเกิดความไมพอใจ คุณภาพของบริการตามที่

ลูกคากาํหนดเปนสิ่งสาํคัญ ซึ่งจะทําใหเหน็ความแตกตางในตวัผลิตภัณฑ ธุรกจิจําเปนตองมกีารรกัษา

ระดับบริการ เพื่อสรางใหผูบริโภคพอใจ และเกิดความภักดีในการใชบริการ อยางไรก็ดีการลงทุน
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ปรับปรุงคุณภาพโดยปราศจากความเขาใจถึงตนทนุทีพ่ิม่ข้ึนและรายไดที่เพิ่มข้ึน อาจทําใหบริษัทมี

ความสามารถในการทํากําไรพรอมๆ กัน กับมีความเสี่ยงสูงในเวลาเดยีวกนั 

5. บุคคล (People) ผลิตภัณฑบริการทั้งหลายขึน้อยูกบัการที่บุคคลปฏิบัติตอบตอกันสอง

ฝาย (Interaction) คือ ระหวางลกูคากับพนักงานของบริษัท (เชน การตัดผมหรือทานอาหารใน

ภัตตาคาร) สภาพของการปฏิบัติตอบตอกันสองฝายมีอิทธพิลตอการรับรูของลูกคาในดานคุณภาพ

ของบริการเปนอยางมาก ลูกคามักตัดสนิเกีย่วกับคุณภาพของบริการที่เขารับจากการประเมนิบคุคลที่

เปนผูใหบริการ บริษัททีป่ระสบความสาํเร็จสวนใหญมกัทุมเทความพยายามอยางมากกับการรับและ

คัดเลือกพนกังาน การฝกอบรม การจูงใจพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มหีนาที่ติดตอโดยตรงกับ

ลูกคา 

6. การสงเสริมตลาดและการใหการศึกษาลูกคา (Promotion and Education) ไมมี

โปรแกรมการตลาดใดจะสําเร็จลงไดโดยปราศจากโปรแกรมการสื่อสารที่มีประสิทธภิาพ องคประกอบ

นี้มีบทบาทสําคัญ 3 ประการ ไดแก ใหขาวสารและคาํแนะนําที่จําเปน จูงใจกลุมเปาหมายใหเห็นถึง

ความดีของผลิตภัณฑ และสงเสริมลูกคาใหกอปฏิกิริยาเมื่อ ถงึเวลาอันควร ในการตลาดบริการการ

สื่อสารสวนมากมีลักษณะคลายกับการอบรม โดยเฉพาะอยางยิง่กับกลุมลูกคาใหม บริษัทอาจตองให

ความรูแกลูกคาเกี่ยวกับคุณประโยชนของบริการ สถานที่และเวลาที่จะใชบริการ รวมถึงวิธีการเขารวม

ในกระบวนการสงมอบบริการอยางไดผล การสื่อสารอาจทําโดยตัวบคุคล เชน พนกังานขาย ผูใหการ

ฝกอบรม หรือผานสื่อตาง ๆ เชน ทีว ีหนงัสอืพิมพ นิตยสาร แผนพับ และเวบไซต (web site) 

7. หลักฐานที่เปนตัววัตถุ (Physical Evidence) รูปรางของตึก สวนหยอม พาหนะ 

เฟอรนิเจอรตกแตงเครื่องมอื สมาชิกทีเ่ปนพนักงาน ปาย วัสดุสิ่งพิมพ และสิง่เราที่มองเหน็ดวยตา

เปลา ทั้งหมดนี้เปนหลักฐานเสริมที่มองเหน็ได และแสดงถึงรูปแบบและคุณภาพบริการของบริษัท 

ธุรกิจบริการจาํตองบริหารหลักฐานที่เปนตัววัตถุอยางรอบคอบ เนื่องจากอาจมีผลกระทบอยางแรงตอ

ความประทับใจและความรูสึกของลูกคาได ในบริการทีม่ีองคประกอบที่จับตองไดยกตัวอยางเชน ใน

การประกนัภัยอาจตองทาํการโฆษณาเพื่อสรางสัญลักษณที่ส่ือความหมายในการคุมครอง ไดแก รม

อาจเปนสัญลกัษณแหงความคุมครอง รวมถงึการใชสญัลักษณ ปอมปราการอาจหมายถงึ มั่นคง

ปลอดภัย 

8. ราคาและคาใชจายอืน่ของผูใชบริการ (Price and Other User Costs) องคประกอบนี้

ชี้ใหเหน็ถงึการบริหารคาใชจายที่เกิดขึ้น เนื่องจากลกูคาไดรับคุณประโยชนจากผลติภัณฑในรูปบริการ 

ความรับผิดชอบไมจํากัดอยูทีง่านการตัง้ราคาเพื่อสรางราคาขายแกลูกคาเทานั้น ซึ่งก็รวมถงึการตั้ง

กําไรจากการคา และตั้งขอตกลงเกีย่วกบัสินเชื่อดวย นอกจากนัน้ผูจัดการบริการจะตองตระหนกัถึง

ทางปฏิบัติ เพื่อหาวิธีลดตนทนุ และสิ่งอื่นที่ลกูคารับภาระไวในการซื้อ และสงผลใหเกิดใชบริการให
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นอยลง ตนทนุเหลานี้รวมถงึคาใชจายทางการเงิน เวลา ความพยายามในรูปวัตถุและจิตใจ รวมไปถึง

ประสบการณของลูกคาในอดีตที่อาจจะเปนลบหรือไมพอใจตอรูปแบบบริการก็ได 

 

3. ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
   ปริญ ลักษิตานนท (2536: 27) ไดใหคําจํากัดความของพฤติกรรมผูบริโภควา คือการกระทํา

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาและการใชผลิตภัณฑ ทั้งนี้หมายรวมถึง

กระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นกอน และมีสวนรวมในการกําหนดใหมีการกระทํา 

   อดุลย จาตุรงคกุล (2539: 5) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึงปฏิกิริยา

ของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการ

ตาง ๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตาง ๆ เหลานั้น 

   ธงชัย สันติวงษ (2540: 29) ใหคําจํากัดความของพฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึงการกระทํา

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมา และการใชสินคาและบริการ ทั้งนี้

หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งมาอยูกอนแลว ซึ่งมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว 

   ดารา ทีปะปาล (2542: 4) ไดใหคําจํากัดความไววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การ

กระทําใด ๆ ของผูบริโภคที่เกี่ยวของโดยตรงกับการเลือกสรร การซื้อ การใชสินคา และบริการ รวมทั้ง

กระบวนการการตัดสินใจ ซึ่งเปนตัวนําหรือเปนตัวกําหนดการกระทําดังกลาว เพื่อตอบสนองความ

จําเปนและความตองการของผูบริโภคใหไดรับความพอใจ  

   ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) ไดกลาวถึงการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภควาเปนการศึกษาเกี่ยวกับ

การบริโภคสินคา นักการตลาดตองทําการศึกษาวาสินคาที่เขาจะทําการเสนอขายนั้น ใครคือลูกคา 

(Who) (บริโภคซื้ออะไร (What) ทําไมจึงซื้อ (Why) ซื้อที่ไหน (Where) ซื้อและใชบอยครั้งเพียงใด (How 

often) รวมทั้งการศึกษาวาใครมีอิทธิพลตอการซื้อ (Who) 

 
  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 125) ไดใหความหมายของการวิเคราะหพฤติกรรม

ผูบริโภค (Analyzing consumer behavior) ไววาเปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและ

การใชสินคาของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อและการใชของ

ผูบริโภค คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด (Marketing Strategies) ที่

สามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
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 คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดวย Who? 

What? Why? When? Where? และ How? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7 Os ซึ่งประกอบดวย 

Occupants Objects Objectives Organizations Occasions Outlets และ Operations 

(Kotler.2008) 

 

ตาราง 1 แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค   

(7Os) 
 

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

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย 

(Who is in the target market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) 

ทางดาน (1) ประชากรศาสตร  (2) 

ภูมิศาสตร    (3) พฤติกรรมศาสตร (4) 

จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห        
 

กลยุทธการตลาด (4Ps)ประกอบดวยกล

ยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา การจัด

จําหนาย และการสงเสริมการตลาดที่

เหมาะสมและตอบสนองความพึงพอใจ

ของกลุมเปาหมายได 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร 

(What does the consumer buy?) 

สิ่งที่ผูบริโภคนั้นตองการซือ้(Objects) 

สิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑก็ 

คือ ตองการคุณสมบัติองคประกอบของ

ผลิตภัณฑ และความแตกตางที่

เหนือกวาของคูแขง 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product 

Strategies) ประกอบดวย  

(1) ผลิตภัณฑหลัก (2) รูปลักษณ

ผลิตภัณฑ (3) ผลิตภัณฑควบ  

(4) ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (5) ศักยภาพ

ผลิตภัณฑ ความแตกตางทางการแขงขัน 

3. ทําไม ผูบริโภคจึงซื้อ  

(Why does the consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซื้อ(Objectives) 

ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อตอบสนองความ

ตองการ ดานรางกายและดานจิตวิทยา 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อคือ 

(1) ปจจัยภายในหรือปจจยัทางดาน

จิตวิทยา (2) ปจจยัทางสังคมและ

วัฒนธรรม  (3) ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธที่ใชมาก คือ (1) กลยุทธดาน

ผลิตภัณฑ (2) กลยุทธดานราคา (3) กล

ยุทธดานการสงเสริมการตลาด 

ประกอบดวย กลยุทธการโฆษณา   

การขายโดยพนักงานการใหขาว  

การประชาสัมพันธ (4) กลยุทธดานชอง

ทางการจัดจําหนาย 

4. ใครอยูในตลาดเปาหมาย 

(Who is in the target market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) 

ทางดาน (1) ประชากรศาสตร  (2) 

ภูมิศาสตร    (3) พฤติกรรมศาสตร (4) 

จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห        
 

กลยุทธการตลาด (4Ps)ประกอบดวยกล

ยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา การจัด

จําหนาย และการสงเสริมการตลาดที่

เหมาะสมและตอบสนองความพึงพอใจ

ของกลุมเปาหมายได 
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ตาราง 1 (ตอ) 

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

5. ผูบริโภคซื้อเม่ือใด 

(When does the consumer buy? 

โอกาสในการซื้อ (Occasions)เชน ชวง

เดือนใดของปหรือชวงฤดูกาลใดของป 

ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใดของวัน 

โอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวันสําคัญ

ตางๆ 

กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธการ 

สงเสริมการตลาด เชนทําการสง 

เสริมการตลาดเมื่อใดจึงสอด 

คลองกับโอกาสในการซื้อ 

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน 

(Where does the consumer buy?) 

ชองทางหรอืแหลง (Outlets) ที่ผูบริโภค

ทําการซื้อ เชน หางสรรพสินคา 

ซูเปอรมารเก็ต     รานขายของชํา

บางลําพู  พาหุรัต  

เปนตน 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนายบริษัทนํา

ผลิตภัณฑสูตลาดเปาหมายโดย

พิจารณาวาผานคนกลางอยางไร 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร 

(How does the consumerbuy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินซื้อ(Operation) 

ประกอบดวย (1) การรับรูปญหา  

(2) การคนหาขอมูล  (3) การประเมิน

ทางเลือก  

(4) ตัดสินใจซื้อ (5) ความรูสึกภายหลัง

การซื้อ 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธสงเสริม

การตลาด ประกอบดวยการโฆษณา การ

ขายโดยการใชพนักงานสงเสริมการขาย 

การใหขาว และการประชาสัมพันธ 

การตลาดทางตรง 

 

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน ; และคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม.หนา 126. 

 
 โมเดลพฤตกิรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) รูปแบบพฤติกรรมการซื้อ หรือ โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 

 (Consumer Behavior Model) เปนการศึกษาเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ทําใหเกิดความตองการ เมื่อส่ิงกระตุนผานเขามาใน

ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box) ที่ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถ

คาดคะเนได ซึ่งความรูสึกนึกคิดตาง ๆ จะไดรับอิทธิพลภายในจิตใจของผูบริโภค แลวจะมีการ

ตอบสนองของผูบริโภค (Buying's Response) หรือการตัดสินใจของผูบริโภค โดยการซื้อหรือไมซื้อ 
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Buyer’s black box Buyer responses

Buyer 
decision 
process

Buyer 
characteris
tics

Buyer 
decision 
process

Buyer 
characteris
tics

Product choice
Brand choice
Dealer choice
Purchase timing
Purchase amount

Marketing
Product
Price
Place
Promotion

Other
Economic
Technological
Political
Cultural

Marketing and other stimuli

 
 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบพฤติกรรมผูซื้อ (ผูบริโภค) [Model of buyer (consumer) behavior] 

 

Cultural
Culture
Subculture
Social class

Social
Reference 
Groups
Family
Roles and status

Personal
Age and life -cycle 

stage
Occupation

Economic situation
Lifestyle

Personality amd self-
concept

Psychological
Motivation
Perception
Learning
Beliefs and 
attitudes

Buyer

 
 

ภาพประกอบ 3  ปจจัยที่มีตอพฤติกรรมผูบริโภค [ Factors influencing consumer behavior ] 

 

 

 ที่มา : Philip Kotler. (2008). Marketing Management Analysis, Planning, 

Implementation and Control. P.122-123. 

 

 จุดเริ่มตนของรูปแบบจําลองนี้อยูที่มีสิง่กระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอนแลวทาํ

ใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นรูปแบบจําลองนีจ้ึงอาจเรียกวาแบบจําลองตวักระตุน

ปฏิกิริยาตอบสนอง (S-R Model) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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 สิ่งกระตุน 
 สิ่งกระตุน (Stimulus) ทําใหบุคคลเกิดการตอบสนองหรือตัดสินใจ ส่ิงกระตุนประกอบดวย 

สิ่งกระตุนภายนอกและสิ่งกระตุนภายใน ดงัมีรายละเอียดดังนี ้

1. สิ่งกระตุนภายนอก (External Stimulus) ประกอบดวยสิ่งกระตุนทางการตลาด และสิ่ง

กระตุนดานสิ่งแวดลอม 

1.1. ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งที่ผูประกอบธุรกิจ

รานอาหารสรางขึ้นมาเพื่อใหผูบริโภคเกิดความสนใจ และตองการอยากที่จะบริโภคอาหาร ซึ่ง

เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดวยสิ่งกระตุนตาง ๆ ดังนี ้

1.1.1. ผลิตภัณฑ (Product) ไดแก การออกแบบอาหารที่มีคณุคาที่สามารถสราง

ความสนใจและความตองการอยากจะบริโภค โดยคํานงึถึง ชนิด รสชาติ คุณภาพ สีสัน และภาชนะที่

ใชบรรจุ รวมถงึการรักษารสชาติของอาหารใหคงที ่และความรวดเร็วในการใหบริการ 

1.1.2. ราคา (Price) ไดแก การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

1.1.3. สถานที ่ (Place) ไดแก ทาํเลที่ตัง้ของรานอาหาร การจัดตกแตงสถานที่

ภายในราน และบรรยากาศภายในรานทีเ่หมาะสม 

1.1.4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) ไดแก การแจงขาว การโนมนาวชักจูง

ใจ เพื่อใหผูบริโภคเกิดการรับรู และความตองการในการบริโภค 

1.2. สิ่งกระตุนอืน่ ๆ (Other Stimulus) เปนสิง่กระตุนความตองการของผูบริโภคที่อยู

ภายนอก ซึง่ผูประกอบการไมสามารถควบคุมได ซึ่งอาจจะเปนไปไดทั้งในทางที่จะสงเสริม หรือเปน

อุปสรรคตอการบริโภค ไดแกส่ิงกระตุนตาง ๆ ดังตอไปนี ้

1.2.1. เศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะเงนิเฟอ อัตราดอกเบี้ย 

รายไดของผูบริโภค เปนตน 

1.2.2. เทคโนโลย ี (Technology) เชน เทคโนโลยีในการควบคุมและการผลิต

วัตถุดิบที่ใชในการทาํอาหาร เพื่อสรางความเปนมาตรฐานเดียวกัน 

1.2.3. กฎหมาย (Legal) เชน การเพิม่หรือลดอัตราการเกบ็ภาษีเงนิได จะมี

อิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดอาํนาจการซื้อของผูบริโภค กฎหมายควบคมุการสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ การ

จัดใหสถานทีข่องรานอาหารใหมีสวนเฉพาะสําหรับผูทีสู่บบุหร่ี เปนตน 

1.2.4. วัฒนธรรม (Culture) เชน เทศกาลหรือขนบธรรมเนยีมประเพณีตาง ๆ เชน 

งานตรุษจีนในยานเยาวราช เปนตัวกระตุนที่จะทาํใหผูบริโภคสวนใหญเดินทางไปแสวงหารานอาหาร

รับประทานแถวยานถนนเยาวราช เปนตน 
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2. สิ่งกระตุนภายใน (Internal Stimulus) หมายถงึ สิ่งกระตุนทีเ่กิดขึน้จากสัญชาตญาณ 

หรือนิสัยกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึง่ออกมา เชน ความหิว จะเปนสิง่กระตุนให

เกิดการไปซื้ออาหารรับประทาน 

 
 ความรูสึกนกึคิดของผูบริโภคหรือกลองดํา 
 ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคเปรียบเสมือนกลองดาํ (Black Box) หมายถงึ ความรูสึกนึกคิด

ของผูซื้อ ผูผลิต ผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึกของผูบริโภค ซึ่งไดรับ

อิทธิพลจากปจจัยภายในของผูบริโภคและกระบวนการตดัสินใจของผูบริโภค 

 ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ซึ่งมี

อิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ คือ ปจจัยดานวฒันธรรม สังคม สวนบุคคล และจิตวิทยา 

1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factors) วัฒนธรรมเปนเครื่องผูกพนับุคคลในกลุมไว

ดวยกนั วฒันธรรมเปนสิ่งทีก่ําหนดความตองการพืน้ฐาน และพฤติกรรมของบุคคลจะเรียนรูเร่ือง

คานิยม ทัศนคติ ความชอบ การรับรู และมีพฤตกิรรมอยางนัน้ จะตองผานกระบวนการทางสงัคมที่

เกี่ยวของกับครอบครัว และสถาบนัตาง ๆ ในสังคม คนที่อยูในวัฒนธรรมตางกนัยอมมีพฤตกิรรมการ

ซื้อที่แตกตางกัน ผูประกอบการจึงตองกําหนดกลยุทธการตลาดที่แตกตางกนัไป สําหรับตลาดที่มี

วัฒนธรรมตางกนั วฒันธรรมแบงออกเปน 

1.1. วัฒนธรรมพืน้ฐาน (Culture) เปนสิ่งที่กาํหนดความตองการซื้อและพฤติกรรมการ

ซื้อของบุคคล เชน ลกัษณะนิสัยของคนไทย ซึ่งเปนผลมาจากการหลอหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย 

ใหเปนคนรักพวกพองใจเอื้อเฟอเผื่อแผ 

1.2. วัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture) มีรากฐานจากเชือ้ชาติ ศาสนา สีผิว และ

ภูมิภาคที่ตางกัน เปนตน กลุมยอยนี้มีขอปฏิบัติทางวัฒนธรรมสังคมทีแ่ตกตางกนัไปจากกลุมอ่ืน ทาํให

มีผลตอชีวิตความเปนอยู ความตองการ แบบแผนการบริโภค พฤตกิรรมการซื้อทีแ่ตกตางกนั และใน

กลุมเดียวกันกจ็ะมีพฤติกรรมที่คลานคลึงกัน 

1.3. ชั้นทางสงัคม (Social Class) เปนการจัดลําดับบุคคลในสังคม จากระดับสูงไป

ระดับตํ่า โดยใชลักษณะที่คลายคลึงกัน ไดแก อาชีพ ฐานะ รายได ตระกูล หรือชาติกําเนิด ตําแหนง

หนาที ่  บคุลิกลักษณะของบุคคล เพื่อที่จะเปนแนวทางในการแบงสวนตลาด การกาํหนดตลาด

เปาหมาย ตาํแหนงผลิตภัณฑ การจัดสวนประสมทางการตลาด ชั้นทางสังคมแบงเปน 3 ระดับ ไดแก  

ชั้นสูง (Upper Class)  ชั้นกลาง (Middle Class) ชั้นลาง (Lower Class) 
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 ชั้นทางสงัคมสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยอาจจะเลื่อนขึ้นไปอยูในชัน้สังคมที่สูงกวา หรือ

เลื่อนลงมาในชั้นทางสงัคมที่ต่ํากวาได เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในรายได อาชพี ตําแหนงหนาที่การ

งาน เชน เมื่อบุคคลมีรายไดเพิ่มข้ึน ยอมแสวงหาการบริโภคที่ดีขึ้น 

2. ปจจัยทางดานสังคม (Social Factors) เปนปจจยัที่เกี่ยวของในชีวิตประจาํวนัและมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมจะประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และ

สถานะของผูซือ้ 

2.1. กลุมอางอิง (Reference Group) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย กลุมนี้จะมี

อิทธิพลตอทัศนคติ ความคดิเห็น และคานิยมของบุคคล กลุมอางองิ สามารถแบงไดออกเปน 2 ระดับ 

คือ 

2.1.1. กลุมปฐมภูมิ (Primary Groups) ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนทิ 

2.1.2. กลุมทุติยภูม ิ(Secondary Groups) ไดแก กลุมบุคคลชั้นนาํในสงัคม เพื่อน

รวมอาชพี และรวมสถาบนั บุคคลกลุมตาง ๆ ในสังคม กลุมอางอิงจะมีอิทธพิลตอบุคคลในกลุม

ทางดานการเลือกพฤติกรรมและการดําเนินชวีิตรวมทั้งทัศนคติและแนวคิดของบุคคล เนื่องจากบุคคล

ตองการใหเปนทีย่อมรับของกลุม จึงตองปฏิบัติตาม และยอมรับความคิดเหน็ตาง ๆ จากกลุมอิทธิพล 

2.2. ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ 

ความคิดและคานิยมของบคุคล ซึ่งสิ่งเหลานี้มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว 

2.3. บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน

ครอบครัว กลุมอางองิ องคการและสถาบนัตาง ๆ บุคคลจะมีสถานะที่แตกตางกันในแตละกลุม  

3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซื้อ ไดรับอิทธิพลจากลกัษณะ

สวนบุคคลดานตาง ๆ ไดแก ฐานะ รายได หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รสนยิมแบบการดาํเนนิ

ชีวิต บุคคลิกภาพ และแนวความคิดสวนบุคคล ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร 

4. ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Characteristics) การซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลมา

จากกระบวนการทางจิตวทิยา 5 อยาง ดังนี้  

4.1. การจูงใจ (Motivation) เปนวิธกีารชักนาํพฤติกรรมของบุคคล โดยอาศัยสิ่งจงูใจ

หรือส่ิงกระตุนทางการตลาด เพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการ (Need) และตอบสนองออกมา

ในรูปพฤติกรรมการบริโภค ซึ่ง Maslow ไดสรุปความตองการกอใหเกิดแรงจูงใจ และความตองการของ

มนุษยวา สามารถแบงตามลาํดับความสาํคัญได 5 ลําดับ จากต่าํไปสูง ดังนี ้

4.1.1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการ

พื้นฐานเพื่อความอยูรอดของมนษุย 
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4.1.2. ความตองการความปลอดภยั (Safety Needs) เปนความตองการ

ปลอดภัยของมนุษย เชน การรับประทานอาหารมังสวิรัติ หรืออาหารเจ เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ และ

การทาํจิตใจใหสะอาดบริสทุธิ ์

4.1.3. ความตองการยอมรับและความรัก (Belongingness and Love Needs) 

จากบุคคลรอบขาง เชน การอยากเขารวมสังคม หรืออาจจะคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น การเปนบุคคล

สําคัญ เปนตน 

4.1.4. ความตองการความนับถือ (Esteem and Status Needs) การยกยองและ

การมีสถานะจากสังคม 

4.1.5. ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เปน

ความสมหวงัในสิ่งที่ตนคิด หรือที่ตนตองการทกุอยาง 

4.2. การรับรู (Perception) เปนกระบวนการที่บุคคลตีความและรับรูขอมูลเพิ่มจาก

บุคคลที่ไดรับส่ิงกระตุนจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การเหน็ ไดยิน กลิ่น สัมผัส และรส แตละคนจะ

เกิดการรับรูทีแ่ตกตางกนัขึ้นอยูกับ 

4.2.1. ลักษณะทางกายภาพของสิ่งเราตาง ๆ นัน้ 

4.2.2. ความสัมพันธของสิ่งเรากบัส่ิงแวดลอมในขณะนั้น 

4.2.3. เงื่อนไขของแตละบุคคลซึ่งบุคคลมีความตองการทัศนคติ คานิยม และ

ส่ิงจูงใจแตกตางกนั 

4.3. การเรียนรู (Learning) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมซึ่งเปนผลจากประสบการณ

ของบุคคล การเรียนรูของบคุคลจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไดรับส่ิงกระตุน และเกิดการตอบสนอง ส่ิงกระตุน

นั้น 

4.4. ความเชื่อ (Beliefs) เปนความคิดซึ่งบุคคลยึดถือเกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึง่ ซึ่งเปนผลมา

จากประสบการณในอดีต 

4.5. ทัศนคติ (Attitude) เปนสภาวะทางจิตใจซึ่งแสดงถงึความพรอมที่จะตอบสนองตอ

ส่ิงกระตุน ทัศนคติกอตัวขึ้นมาจากประสบการณ และสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงหรอืช้ีแนะตอ

พฤติกรรมซึ่งเปนการประเมนิความรูสึกนกึคิดของผูบริโภคในแนวทางที่ชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไม

พอใจตออาหารและการบรกิาร ขณะเดียวกนัก็เกิดจากการจัดระเบียบของแนวคิดที่มาจากการรับรู 

การเรียนรู การจูงใจ ความเชื่อ และอุปนิสยัของผูบริโภคที่รับมาจากกระบวนการที่บคุคลเขาไปสัมพันธ

กับส่ิงแวดลอมในสังคมนัน้ ๆ ทัศนคติของบุคคลเปนสิ่งที่เปลีย่นแปลงไดยาก และสงผลใหพฤติกรรม

ของบุคคลที่ม ี ตอส่ิงใดสิ่งหนึง่นัน้คอนขางคงที่ แตกม็ีขอยกเวนในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงทัศนคตินั้น

จําเปนถึงแมวาจะเสียคาใชจายสงูแตใหผลตอบแทนคุมคา 
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4.6. บุคลิกภาพ (Personality) และทฤษฎีฟรอยด (Freud theory) เปนรูปแบบลักษณะ

ของบุคคลที่จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการตอบสนอง หรืออาจหมายถงึ ลักษณะดานจิตวทิยาที่มี

ลักษณะแตกตางของบุคคลซึ่งนาํไปสูการตอบสนองทีส่ม่ําเสมอ และมีปฏิกิริยาตอส่ิงกระตุน ฟรอยด

ไดพิจารณาบคุลิกภาพของบุคคลซึ่งมีการพัฒนาโดยพยายามที่จะตอบสนองความตองการของเขาให

บรรลุผลสําเร็จโดยกําหนดเปนทฤษฟีรอยด (Freud theory) ฟรอยด พบวาบุคคลไมรูสึกถึงสิ่งกระตุน

พฤติกรรมที่แทจริงเพราะสิง่กระตุนไดกําหนดรูปรางตั้งแตตอนเปนเด็กผานกระบวนการทางสงัคม 

ฟรอยด พบวา บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของมนุษยถูกควบคุมโดยความนึกคิดพืน้ฐาน 3 ระดับ คือ 

4.6.1. Id เปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาตามความตองการขั้นพืน้ฐานของ

มนุษยตามความตองการที่แทจริง 

4.6.2. Ego เปนสวนที่แสดงพฤตกิรรมออกมาใหเหมาะสมกบักาลเทศะ เหตุผล

หรือเหตุการณที่เปนจริงในสงัคม 

4.6.3. Superego เปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาตามคานยิมของสังคม สังคม

ใดกลาววาสิง่ใดเปนสิ่งที่ดี ควรยึดถือ และประพฤติปฏิบัติ สวนของซุปเปอรอีโกก็จะรับไวและปฏิบัติ

ตาม 

4.7. แนวคิดของตนเอง (Self concept) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเอง 

หรือความคิดที่บุคคลอื่นมีความคิดเห็นตอตนอยางไร 

 จากทฤษฎ ี แนวคิด และโมเดลปจจัยที่มผีลตอพฤติกรรมผูบริโภคที่กลาวมา แสดงใหเหน็วา 

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานจิตวทิยา ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม โดยมีสิง่กระตุนภายนอกเปน

ตัวกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อ 

 
 กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Buyer Decision Process) 
 ประกอบดวยขั้นตอน คือ การตระหนกัปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การ

ตัดสินใจซื้อ กระบวนการนี้ยากงายใชเวลามากหรอืนอยขึ้นอยูกบัประเภทของผลิตภัณฑ คุณภาพ 

ราคา การสงเสริมการจําหนาย ตลอดจนตัวผูตัดสินใจบริโภคเอง 

1. การตระหนักถงึปญหา (Problem Recognition) เปนการตระหนกัถึงความตองการที่

เกิดขึ้น และการไมไดรับการตอบสนอง ทาํใหเกิดความเครียดและความกดดัน ความตองการทีเ่กิดขึ้นนี้ 

อาจเปนความตองการพืน้ฐานที่เกิดจากสภาพรางกาย เชน ความหิว เมื่อไดรับส่ิงกระตุนทางการตลาด 

2. การคนหาขอมูล (Information Search) ถาความตองการที่เกิดขึ้นรุนแรง และสามารถ

ตอบสนองความตองการได ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ถาไมเปนเชนทีก่ลาวมา ความตองการกย็ังคงถูก
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เก็บสะสมไว อาจจะมกีารคนหาขอมูลไปอยางจรงิจัง หรือหยุดไมมีการคนหาขอมูล ทั้งนี้ขึน้อยูกับ

ระดับความตองการของผูบริโภค 

3. การประเมนิคาขอมูล (Information Evaluation) ขอมูลที่ไดจากแหลงตาง ๆ ผูบริโภคจะ

นํามาใชในการประเมินคาทางเลือก การรบัรูความตองการตลอดจนอิทธิพลจากกลุมอางองิตาง ๆ ดวย

หลักเกณฑทีพ่ิจารณาคือ  

3.1. คุณสมบัติผลิตภัณฑตาง ๆ เชน รส กลิ่น การบรรจุ ความสะอาด บรรยากาศ ราคา  

3.2. การใหน้ําหนกัความสาํคัญสําหรับคุณสมบัติ เชน ราคาเหมาะสม รสชาติถูกปาก  

3.3. ความเชื่อถือเกี่ยวกับตรา ยี่หอ หรือภาพพจนของรานอาหาร ซึง่ความเชื่อนี้จะมี

อิทธิพลตอการประเมินผลทางเลือกในการตัดสินใจ 

3.4. การเปรียบเทยีบระหวางยีห่อ และความมชีื่อสียงของรานอาหารแตละราน 

4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) โดยทําการตัดสินใจจากทางเลือกที่คิดวาดีที่สุด 

แตกอนจะตัดสินใจซื้อนัน้ อาจมีปจจยัอื่นเขามาแทรก เชนทัศนคติของบุคคลอื่น ซึ่งสิง่เหลสนี้มีอิทธพิล

ตอการตัดสินใจ 

5. พฤติกรรมหลงัการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากการซือ้ ผูบริโภคจะไดรับ

ประสบการณในการบริโภคอาหาร ซึ่งอาจจะไดรับความพอใจหรือไมพอใจก็ได ถาผูบริโภคพึงพอใจ ก็

จะมีแนวโนมจะกลับไปใชบริการอีก แตหากผูบริโภคไมพอใจก็อาจจะเลิกรับประทานอาหารรานนัน้ ๆ 

เลยก็ได 

 ในขั้นตอนนี้ผูบริโภคจะเขาสูกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยจะทําการเปรียบเทยีบระหวางสิ่ง

กระตุนตลาด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ และการสงเสริมการตลาด และปจจัยภาใน

ของผูบริโภค ไดแก ปจจัยดานวฒันธรรม สงัคม สวนบุคคล และจิตวิทยา วาสิง่ที่ผูประกอบกิจการ

รานอาหารสรางขึ้น สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคและอยูในอํานาจการซื้อหรือไม 

 
 การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s response) 
 พฤติกรรมทีม่กีารแสดงออกมาของผูบริโภคหลังจากมีสิง่กระตุน ซึ่งหมายถงึ การตัดสินใจ

ของผูบริโภค (Buyer’s Purchase Decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี ้

1. การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice) เปนการเลือกชนดิของผลิตภัณฑที่จะซื้อ 

2. การเลือกตราสินคา (Brand choice) เปนการเลือกตราของผลิตภัณฑที่ตองการจะซื้อ 

3. การเลือกผูขาย (Dealer choice) เปนการตัดสินใจวาจะเลือกซื้อสินคาจากผูขายรายใด  

4. การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing) คือ ผูบริโภคจะเลือกเวลาเชา กลางวนั หรือ

เย็นในการซื้อสินคา 
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5. การเลือกปริมาณในการซื้อ (Purchase amount) เปนการตัดสินใจวาจะซื้อสินคามาก

นอยแคไหน ถาตองการใหผูบริโภคซื้อสินคาครั้งละมากๆ นักการตลาดอาจจะตองใชการสงเสริมการ

ขายเขาชวย เชน การใหสวนลดปริมาณ หรือใหของแถม เปนตน 

 

4. แนวคิดเก่ียวกับวัยทํางาน 
 

 ศูนยวิจยักสิกรไทย (มกราคม 2548) ไดกลาววา วัยทํางาน หมายถงึ กลุมคนเพศชาย หญิงที่

มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป จนถึง 50 ป โดยประมาณ และมีรายไดประจําจากการทาํงาน หรือสามารถ

เรียกงาย ๆ วา “วัยสรางฐานะ” โดยกลุมวัยทาํงานนี้จะมีความตองการในการใชจายเงนิมากกวากลุม

วัยเด็ก และวยัสูงอาย ุและวยัทํางานสามารถแบงออกไดเปนกลุมยอย ดังนี ้

 กลุมวัยทาํงานตอนตน คือ กลุมวัยเริ่มทาํงาน มีอายุตั้งแต 20 – 30 ป กลุมนี้จะเปนวัยที่เพิ่ง

สําเร็จการศึกษา และเปลีย่นมาใชชีวิตการทํางาน เพิง่เริ่มทาํงานและเริ่มมีรายไดเปนของตนเอง มี

ความกลาไดกลาเสีย และมกัจะพบอะไรใหมๆ ในชวีิตการทาํงานอยูเสมอ เวลาทาํงานเปนชิน้เปนอัน 

หรือประสบความสาํเร็จในงานที่รับผิดชอบก็จะภูมิใจและมีพลงัที่จะทํางานตอไป รักความกาวหนาใน

หนาทีก่ารงาน และวยันี้อาจมีปญหาดานการเงนิ หากวางแผนการใชเงินไมด ีอาจกอหนี้ไดสูง เพราะมี

รายรับไมเพียงพอกับรายจาย และความฝนของคนกลุมนี้มีอยู 2 อยางใหญๆ คอื อยากแตงงานและ

อยากมีรถยนตขับไปทํางาน 

 กลุมวัยทาํงานตอนกลาง คือ กลุมคนทีอ่ายุประมาณ 31 – 40 ป กลุมนี้สวนใหญจะทุมเท

ชีวิตและเวลาใหกับการทาํงานเพื่อหวังความกาวหนา มีตําแหนงหนาทีก่ารงานในบริษัทหรือไดเลื่อน

ตําแหนงในระดับสูงขึ้น มีรายไดตอเดือนสูงขึ้น มีความตองการซื้อของที่มีคุณภาพและราคาสูงขึน้ และ

คํานึงถึงการสรางฐานะมาก มีการซื้อหรือผอนบานและรถยนต มกัจะแตงงานแลวเปนสวนใหญ ดังนัน้

คนกลุมนี้ยอมมีความตองการเก็บออมหรือลงทนุืเพื่อใหมีเงนิเพยีงพอที่จะใชจายในอนาคต 

 กลุมวัยทาํงานตอนปลาย คือ กลุมที่อายุประมาณ 41 – 50 ป กลุมนี้จะมีประสบการณใน

การทาํงานสงูมากและมีตาํแหนงหนาที่การงานในระดบัสูงขึ้น หรือมกีิจการเปนของตนเอง มีรายไดตอ

เดือนมากขึ้น และเริ่มที่จะหนัมาดูแลตวัเอง ใสใจในสุขภาพ เร่ิมประหยัดและอดออมไวใชยามชรา 

อยากไปเที่ยวพักผอนและหาความสุขใหตนเอง 

 จากแนวคิดเกีย่วกับวัยทํางานทีก่ลาวมา แสดงใหเห็นวา วัยทาํงานเปนวัยที่ตองรับผิดชอบใน

เร่ืองหนาที่การงาน ทาํงานเพื่อหารายไดใหเพยีงพอกับรายจายทีเ่กิดขึน้ และเมื่อมีรายไดมากขึน้ ก็มี

ความตองการและอํานาจซื้อสูงขึ้นตามไปดวย 
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5. แนวคิดเก่ียวกับความหมายของหาบเรแผงลอย 
 

 นฤมล นิราทร (2548) ศึกษาเรื่อง “หาบเรแผงลอยอาหาร: ความสาํเร็จและตัวบงชี้” ไดอางองิ

ถึงงานของแมก็กี (McGee, 1970. pp. 19-21) ที่ไดจําแนกการคาหาบเรแผงลอยจากการศึกษาการคา
ขางทาง (ซึ่งไมรวมการคาในตลาด อันมีเงื่อนไขการคาที่แตกตางออกไป) โดยการศึกษาการคาขางทาง

ในสิงคโปร ฮองกง และในกรุงเทพมหานคร การจําแนกใชพืน้ที่เปนเกณฑ เขาเสนอวา การคาขางทาง

สามารถจาํแนกออกเปน 3 ลักษณะตามประเภทของพื้นที ่ดังนี ้

1. บริเวณที่ชุมชน (Focus agglomeration) เชน รอบนอกตลาด สถานีขนสง 

2. บริเวณถนนและทางเทา (Street hawers) ซึ่งผูคาจะตัง้สินคาเรียงรายตาม ถนนและทาง

เทา และมีแนวโนมสรางปญหาการจราจรหากมีผูคามากเกินไป และเปนทางเทาที่แคบ 

3. ตลาดนัด (Bazaars) เปนทีท่ี่ผูคามีสิทธิในพืน้ที ่ 

 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.2545 ไดใหความหมายคําวา “หาบเร” ไววา “ผูที่

หาบของไปเรขาย” สวนคําวา “แผงลอย” กลาวไดวาเปนคํากลาง ๆ ไมเจาะจงอธิบายเฉพาะการคาขาง

ทาง ซึ่งไดใหความหมายไววา “ทีท่ี่จัดไวในถนนสาธารณะ หรือที่สาธารณะ สําหรับขายอาหาร น้ําแข็ง 

หรือส่ิงของอยางอืน่ ๆ” 

 ขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมผูเรขาย พ.ศ.2519 ไดใหความหมายไว ดังนี ้

 ผูเรขาย หมายความวา ผูนาํอาหาร น้าํแข็ง เรขายในที่ตาง ๆ ไมวาทางบกหรือทางน้าํ 

 แผงลอย หมายความวา ที่ซึง่จัดไวในถนนสาธารณะ หรือที่สาธารณะ รวมตลอดถึงแคร แทน 

โตะ เสื่อ พื้นดนิ เรือ หรือแพ สําหรับขายอาหาร น้ําแข็ง หรือส่ิงของอยางอื่น 

 สําหรับ Rudiger (1992 อางใน วิชัญญา บํารุงชล. 2541) ไดใหความหมายของหาบเร แผง

ลอย ไวดังนี ้

 หาบเร เปนกิจกรรมการคาทีไ่มมีที่ตั้งที่แนนอน สินคาสามารถยก หรือถือไปยังที่ตาง ๆ ได  

 แผงลอย เปนกิจกรรมการคาที่มทีี่ตั้งแนนอน ปกติจะตัง้อยูบริเวณหนาบาน หรือหนารานคา 

ซึ่งจะตองจายคาเชาเปนรายวันหรือรายเดอืน 

  นอกจากนี ้ ประชุมและคณะ(2523) ไดแยกประเภทของหาบเร-แผงลอยตามลักษณะ 

การเคลื่อนที่ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

1. ประเภทเคลื่อนที่อยูเสมอ เชน ผูที่ใชหาบ คาน รถเขน็ จะมีเครื่องยนตหรือไมกต็าม 

หรือภาชนะใสสินคาอยางอืน่ เสนอขายสนิคาไปตามทีต่าง ๆ เปลี่ยนสถานที่อยูเสมอ แมจะใชทิศทาง

เดิมทุกวันหรือไมก็ตาม ทั้งนีจ้ะรวมผูประกอบการคาในทองถนนตามสีแ่ยกตาง ๆ ดวย 
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2. ประเภทอยูกับที่ ไดแก ผูเสนอขายสนิคา หรือบริการ โดยมีสถานที่ตั้งที่แนนอนไม

เปลี่ยนที่ตั้งขายบอยนกั 

 
6. ประวัติถนนสีลม 
 

 ถนนสีลม (Thanon Si Lom) ถนนสําคญัในเขตบางรกั กรุงเทพมหานคร เปนถนนคอนกรีต

ขนาดกวาง 6 ชองทางจราจร มีชองจอดรถและบาทวิถทีั้งสองขาง ความยาวประมาณ 2.78 กิโลเมตร 

เร่ิมต้ังแตถนนเจริญกรุง (แยกบางรกั) ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือตัดกับ ถนนมเหสักข-ถนนสุรศักดิ์ 

(แยกสุรศักดิ์) ถนนประมวญ (แยกประมวญ) ถนนเดโช (แยกเดโช) ถนนนราธวิาสราชนครินทร (แยกสี

ลม-นราธวิาส และถนนคอนแวนต (แยกคอนแวนต) และไปสิ้นสุดทีถ่นนพระรามที่ 4 (แยกศาลาแดง) 

สีลมเปนถนนที่มีเกาะกลาง และมีตนไมใหญ ปลูกเรียงรายไปตลอดแนวจาํนวน 483 ตน และเปนถนน

สําคัญสายแรกที่เดนิสายไฟฟาและ สายโทรศัพทไวใตดนิ 

 ถนนสีลมสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที ่ 4 พรอม ๆ กับถนนเจริญกรุง ถนนบาํรุงเมือง และถนน

เฟองนคร เดมิเรียกชื่อวา “ถนนขวาง” เดมิเปนคนัดินที่เกิดจากการขุดคลอง เพื่อเชือ่มคลองบางรักกับ

คลองถนนตรง คันดินจงึกลายเปนถนนที่เรียกกันวาถนนขวาง ชาวตางประเทศไดนําเครื่อง “สีลม” ซึ่ง

ใชสําหรับการวิดน้ํามาติดตัง้ทีถ่นนขวาง โดยที่บริเวณทั่วไปยงัเปนทีน่าโลง เครื่องสีลมวิดน้าํจึงดูเดน

และกลายเปนชื่อเรียกของถนนมาถงึปจจบุัน 

 ปจจุบันถนนสลีมนับเปนถนนธุรกิจสายสําคัญสายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีผูขนานนาม

ถนนสีลมวา “วอลลสตรีต ของกรุงเทพฯ” ถนนสีลมมีสํานักงานใหญธนาคาร โรงแรม อาคารสํานกังาน 

ตลอดจนศูนยการคาขนาดใหญเรียงรายอยูทัง้สองฟากถนน เปนถนนทองเที่ยวทีเ่ปนแหลงซื้อสินคา

และขายของทีร่ะลึกสําหรับนกัทองเทีย่วตามบาทวิถีในเวลากลางคืน รวมทัง้ใน “ซอยละลายทรพัย” 

นอกจากนี ้ ยงัเคยมีโครงการวัฒนธรรมเปดเปนถนนคนเดินในวนัอาทติยอีกดวย (วิกิพเีดีย. 2553 : 

ออนไลน) 

 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 TCDC : ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (2552) เนื้อหานทิรรศการเรื่อง “กนิไปเรื่อยเจาะวิถี

อรอยริมทาง” โดยไดทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจขายอาหารรถเข็น หาบเร แผงลอยโดยไดสํารวจ

ขอมูลจากผูประกอบการ และผูบริโภคมีเนื้อหาดังนี้ กลุมของผูประกอบการ เหตุผลในการเลอืกใช

รถเข็น หาบเร แผงลอย เพราะเคลื่อนยายงาย โดยใหความสาํคัญแกโครงสรางของรานคา ซึง่เนนที่
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ความทนทาน ส่ิงที่เพิ่มเติมกจ็ะเปน ตูใสอาหาร ตูเก็บของ หรือตูกระจก โดยราคาเฉลี่ยของรถเขน็ หาบ

เร แผงลอย จะอยูที่ 8,600.73 บาท ในภาพรวมผูประกอบการจะใหความสาํคัญดานความสะอาด การ

จัดเก็บอาหาร เพื่อปองกนัสิง่ตาง ๆ จากภายนอก สวนใหญ คือ ฝุน ปญหาที่พบ ก็คือ การไมมีที่บงั

แดด การมพีืน้ทีท่ําอาหารนอย โดยบรรจุภัณฑที่ใชใสอาหารใหลูกคาก็จะเปนถงุพลาสติก ปญหาก็คือ 

ความสิน้เปลืองที่ตองใสซ้าํซอน แตบรรจุภัณฑที่ใชอยูในปจจุบนัก็ดีอยูแลวเพราะสะดวก และยงัหา

บรรจุภัณฑชนดิอื่นที่ดีกวาไมได สวนสิง่อํานวยความสะดวกทีผู่ประกอบการตองการ คือ 

สภาพแวดลอมที่สะดวก โดยความตองการที่จะใหกรุงเทพมหานครเขามาชวยเหลือ ก็จะเปนในเรื่อง

ของการจัดการสภาพแวดลอม สวนในกลุมของผูบริโภคพบวามื้อกลางวนัจะเปนมื้อที่ผูบริโภคมักจะซื้อ

อาหารนอกบานมากที่สุด โดยพิจารณาจากรสชาติของอาหารเปนอนัดบัแรก การมีทีบ่ังแสงแดดใหกับ

ลูกคา มีความสัมพนัธกับความพึงพมใจโดยรวมมากทีสุ่ด สิ่งอํานวยความสะดวกที่ตองการ คือ พื้นที่

ทานอาหาร และโตะ เกาอี ้ ปญหาที่ผูบริโภคพบ และตองการใหผูประกอบการเรงแกไข คือ เร่ืองของ

ความสะอาด โดยสิ่งแปลกปลอมที่พบมาก คือ เสนผม ขน การโฆษณาประชาสัมพันธในรานผูบริโภค

จะใหความสนใจที่ปายตวัรานคา บรรจภัุณฑที่ผูบริโภคไดรับจากรานคาสวนใหญจะเปนถุงพลาสติก

รอน ปญหาที่พบก็คือ การกําจัดและยอยสลายยาก เมื่อถามถึงบรรจุภัณฑที่ไมทาํลายสิ่งแวดลอมที่

ผูบริโภคตองการใชสําหรับใสอาหารกลับบานอนัดับแรก คือ ใบตอง เพราะยอยสลายงาย ดานราคาที่

ผูบริโภคยอมจายเพิ่ม สาํหรับบรรจุภัณฑที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมนัน้จะอยูที่ 5 บาท สวนความ

ชวยเหลือของกรุงเทพมหานครที่ผูบริโภคตองการใหเขามาจัดการ คือ จัดระบบการทําความสะอาด

พื้นที่หลงัการขายอาหารทกุวัน 

  

 นฤมล นิราทร (2548) ศึกษาเรื่อง “หาบเรแผงลอยอาหาร : ความสําเร็จและตวับงชี”้ เปน

การศึกษาทีพ่จิารณาปรากฎการณหาบเรแผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานครในระดบัโครงสราง และ

ระดับการประกอบการ ประเด็นหลัก คือ การเสนอวาแนวคิดทวิลักษณทางเศรษฐกิจไมเพียงพอตอการ

อธิบายปรากฎการณคงอยูและขยายตัวของหาบเรแผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการคง

อยูและขยายตัวของการคาอาหารขางทางในกรงุเทพมหานครเปนผลทั้งจากปจจยัในระดับโครงสราง

ทั้งในระดับระหวางประเทศและระดับประเทศ กลาวคือ กระแสโลกาภวิัฒน วัฒนธรรมการบริโภค แนว

ทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนาเปนเมืองของกรงุเทพมหานคร และนโยบายของรัฐทั้งในระดับชาติ 

และระดับทองถิ่นลวนมีบทบาทสาํคัญทําใหหาบเรแผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานครคงอยูและ

ขยายตัว 
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 สุทธิลักษณ สมิตะสิริ และคณะ (2537 : 60 -63) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอวัฒนธรรม

การกนิของผูหญิงทาํงานในกรุงเทพฯ กรณีศึกษายานถนนสีลมและรัฐวิสาหกิจโดยศึกษาจากผูหญิง

ทํางานทีม่ีอายุ 20 – 50 ป ทีท่ํางานในยานดงักลาว พบวาปจจัยทีสํ่าคัญไดแก ความสะดวก เวลา 

รสชาติ ความเชื่อ คานิยม โฆษณา และขอมูลขาวสารทางโภชนาการ ซึ่งปจจัยเหลานี้มีสวนในการ

กําหนดพฤติกรรมการกินของผูหญงิกลุมทีศ่ึกษา มีการทานอาหารไทยเปนหลกั รับประทานอาหาร

นอกบานเปนสวนใหญ ซึง่เปนเพราะบริบทของการทาํงานและเปนรูปแบบของการสังสรรคอยางหนึ่ง 

วัฒนธรรมในการรับประทานอาหารมีลักษณะสุภาพตามมาตรฐานแบบไทยสมัยใหม ลักษณะอาหารที่

รับประทานมแีนวโนมที่จะเปนประเภทแปงนอยลง แตเปนประเภทโปรตีนจาสัตว และไขมันมากขึ้น 

 

 บริษัท ศนูยวจิัยกสิกรไทย (กุมภาพนัธ 2541) สํารวจ “พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอก

บานของคนกรุงเทพฯ” จากกลุมตัวอยาง 179 คน ซึง่เนนการสัมภาษณตามสถานการณจริง เฉพาะผูที่

รับประทานอาหารในยานอโศก และสัมภาษณเฉพาะในวนัทาํงานเทานัน้ พบวา ผูบริโภคพึ่งพาอาหาร

นอกบานในมือ้เชารอยละ 33.9 โดยนิยมทานเปนแซนวิชกับเครื่องดื่มประเภทกาแฟ มีคาใชจาย

ประมาณ 20 บาท รองลงมาเปนมื้อกลางวนัรอยละ 28.0 มื้อเย็นรอยละ 24.3 ซึ่งอาหารที่นยิมทาน

คลายคลึงกนั คือ เปนอาหารประเภทขาว เครื่องดื่มน้าํเปลา โดยมคีาอาหารมากกวา 30 บาทขึ้นไป 

สวนมื้อคํ่าอยูที่รอยละ 13.7 อาหารทีน่ิยมจะเปนประเภทขาวแกง เครื่องดื่มเปนนม มีคาใชจาย

ประมาณ 20 – 30 บาท ซึง่ยังไมรวมคาเครื่องดื่ม คาของวาง และผลไมอีกประมาณ 6 – 10 บาท โดย

ผูบริโภคนิยมบริโภคเครื่องดื่มในมื้อคํ่า สวนของวางและผลไมจะนยิมบริโภคในมื้อกลางวัน และมื้อเยน็ 

โดยรานที่เขาจะเปนรานอาหารริมถนน ซึ่งใหความสนใจกับรสชาติเปนอนัดบัแรก ยกเวนมื้อเชาที่

ผูบริโภคใหความสนใจในเรือ่งของความรวดเร็วมากกวารสชาต ิ

 

 สายชล บุญศิริเอื้อเฟอ. (2546) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของผูบริโภควัยทํางาน บนถนนสีลม เขตกรุงเทพมหานคร จาก

กลุมตัวอยางทั้งหมด 300 คน เปนชาย 101 คน เปนหญิง 199 คน มีอายุระหวาง 25 – 50 ป พบวาผูที่

มีความรูทางโภชนาการในการบริโภคอาหารจานดวนมคีวามสัมพันธในทางบวกกับทัศนคต ิ และ

พฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานดวน และจากการเปรียบเทียบความรูทางโภชนาการ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานดวน พบวาความรูทางโภชนาการและทัศนคติในการบริโภคอาหาร

จานดวนของผูบริโภควัยทํางานแตกตางกนั เมื่อจําแนกตามรายไดและระดับการศึกษา สวนพฤตกิรรม

ในการบริโภคอาหารจานดวนแตกตางกันเมื่อจําแนกตามรายได 
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 สมบัติ อัมพรต (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานในยาน 

ถนนเยาวราช จากกลุมตัวอยาง 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 15 - 23 ป อาชีพ

นักเรียน / นกัศึกษา รายไดไมเกิน 10,000 บาท พบวาผูบริโภคไดใหความสาํคัญกับจํานวนของ

รานอาหารวามีจํานวนมาก โดยมีความถี่ในการใชบริการรานอาหารไทย และอาหารจีน / ติ่มซํา เฉลี่ย

เดือนละ 3 คร้ัง มีคาใชจายโดยประมาณเฉลี่ยตอครั้ง เทากบั 774.60 บาท ชวงเวลาที่ผูบริโภคเลือกไป

รับประทานมากที่สุด คือ ชวงเวลาเย็น (17.01 – 21.00) ในวนัเสาร – อาทิตย กับคนในครอบครัว 

รานอาหารที่ทานเปนประจาํ เปนรานอาหารริมทาง โดยมีเหตุจงูใจคอื รสชาติของอาหารอรอย และมี

แนวโนมที่จะกลับไปรับประทานอีก รวมทั้งแนะนําใหเพื่อนรูจัก เนื่องจากมีความพึงพอใจในการไป

รับประทานอาหารในยานถนนเยาวราช 

 

 กมลรัตน โรจนเรืองรัตน (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยทีม่ีผลตอพฤติกรรมการบริโภค

กาแฟตามรานกาแฟพรีเมีย่มบนถนนสีลมของผูบริโภคกลุมวัยทํางาน. โดยมกีลุมตัวอยางเปนผูบริโภค

วัยทาํงานที่มอีายุ 20 – 50 ป และเคยบริโภคกาแฟตามรานกาแฟพรีเมี่ยม บนถนนสีลม ภายใน

ระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา สวนใหญเปนเพศชาย มีอาย ุ 20 – 30 ป อาชพีพนกังานบริษทัเอกชน 

รายไดตอเดือนคือ 15,001 – 30,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี รานกาแฟพรีเมี่ยมที่นยิมใช

บริการบอยทีสุ่ด คือ รานสตารบัคส เหตุผลทีน่ิยมใชบริการคือ การเขาไปดื่มกาแฟเปนหลกั โดย

เลือกใชบริการแบบนั่งที่ราน ซึ่งจํานวนครัง้ในการใชบริการจะอยูที่ 1 – 2 คร้ัง / สัปดาห ชวงเวลาที่ใช

บริการจะเปนชวงเวลาที่ไมแนนอน บุคคลที่มักเขามาใชบริการรวมดวยบอยที่สุด คือ เพื่อน / เพื่อน

รวมงาน กาแฟที่เลือกดื่มสวนใหญจะเปนคาปูชิโน ชนดิเย็น ขนาดกลาง คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคร้ังอยู

ที่ 101 – 200 บาท นอกจากนี้ผูบริโภคใหความสาํคญัมากที่สุดกบัปจจัยทางดานสวนประสมทาง

การตลาดบริการดานผลิตภณัฑ ในเรื่องรสชาติของกาแฟ ดานพนักงานผูใหบริการ ในเรื่องการตอนรับ 

และอัธยาศัยของพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ ในเรื่องความสะอาดภายในราน 

 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดหยิบยกทฤษฎีตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลมของผูบริโภคกลุมวัยทาํงานขึ้นมานาํเสนอ 

ดังนี ้

1. แนวคิดทางการตลาดและทฤษฎีที่เกี่ยวกบัสวนผสมทางการตลาด ผูวิจัยไดหยิบยก

แนวคิดของ Kotler และทฤษฎีในการแบงประเภทสวนผสมทางการตลาดของ McCantry วาแบง

ออกเปน 4 ประเภท ซึง่เรียกวา 4 P’s ซึง่ไดแก ผลิตภัณฑ, ราคา, ชองทางการจดัจําหนาย และการ

สงเสริมการตลาด 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดบริการ ผูวิจัยไดใชคําอธิบายของ Love Lock ที่ได

อธิบายถึงตัวแปร 8 ประการ ในกลยทุธการบริหารบริการแบบผสมผสานหรือบูรณาการที่ผูบริหาร

องคการทีจ่ําหนายบริการตองพิจารณาในการตัดสินใจ 

3. ความหมายของพฤตกิรรมผูบริโภคและทฤษฎีที่เกีย่วของ ผูวิจยัไดเนนความคิดของ ศิ

ริวรรณ เสรีรัตน และKotler เพื่อใหทราบถึงลกัษณะความตองการพฤติกรรมการซื้อ และการใชของ

ผูบริโภค รวมทั้งปจจยัทีม่ีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการซื้อของผูบริโภค 

4. แนวคิดเกี่ยวกบัวัยทํางาน ผูวิจัยไดนาํคําอธิบายความหมายของวยัทํางานจากศนูยวจิัย

กสิกรไทย ซึ่งผูวิจัยไดใหความหมายของวยัทํางานไดอยางครอบคลุม นอกจากนัน้ยังไดทราบเกีย่วกับ

การแบงกลุมยอยของวัยทํางานที่มีความสมัพันธกับความรับผิดชอบในการหารายได และพฤติกรรมใน

การใชจาย 

5. แนวคิดเกี่ยวกบัหาบเรแผงลอย ผูวิจยัไดใชการอธิบายความจากงานวิจัยของนฤมล นิ

ราทร ซึ่งอางอิงจากการศึกษาการคาขางทางในสงิคโปร ฮองกง และในกรุงเทพมหานคร ของแม็กก ี

(McGee) ที่ใชพื้นที่เปนเกณฑในการจําแนกการคาขางทาง โดยอางอิงความหมายจากพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2545, ขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมผูเรขาย พ.ศ.2519 

และ Rudiger ที่ไดอางไวในวิชัญญา บาํรุงชล รวมทัง้ประเภทของหาบเรแผงลอย ซึ่งประชา และคณะ 

ไดแบงประเภทออกตามลกัษณะของการเคลื่อนที ่ 

 นอกจากนัน้ ผูวิจัยไดนาํเสนอ ประวัติถนนสีลม เพื่อที่จะไดทราบวา ถนนสายนีม้ีประวัติ

ความเปนมา ตลอดจนมีวิวฒันาการจนมาถึงปจจุบันนีอ้ยางไร จงึไดกลายมาเปนถนนธุรกิจสายสําคัญ 

ดังเชนในปจจบุันนี ้

 จากแนวคิด และทฤษฎีที่ไดกลาวมาแลวขางตนมปีระโยชนอยางมาก สําหรับผูที่สนใจ

เกี่ยวกับธุรกิจรานอาหารหาบเรแผงลอย เพื่อที่จะไดนําไปศึกษาและประยุกตใชใหสอดคลองกับความ

ตองการ และความสนใจของผูบริโภค 

 



  

บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 

 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัดําเนินการศึกษาคนควาตามขัน้ตอนดังตอไปนี ้

 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การจัดทาํและการวิเคราะหขอมูล 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ คือ ผูบริโภคกลุมวัยทํางาน ที่เคยรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ซึง่ไมทราบจํานวนประชากร 
 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้ คือ ผูบริโภคกลุมวัยทํางานบนถนนสีลมทีม่ีอาย ุ20 – 50 ป 

และเคยรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม โดยกาํหนดระดับความเชื่อมั่นที ่

95% ยอมใหความคลาดเคลื่อนไมเกนิ 5% คํานวณไดจากสูตรไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วา

นิชยบัญชา. 2546:26) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน สํารองไวจํานวน 15 คน รวมขนาดกลุม

ตัวอยางทัง้หมด 400 คน  

 ซึ่งผูวิจยัใชวิธกีารสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากผูที่เคยบริโภค

อาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม จนครบจํานวนตามทีก่ําหนดไว 

       2

2

4e
Zn =   

   เมื่อ  n  แทน จํานวนสมาชกิกลุมตัวอยาง 

      Z  แทน คามาตรฐานที่ระดับความเชื่อมั่นที่ผูวิจัยกําหนดไว 95%  

        ฉะนัน้จะมีคา 96.1975.2/1 ==− ZZ α  
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      e  แทน คาความคลาดเคลื่อนที่จะยอมใหเกิดขึ้นได 

         โดยกําหนดให คาความคลาดเคลื่อน 5% = 0.05 

โดยแทนคาจะได ( )
( )

== 2

2

05.04
96.1n  384.16 หรือ 385 คน 

 ขนาดของตัวอยางที่คํานวณไดเทากับ 385  ตัวอยาง และเพื่อปองกันความผิดพลาดจากการ

ตอบแบบสอบถามอยางไมสมบูรณ  จึงไดทําการสํารองแบบสอบถามเพิ่มอีก 15 ชุด รวมแบบสอบถาม

ทั้งสิน้  400 ชดุ 

 
 การเลือกสุมตัวอยาง  
 ผูวิจัยไดใชวิธกีารเลือกสุมตัวอยาง  ซึ่งมีรายละเอยีด ดังนี้คือ 

 การสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานทีท่ี่

เจาะจงไว คือบนถนนสีลมใหไดกลุมตัวอยางครบตามจาํนวนที่ตองการ คือ 400 คน 

 

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ลักษณะของแบบสอบถาม 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือและ

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือหรือแบบสอบถาม (Questionnaire) ตามลาํดับ ดังนี ้

1. ศึกษาเอกสารขอมูลจากเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการ

สรางแบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถามโดยขอบเขตของแบบสอบถามจะเกีย่วของกับขอมูลสวนตวัของผูตอบ
แบบสอบถาม ปจจัยดานผลติภัณฑ และราคาทีม่ีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารบนถนนสลีม 

3. รูปแบบของแบบสอบถามทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 3 สวน ดังนี ้

 

 สวนที ่1 เปนคําถามเกีย่วกับขอมูลทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม

ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกบั เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน เปยคําถาม

แบบปลายปด (Closed - Ended Questionnaire) จํานวน 5 ขอ 

  ขอที่ 1 เพศ เปนระดับการวดัขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal Scale) 

  ขอที่ 2 อาย ุเปนระดับการวดัขอมูลประเภทเรียงลาํดับ (Ordinal Scale)       

  ขอที่ 3 ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลเปนประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) 

  ขอที่ 4 อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญตัิ (Nominal Scale) 

  ขอที่ 5 รายไดตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรยีงลําดับ (Ordinal Scale)  
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 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอย

บนถนนสีลม โดยเปนคําถามปลายปด (Closed Ended Question) มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple 

Choice Question) จํานวน 5 ขอ แบงเปนมาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) จํานวน 3 ขอ 

และแบบเรียงลําดับ (Ordinal Scale) จํานวน 2 ขอ 

 สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกบัปจจัยดานผลิตภัณฑและราคา สามารถแยกไดดังนี ้
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
  ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ 

1. ขนาดของราน 

2. การจัดวางของ 
3. จํานวนทีน่ั่ง 
4. แสงสวางในบริเวณราน 

5. ความสะอาดของราน 

6. ความหลากหลายของอาหาร 
7. ประเภทของอาหาร 

  คุณภาพของผลิตภัณฑ  

8. รสชาติของอาหาร 
9. ความสดใหมของอาหาร 
10. ความสะอาดของอาหาร  

 ปจจัยดานราคา 
1. ความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับรสชาติ 

2. ความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ 

3. ความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับประเภทของอาหาร 
4. ความคุมคาของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของอาหาร 

 ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายปดเปนแบบ Rating Scale ที่เปนการวัดขอมูลอัตรภาค (Interval 

Scale) โดยมกีารกําหนดการใหคะแนน ดังนี ้

   คะแนน  5 ระดับความสําคัญอยางมากที่สุด 

   คะแนน  4 ระดับความสําคัญมาก 

   คะแนน  3 ระดับความสําคัญปานกลาง 

   คะแนน  2 ระดับความสําคัญนอย 

   คะแนน  1 ระดับความสําคัญนอยที่สุด 
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 เมื่อรวบรวมขอมูลแลวใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมาพิจารณาจดักลุมเพื่อทดสอบ

สมมติฐานดวยสถิติ Chi-Square ซึ่งมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา 2546) 

ความกวางของอันตรภาคชัน้ = คาสูงสุด – คะแนนสงูสุด 

  ชวง 

 = 5 –  1  

  3  

 = 1.33  

 เกณฑการแปลความหมายและการจัดกลุมของคะแนน 
  คาเฉลี่ย      หมายถึง 
  3.68-5.00    กลุมระดับความสําคัญมาก 

  2.34-3.67    กลุมระดับความสําคัญปานกลาง 

  1.00-2.33    กลุมระดับความสําคัญนอย  

 

3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเครือ่งมือตามลาํดับดังนี ้

1. ศึกษาคนควาจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฏหีลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อ

กําหนดขอบเขตของการวิจยั 

2. ศึกษาวธิีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อกําหนดขอบเขตและเนื้อหา ของ

แบบทดสอบจะไดมีความชัดเจนตามความหมายของการวิจัยยิง่ขึ้น 

3. นําขอมูลที่ไดมาสรางเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ใหครอบคลุมตามความมุง

หมายของการวิจัย 

4. นําแบบสอบถามที่ไดเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนพินธเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตอง และเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนาํมาแกไข 

5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขในขั้นที ่ 4 เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความ

เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญจากนั้นนําเสนอตออาจารยที่
ปรึกษาสารนพินธตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแกไขครั้งสุดทายกอนนาํไปทดลองใช (Try out) โดย

การนาํแบบสอบถามฉบับสมบูรณนั้นไปทดลองใชกับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพื่อหา

คาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสทิธอัลฟา ( α -Coefficient) ดวยสูตรครอนบัค

แอลฟา (Cronbach’s alpha) เพื่อใหไดคาความเชื่อมัน่ ซึ่งจะมีคาระหวาง 10 ≤≤α  คาที่ใกลเคียง
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กับ 1 แสดงวามีความเชื่อถือไดมาก (ศิริชัย พงษวิชัย.2544: 127) โดยผลการทดสอบมีดังนี ้ปจจยัดาน

ผลิตภัณฑ มคีาสัมประสิทธิ์อัลฟา ( α -Coefficient) เทากบั 0.8195 และปจจัยดานราคา มคีา

สัมประสิทธิ์อัลฟา (α -Coefficient) เทากับ 0.7647 

7. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปสอบถามกับกลุมตัวอยาง ผูวจิัยแจกแบบสอบถาม

จํานวน 400 ชุด 

 

4. การเก็บรวบรวมขอมลู 
 แหลงขอมูล (Source of Data) การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชงิพรรณนา (Descriptive 

Research) และวิจัยเชิงสาํรวจ (Exploratory Research) โดยมุงศกึษาปจจยัทีม่ผีลตอพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลมของผูบริโภควัยทาํงาน 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) 

 เปนขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามเกบ็ขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 โดยขั้นตอน

การดําเนินงานดังนี ้

1.1. ผูวิจัยเตรียมแบบสอบถามใหเพยีงพอกับจํานวนกลุมตัวอยาง 
1.2. นําแบบสอบถามซึ่งหาคุณภาพแลวไปขอความรวมมือจากกลุมผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครตามเขตที่กาํหนด โดยผูวิจัยไดชี้แจงใหกลุมตัวอยางเขาใจวัตถุประสงค และอธิบาย

วิธีตอบแบบสอบถามกอนใหผูตอบแบบสอบถามเริ่มตนทํา และทาํการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวย

ตนเอง 

2. แหลงขอมูลทตุิยภูมิ (Secondary data)  

 เปนขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมลูจากหนวยงานของภาครัฐและ

เอกชน ดังนี ้

2.1. ขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

2.2. หนงัสือทางวิชาการ วทิยานพินธและรายงานการวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

5. การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 การจัดทาํขอมลูและการวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจยัไดจัดทําและดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

ดังนี ้

1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบจํานวน ความ

ถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถาม 
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2. นําขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบรูณกอนที่จะแปลงขอมูลและทํา
การลงรหัส (Coding) แลวนาํขอมูลมาบันทกึลงในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อประมวลผลดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 

6. สถิติที่ใชในการวิจัย 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ประกอบดวย 

1.1. การหาคาคะแนนเฉลีย่ (Mean) เพื่อใหทราบถึงลกัษณะพื้นฐานของขอมูล โดยสูตร

ดังตอไปนี้ (กลัยา วานิชยบญัชา.2546) 

       
n
X

X ∑=  

   เมื่อ  X   แทน คะแนนเฉลีย่ 

      ∑ X  แทน แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

      n   แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

1.2. การหารอยละ (Percentage) สําหรับการวิเคราะหสถติิเชิงพรรณาเพื่อใหทราบถงึ

ลักษณะพืน้ฐานของขอมูล โดยใชสูตร ดังนี ้(กัลยา วานชิยบัญชา.2546) 

      
n

fP 100×
=  

   เมื่อ  P   แทน คารอยละ หรือ % (Percentage) 

      f   แทน  คาความถี่ที่สํารวจได 

      n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

1.3. การหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพื่อใหทราบถึง 

ลักษณะพืน้ฐานของขอมูล โดยใชสูตรดังตอไปนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544) 

       
( )

( )1..
2

−

−
= ∑∑

nn
XXn

DS
n

 

    เมื่อ  ..DS  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       2X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัว ยกกาํลังสอง 

       2X∑ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกําลงัสอง 

      n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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2. สถิติที่ใชทดสอบความเชื่อถอืของชุดคําถาม 

 การหาคาความเชื่อมั่นของชดุคําถาม โดยวิธีสัมประสทิธิ์แอลฟา (α - Coefficient) 

ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา.2546) 

VarianceianceCok
VarianceianceCokalphasCronbach

/var)1(1
/var'

−+
=  

    เมื่อ alphasCronbach'   แทน   คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมัน่ 

        k      แทน จํานวนคาํถาม 

       ianceCo var    แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนระหวางคําถาม 

          Variance    แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนคําถาม 

  

3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

 การทดสอบคาไค-สแควร (Chi-Square Test:  2χ - test) ใชในการทดสอบความสมัพันธ

ระหวางตัวแปร 2 ตัว โดยจัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) สําหรับขอมูลทีอ่ยูใน

รูปแบบของความถี่ สัดสวน รอยละและตวัแปรแตละตัว แบงกลุมยอย ๆ ตั้งแต 2 กลุมข้ึนไป โดยมีสูตร

ดังนี้ (นราศรี ไววนิชกุล; ชูศักดิ์ อุดมศรี.2541) 

       ( )∑
=

−
=

k

i E
EO

1

2
2χ  

    เมื่อ  2χ  แทน ไค-สแควร (Chi-Square) 

       O   แทน  คาความถี่ที่ไดจากการสังเกต(Observed Frequency) 

       E   แทน คาความถี่ที่คาดหวงั (Expected Frequency) 

       K   แทน  จํานวนประเภทหรือจํานวนกลุม 

 เมื่อพบตัวแปรมีความสมัพนัธ จะทําการทดสอบขนาดความสัมพันธตอไปนี้โดยสถติิที่ใชวัด

ระดับความสมัพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ที่เปนขอมูลชนิดสเกลนามบัญญัติ (บุญธรรม 

กิจปรีดาบริสุทธิ.์2543: 332) ใชสูตร 

      ( )1'
2

−
=

tn
VsCramer χ  

    เมื่อ  VsCramer '  แทน ไค-สแควร (Chi-Square) 

       2χ     แทน  คาของ 2χ  จากการทดสอบ 

              ความเปนอิสระตอกัน 

       n   แทน ขนาดของตัวอยาง 
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       t   แทน  จํานวนแถวหรือจํานวนสดมภที่มีคานอย 

 สถิติที่ใชวัดระดับความสัมพนัธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่เปนขอมูลชนิดสเกล 

อันดับ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ.์(2543: 332) โดยใชสูตร 

      
TNDNS

NSdSomers
++

−
='  

   เมื่อ   dSomers'   แทน ไค-สแควร (Chi-Square) 

       NS     แทน  จํานวนคูที่มีอันดับเหมือนกนัทัง้ 2 ตัวแปร 

       ND     แทน จํานวนคูที่มีอันดับตางกันทัง้ 2 ตัวแปร  

       T      แทน  จํานวนคูที่มีลาํดับการเรียงซ้ําของตัวแปรตาม 

 ทั้งนี้โดยใชเกณฑการวิเคราะหคาสัมประสิทธสหสัมพนัธ (บุญธรรม กจิปรีดาบริสุทธิ.์ 

2543:348) ดังนี ้

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.71-1.00 หมายความวา มีความสัมพนัธระดับสูง 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.31-0.70 หมายความวา มีความสัมพนัธระดับปานกลาง 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.01-0.30 หมายความวา มีความสัมพนัธระดับตํ่า 

 

 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา ในงานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลมของผูบริโภคกลุมวัยทํางาน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ 

และอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

  n  แทน จํานวนผูบริโภคกลุมตัวอยาง 

  X  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 

 S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 χ2    แทน คาที่ใชในการพิจารณาในไค-สแควร (Chi-square) 

 df   แทน องศาความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

 Sig. แทน ระดับนัยสําคญัทางสถิติจากการทดสอบ 

  H0  แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 

  H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

   *      แทน มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวจิัยไดแบงการนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี ้

 สวนที่ 1 การวเิคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 การวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมการรับประทานอาหารบนถนนสีลม 

 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑและราคาที่มีผลตอพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารบนถนนสีลม 

 สวนที่ 4 การวเิคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยแจกแจงจํานวนและคารอยละ ดังรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
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ตาราง 2  จํานวน และคารอยละ ของขอมลูดานประชากรศาสตร 

 

ขอมูลดานประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

1.เพศ   

ชาย 195 48.8 

หญิง 205 51.2 

รวม 400 100.0 

2.อาย ุ   

20 - 30 ป 190 47.5 

31 - 40 ป 167 41.8 

41 - 50 ป 43 10.8 

รวม 400 100.0 

3. ระดับการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 29 7.2 

ปริญญาตรี 318 79.5 

สูงกวาปริญญาตรี 53 13.2 

รวม 400 100.0 

4.อาชีพ   

ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 1.2 

รับจาง / พนกังานบริษัทเอกชน 378 94.5 

ประกอบธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ 15 3.8 

อาชีพอืน่ ๆ 2 0.5 

รวม 400 100.0 

5.รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 10 2.5 

10,001 - 20,000 บาท 158 39.5 

20,001 – 30,000 บาท 140 35.0 

30,001 - 40,000 บาท 46 11.5 

40,001 บาทขึน้ไป 46 11.5 

รวม 400 100.0 
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 จากตาราง 2 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 คน โดยสามารถจําแนกตามตัว

แปรไดดังนี้ 

 เพศ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 205 คน คดิเปนรอยละ 51.2 และ

เปนเพศชาย จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 48.8 

 อาย ุผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 30 ป รองลงมาเปนอายุระหวาง 31 - 

40 ป และอายุระหวาง 41 - 50 ป โดยมีจํานวน 190, 167 และ 43 คน คิดเปนรอยละ 47.5, 41.8 และ 

10.8 ตามลําดับ 

 ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ 

สูงกวาปริญญาตรีและตํ่ากวาปริญญาตรี โดยมีจํานวน 318, 53 และ 29 คน คิดเปนรอยละ 79.5, 

13.2 และ 7.2 ตามลําดับ 

 อาชีพ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอาชีพรับจาง / พนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือ

ประกอบธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจและอาชีพอ่ืน ๆ โดยมีจํานวน 

378, 15, 5 และ 2 คน ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 94.5, 3.8, 1.2 และ 0.5 ตามลําดับ 

จากจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่สวนใหญมีอาชีพเดี่ยว คือ รับจาง / 

พนักงานบริษัทเอกชน ดังนั้นจึงไมสามารถนําตัวแปรนี้ไปศึกษาในการทดสอบสมมติฐาน 
 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001 

- 20,000 บาท รองลงมาคือ มีรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท, รายไดตอเดือนระหวาง 30,001 

- 40,000 บาทและรายไดตอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ซึ่งมีสัดสวนที่เทากัน และรายไดตอเดือนต่ํากวา

หรือเทากับ 10,000 บาท โดยมีจํานวน 158, 140, 46 และ 10 คน ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 39.5, 

35.0, 11.5 และ 2.5 ตามลําดับ 

 เนื่องจากขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามทางดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน มี

ความแตกตางทางดานจํานวน (ความถี่) ของขอมูลอยูมาก ผูวิจัยจึงนําขอมูลดานดังกลาวมาแบงชั้น

จํานวน (ความถี่) ใหม เพื่อใชสําหรับทดสอบสมมติฐานดังตารางตอไปนี้  

 



43 
 

  

ตาราง 3 จํานวน และคารอยละ ของขอมลูดานประชากรศาสตร 

 

ขอมูลดานประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

5.รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท 168 42.0 

20,001 – 30,000 บาท 140 35.0 

30,001 - 40,000 บาท 46 11.5 

40,001 บาทขึน้ไป 46 11.5 

รวม 400 100.0 
 

 จากตาราง 3 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบ

แบบสอบถาม (จัดกลุมใหม) ซึ่งใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน โดยสามารถจําแนกตามตัวแปรไดดังนี้

 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือ

เทากับ 20,000 บาท รองลงมาคือ มีรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท และรายไดตอเดือน

ระหวาง 30,001 - 40,000 บาทและรายไดตอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ซึ่งมีสัดสวนที่เทากัน โดยมี

จํานวน 168, 140 และ 46 คน ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 42.0, 35.0 และ 11.5 ตามลําดับ 
 
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารบนถนนสีลม 
 

ตาราง 4 จํานวนและคารอยละ ของขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารบนถนนสีลม 

 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารบนถนนสลีม จํานวน (คน) รอยละ 

1. ความถี่ในการใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลมตอ

สัปดาห 

  

5 – 7 วันตอสัปดาห 66 16.5 

3 – 4 วันตอสัปดาห 184 46.0 

1 – 2 วันตอสัปดาห 150 37.5 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารบนถนนสลีม จํานวน (คน) รอยละ 

2. คาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยตอครั้ง   

ต่ํากวาหรือเทากับ 50 บาท 138 34.5 

51 - 100 บาท 193 48.2 

101 - 150 บาท 53 13.2 

151 - 200 บาท 12 3.0 

201 บาทขึ้นไป 4 1.0 

รวม 400 100.0 

3. ชวงเวลาที่ใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม   

ชวงเวลาเชา 96 24.0 

ชวงเวลากลางวัน 242 60.5 

ชวงเวลาเย็น 37 9.2 

ชวงเวลาค่าํ 25 6.2 

รวม 400 100.0 

4. ประเภทอาหารบนถนนสีลมที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด   

อาหารตามสั่ง 105 26.2 

ขาวราดแกง 105 26.2 

กวยเตีย๋ว 71 17.8 

ของวางและผลไม 76 19.0 

เครื่องดื่ม 43 10.8 

รวม 400 100.0 

5. การเลือกใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม   

ทานที่ราน 161 40.2 

ซื้อกลับ 134 33.5 

ทานที่รานและซื้อกลับ 105 26.2 

รวม 400 100.0 
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 จากตาราง 4 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

บนถนนสีลม ซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 คน โดยสามารถจําแนกตามตัว

แปรไดดังนี้  

 ความถี่ในการใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลมตอสัปดาห พบวา

ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญใชบริการ 3 – 4 วันตอสัปดาห รองลงมาคือ 1 – 2 วันตอสัปดาหและ 5 – 

7 วันตอสัปดาห โดยมีจํานวน 184, 150 และ 66 คน คิดเปนรอยละ 46.0, 37.5 และ 16.5 ตามลําดับ 

 คาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยตอครั้ง พบวาผูตอบ

แบบสอบถาม สวนใหญมีคาใชจายโดยเฉลี่ยระหวาง 51 - 100 บาท รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 

50 บาท คาใชจายโดยเฉลี่ยระหวาง 101 - 150 บาท คาใชจายโดยเฉลี่ยระหวาง 151 - 200 บาทและ 

201 บาทขึ้นไป โดยมีจํานวน 193, 138, 53, 12 และ 4 คน คิดเปนรอยละ 48.2, 34.5, 13.2, 3.0 และ 

1.0 ตามลําดับ 

  ชวงเวลาที่ใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม พบวาผูตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญใชบริการชวงเวลากลางวัน รองลงมาคือ ชวงเวลาเชา ชวงเวลาเย็นและชวงเวลาค่ํา โดยมี

จํานวน 242, 96, 37 และ 25 คน คิดเปนรอยละ 60.5, 24.0, 9.2 และ 6.2 ตามลําดับ 

  ประเภทอาหารบนถนนสีลมที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด พบวาผูตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญมักจะไปรับประทานอาหารตามสั่งและขาวราดแกง ซึ่งมีสัดสวนที่เทากัน รองลงมาคือ ของ

วางและผลไม กวยเตี๋ยวและเครื่องดื่ม โดยมีจํานวน 105, 76, 71 และ 43 คน คิดเปนรอยละ 26.2, 

19.0, 17.8 และ 10.8 ตามลําดับ 

  การเลือกใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม พบวาผูตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญทานที่ราน รองลงมาคือ ซื้อกลับและทานที่รานและซื้อกลับ โดยมีจํานวน 161, 134 และ 105 

คน คิดเปนรอยละ 40.2, 33.5 และ 26.2 ตามลําดับ 

 เนื่องจากขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารบนถนนสีลม ดานคาใชจายโดย

เฉลี่ยในการใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยตอคร้ัง ชวงเวลาที่ใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอย

บนถนนสีลม และประเภทอาหารบนถนนสีลมที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด มีการกระจายไม

เหมาะสมกับสถิติที่จะนํามาวิเคราะห ผูวิจัยจึงนําขอมูลดานดงักลาวมาแบงชั้นจํานวน (ความถี่) ใหม 

เพื่อใชสําหรับทดสอบสมมติฐานดังตารางตอไปนี้  
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ตาราง 5 จํานวนและคารอยละ ของพฤติกรรมการรับประทานอาหารบนถนนสีลม 

 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารบนถนนสลีม จํานวน (คน) รอยละ 

2. คาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยตอครั้ง   

ต่ํากวาหรือเทากับ 50 บาท 138 34.5 

51 - 100 บาท 193 48.2 

101 บาทขึ้นไป 69 17.2 

รวม 400 100.0 

3. ชวงเวลาที่ใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม   

ชวงเวลาเชา / ชวงเวลาเย็น / ชวงเวลาค่ํา 158 39.5 

ชวงเวลากลางวัน 242 60.5 

รวม 400 100.0 

4. ประเภทอาหารบนถนนสีลมที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด   

อาหารตามสั่ง 105 26.2 

ขาวราดแกง / กวยเตีย๋ว 176 44.0 

ของวางและผลไม / เครื่องดื่ม 119 29.8 

รวม 400 100.0 

 

 จากตาราง 5 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

บนถนนสีลม (จัดกลุมใหม) ซึ่งใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน โดยสามารถจําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 

 คาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยตอครั้ง พบวาผูตอบ

แบบสอบถาม สวนใหญมีคาใชจายโดยเฉลี่ยระหวาง 51 - 100 บาท รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 

50 บาทและ 101 บาทขึ้นไป โดยมีจํานวน 193, 138 และ 69 คน คิดเปนรอยละ 48.2, 34.5 และ 17.2 

ตามลําดับ 

  ชวงเวลาที่ใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม พบวาผูตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญใชบริการชวงเวลากลางวัน รองลงมาคือ ชวงเวลาเชา / ชวงเวลาเย็น / ชวงเวลาค่ํา โดยมี

จาํนวน 242 และ 158 คน คิดเปนรอยละ 60.5 และ 39.5 ตามลําดับ 

  ประเภทอาหารบนถนนสีลมที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด พบวาผูตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญมักจะไปรับประทานขาวราดแกง / กวยเตี๋ยว รองลงมาคือ ของวางและผลไม / เครื่องดื่ม และ

อาหารตามสั่ง โดยมีจํานวน 176, 119 และ 105 คน คิดเปนรอยละ 44.0, 29.8 และ 26.2 ตามลําดับ 
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สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑและราคา 
 
ตาราง 6 ปจจัยดานผลิตภณัฑ 

 

 
จากตาราง 6 ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ

ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่ใหความสําคัญในระดับ

มาก คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ โดยมีคาเฉลี่ย 4.50 และดานที่ใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ 

ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ โดยมีคาเฉลี่ย 3.61 ตามลําดับ  
ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ พบวา ขอที่ใหความสําคัญในระดับมาก คือ ความ

สะอาดของราน ความหลากหลายของอาหาร และประเภทของอาหาร โดยมีคาเฉลี่ย 4.32 และ 3.90 

ตามลําดับ และขอที่ใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ จํานวนที่นั่ง การจัดวางของ แสงสวางใน

บริเวณรานและขนาดของราน โดยมีคาเฉลี่ย 3.38, 3.36 และ 3.04 ตามลําดับ 

 คุณภาพของผลิตภัณฑ  พบวา ขอที่ใหความสําคัญในระดับมาก คือ ความสะอาดของ

อาหาร ความสดใหมของอาหารและรสชาติของอาหาร โดยมีคาเฉลี่ย 4.56, 4.47 และ 4.46 ตามลําดับ  

ปจจัยดานผลติภัณฑ 
ระดับความสําคัญ 

x  S.D. แปลผล 

ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ 3.61 0.52 ปานกลาง 

1. ขนาดของราน 3.04 0.70 ปานกลาง 

2. การจัดวางของ 3.36 0.81 ปานกลาง 

3. จํานวนที่นัง่ 3.38 0.82 ปานกลาง 

4. แสงสวางในบริเวณราน 3.36 0.75 ปานกลาง 

5. ความสะอาดของราน 4.32 0.81 มาก 

6. ความหลากหลายของอาหาร 3.90 0.75 มาก 

7. ประเภทของอาหาร 3.90 0.67 มาก 

คุณภาพของผลิตภัณฑ  4.50 0.64 มาก 

8. รสชาติของอาหาร 4.46 0.77 มาก 

9. ความสดใหมของอาหาร 4.47 0.69 มาก 

10. ความสะอาดของอาหาร 4.56 0.65 มาก 

รวม 4.05 0.50 มาก 
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ตาราง 7 ปจจัยดานราคา 

 

 
จากตาราง 7 ปจจัยดานราคา โดยภาพรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่ใหความสําคัญในระดับมาก คือ 

ความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพอาหาร ความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับรสชาติ 

ความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับประเภทอาหารและความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปริมาณ โดยมีคาเฉลี่ย 4.24, 4.11, 3.81 และ 3.75 ตามลําดับ  
 

  สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square และ Cramer’s V 

โดยกําหนดระดับความเชื่อมัน่ที ่95% 

 สมมติฐานขอที่ 1 เพศ มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผง

ลอยบนถนนสลีม 

 H0 : เพศ ไมมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสี

ลม 

 H1 : เพศ มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสี

ลม 

 

ปจจัยดานราคา 
ระดับความสําคัญ 

x  S.D. แปลผล 

1. ความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับรสชาติ 4.11 0.75 มาก 

2.ความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทยีบกับปริมาณ 3.75 0.82 มาก 

3.ความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทยีบกับประเภทอาหาร 3.81 0.76 มาก 

4.ความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทยีบกับคุณภาพอาหาร 4.24 0.79 มาก 

รวม 3.97 0.58 มาก 
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ตาราง 8 การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห 
  

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 

1. ความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห    

5 – 7 วนัตอสัปดาห 29 37 66 

3 – 4 วนัตอสัปดาห 80 104 184 

1 – 2 วนัตอสัปดาห 86 64 150 

รวม 195 205 400 

 

     χ 2 = 7.081  Sig. = 0.029 

     Cramer’s V = 0.133 Sig. = 0.029 
 

 จากตาราง 8 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับเพศและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางเพศกับความถี่ในการใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยบน

ถนนสีลมตอสัปดาห มีคา χ 2 เทากับ 7.081 และคา Sig. เทากับ 0.029 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศ มีผลตอพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา เพศ มี

ผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานความถี่ในการ

ใชบริการตอสัปดาห ในระดับตํ่า โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.133 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.029 

 



50 
 

  

ตาราง 9 การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานคาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง 
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 

2. คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง    

ต่ํากวาหรือเทากับ 50 บาท 45 93 138 

51 - 100 บาท 114 79 193 

101 บาทขึ้นไป 36 33 69 

รวม 195 205 400 

 

     χ 2 = 22.938  Sig. = 0.000 

     Cramer’s V = 0.239 Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 9 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับเพศและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางเพศกับคาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการรานอาหารหาบเร

แผงลอยตอคร้ัง มีคา χ 2 เทากับ 22.938 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศ มีผลตอพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานคาใชจายโดยเฉลี่ยตอคร้ัง อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา เพศ มีผลตอ

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานคาใชจายโดยเฉลี่ย

ตอครั้งในระดับตํ่า โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.239 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 
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ตาราง 10 การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานชวงเวลาที่ใชบริการ 
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 

3. ชวงเวลาที่ใชบริการ    

ชวงเวลาเชา / ชวงเวลาเย็น / ชวงเวลาค่ํา 88 70 158 

ชวงเวลากลางวัน 107 135 242 

รวม 195 205 400 

 

     χ 2 = 5.043  Sig. = 0.025 

     Cramer’s V = 0.112 Sig. = 0.025 
 

 จากตาราง 10 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับเพศและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางเพศกับชวงเวลาที่ใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยบน

ถนนสีลม  มีคา χ 2 เทากับ 5.043 และคา Sig. เทากับ 0.025 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศ มีผลตอพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานชวงเวลาที่ใชบริการ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา เพศ มีผลตอ

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานชวงเวลาที่ใชบริการ 

ในระดับตํ่า โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.112 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.025 
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ตาราง 11 การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด  
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 

4. ประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด    

อาหารตามสั่ง 58 47 105 

ขาวราดแกง / กวยเตีย๋ว 82 94 176 

ของวางและผลไม / เครื่องดื่ม 55 64 119 

รวม 195 205 400 

 

     χ 2 = 2.403  Sig. = 0.301 
     
 จากตาราง 11 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับเพศและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี ้

 การศึกษาความสัมพันธระหวางเพศกับประเภทอาหารบนถนนสีลมที่มักจะไปรับประทาน

บอยที่สุด มีคา χ 2 เทากับ 2.403 และคา Sig. เทากับ 0.301 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศ ไมมีผลตอพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานประเภทอาหารที่มักจะไป

รับประทานบอยที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 12 การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานรูปแบบการใชบริการ 
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 

5. รูปแบบการใชบริการ    

ทานที่ราน 78 83 161 

ซื้อกลับ 73 61 134 

ทานที่รานและซื้อกลับ 44 61 105 

รวม 195 205 400 

 

     χ 2 = 3.735  Sig. = 0.155 
      

 จากตาราง 12 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับเพศและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางเพศกับรูปแบบการใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยบน

ถนนสีลม มีคา χ 2 เทากับ 3.735 และคา Sig. เทากับ 0.155 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เพศ ไมมีผลตอพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานรูปแบบการใชบริการ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  

 สมมติฐานขอที่ 2 อาย ุมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผง

ลอยบนถนนสลีม 

 H0 : อายุ ไมมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสี

ลม 

 H1 : อายุ มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสี

ลม 
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ตาราง 13 การทดสอบความสัมพนัธระหวางอายกุับพฤติกรรมการรบัประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห  
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

อาย ุ
รวม 

20 - 30 ป 31 - 40 ป 41 - 50 ป 

1. ความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห     

5 – 7 วนัตอสัปดาห 25 27 14 66 

3 – 4 วนัตอสัปดาห 92 84 8 184 

1 – 2 วนัตอสัปดาห 73 56 21 150 

รวม 190 167 43 400 

 

     χ 2 = 18.164  Sig. = 0.001 

     Somer's d = -0.042 Sig. = 0.393 
 

 จากตาราง 13 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอายุและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางอายุกับความถี่ในการใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยบน

ถนนสีลมตอสัปดาห มีคา χ 2 เทากับ 18.164 และคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุ มีผลตอพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Somer's d พบวา อายุ ไมมี

ผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานความถี่ในการ

ใชบริการตอสัปดาห ในเชิงลบ โดยมีคา Somer’s d เทากับ -0.042 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.393 
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ตาราง 14 การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานคาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง 
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

อาย ุ
รวม 

20 - 30 ป 31 - 40 ป 41 - 50 ป 

2. คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง     

ต่ํากวาหรือเทากับ 50 บาท 70 42 26 138 

51 - 100 บาท 84 97 12 193 

101 บาทขึ้นไป 36 28 5 69 

รวม 190 167 43 400 

 

     χ 2 = 21.743  Sig. = 0.000 

     Somer's d = -0.036 Sig. = 0.452 
 

 จากตาราง 14 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอายุและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางอายุกับคาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการรานอาหารหาบเร

แผงลอยตอคร้ัง มีคา χ 2 เทากับ 21.743 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุ มีผลตอพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานคาใชจายโดยเฉลี่ยตอคร้ัง อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Somer's d พบวา อายุ ไมมีผลตอ

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสลีม ดานคาใชจายโดยเฉลี่ย

ตอครั้ง ในเชิงลบ โดยมีคา Somer’s d เทากับ -0.036 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.452 
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ตาราง 15 การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานชวงเวลาที่ใชบริการ 
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

อาย ุ
รวม 

20 - 30 ป 31 - 40 ป 41 - 50 ป 

3. ชวงเวลาที่ใชบริการ     

ชวงเวลาเชา / ชวงเวลาเย็น / ชวงเวลาค่ํา 74 65 19 158 

ชวงเวลากลางวัน 116 102 24 242 

รวม 190 167 43 400 

 

     χ 2 = 0.443  Sig. = 0.801 
      

 จากตาราง 15 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอายุและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางอายุกับชวงเวลาที่ใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยบน

ถนนสีลม  มีคา χ 2 เทากับ 0.443 และคา Sig. เทากับ 0.801 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุ ไมมีผลตอพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานชวงเวลาที่ใชบริการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตาราง 16 การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด  
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

อาย ุ
รวม 

20 - 30 ป 31 - 40 ป 41 - 50 ป 

4. ประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด     

อาหารตามสั่ง 55 38 12 105 

ขาวราดแกง / กวยเตีย๋ว 79 86 11 176 

ของวางและผลไม / เครื่องดื่ม 56 43 20 119 

รวม 190 167 43 400 

 

     χ 2 = 12.015  Sig. = 0.017 

   Cramer’s V = 0.123 Sig. = 0.017  
 

 จากตาราง 16 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอายุและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางอายุกับประเภทอาหารบนถนนสีลมที่มักจะไปรับประทาน

บอยที่สุด มีคา χ 2 เทากับ 12.015 และคา Sig. เทากับ 0.017 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุ มีผลตอพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานประเภทอาหารที่มักจะไป

รับประทานบอยที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 017ศึกษาระดับความสัมพันธดวย 

Cramer’s V พบวา อายุ มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบน

ถนนสีลม ดานประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุดในระดับตํ่า โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 

0.123 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 
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ตาราง 17 การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานรูปแบบการใชบริการ 
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

อาย ุ
รวม 

20 - 30 ป 31 - 40 ป 41 - 50 ป 

5. รูปแบบการใชบริการ     

ทานที่ราน 80 76 5 161 

ซื้อกลับ 67 50 17 134 

ทานที่รานและซื้อกลับ 43 41 21 105 

รวม 190 167 43 400 

 

     χ 2 = 20.826  Sig. = 0.000 

     Cramer’s V = 0.161 Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 17 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอายุและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางอายุกับรูปแบบการใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยบน

ถนนสีลม มีคา χ 2 เทากับ 20.826 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อายุ มีผลตอพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานรูปแบบการใชบริการ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา อายุ มีผลตอ

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานรูปแบบการใชบริการ

ในระดับตํ่า โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.161 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 
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สมมติฐานขอที่ 3 ระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

 H0 : ระดับการศึกษา ไมมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผง

ลอยบนถนนสีลม 

 H1 : ระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอย

บนถนนสีลม 

 

ตาราง 18 การทดสอบความสัมพนัธระหวางระดับการศึกษากับพฤตกิรรมการรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห 
  

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

ระดับการศึกษา 

รวม ต่ํากวา

ปริญญาตรี 

ปริญญา

ตรี 

สูงกวา

ปริญญาตรี 

1. ความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห     

5 – 7 วนัตอสัปดาห 12 43 11 66 

3 – 4 วนัตอสัปดาห 15 158 11 184 

1 – 2 วนัตอสัปดาห 2 117 31 150 

รวม 29 318 53 400 

 

     χ 2 = 35.171  Sig. = 0.000 

     Somer's d = 0.185 Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 18 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับการศึกษาและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความถี่ในการใชบริการรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลมตอสัปดาห มีคา χ 2 เทากับ 35.171 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 

นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษา มี

ผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานความถี่ในการ

ใชบริการตอสัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย 

Somer's d พบวา ระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผง
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ลอยบนถนนสีลม ดานความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห ในเชิงบวก โดยมีคา Somer's d เทากับ 

0.185 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 
 
ตาราง 19 การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานคาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง 
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

ระดับการศึกษา 

รวม ต่ํากวา

ปริญญาตรี 

ปริญญา

ตรี 

สูงกวา

ปริญญาตรี 

2. คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง     

ต่ํากวาหรือเทากับ 50 บาท 12 114 12 138 

51 - 100 บาท 11 156 26 193 

101 บาทข้ึนไป 6 48 15 69 

รวม 29 318 53 400 

 

     χ 2 = 8.224  Sig. = 0.084 
      

 จากตาราง 19 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับการศึกษาและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับคาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการ

รานอาหารหาบเรแผงลอยตอคร้ัง มีคา χ 2 เทากับ 8.224 และคา Sig. เทากับ 0.084 ซึ่งมากกวา 0.05 

นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษา ไม

มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานคาใชจาย

โดยเฉลี่ยตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตาราง 20 การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานชวงเวลาที่ใชบริการ 
  

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

ระดับการศึกษา 

รวม ต่ํากวา

ปริญญาตรี 

ปริญญา

ตรี 

สูงกวา

ปริญญาตรี 

3. ชวงเวลาที่ใชบริการ     

ชวงเวลาเชา / ชวงเวลาเย็น / ชวงเวลาค่ํา 6 141 11 158 

ชวงเวลากลางวัน 23 177 42 242 

รวม 29 318 53 400 

 

     χ 2 = 15.204  Sig. = 0.000 

     Cramer’s V = 0.195 Sig. = 0.000 
 
 จากตาราง 20 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับการศึกษาและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับชวงเวลาที่ใชบริการรานอาหารหาบเรแผง

ลอยบนถนนสีลม  มีคา χ 2 เทากับ 15.204 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษา มีผลตอ

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานชวงเวลาที่ใชบริการ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา ระดับ

การศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสลีม ดาน

ชวงเวลาที่ใชบริการ ในระดับตํ่า โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.195 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.000 
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ตาราง 21 การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด  
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

ระดับการศึกษา 

รวม ต่ํากวา

ปริญญาตรี 

ปริญญา

ตรี 

สูงกวา

ปริญญาตรี 

4. ประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอย

ที่สุด 
  

  

อาหารตามสั่ง 11 63 31 105 

ขาวราดแกง / กวยเตีย๋ว 16 140 20 176 

ของวางและผลไม / เครื่องดื่ม 2 115 2 119 

รวม 29 318 53 400 

 

     χ 2 = 50.321  Sig. = 0.000 

     Cramer’s V = 0.251 Sig. = 0.000 

 

 จากตาราง 21 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับการศึกษาและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับประเภทอาหารบนถนนสีลมที่มักจะไป

รับประทานบอยที่สุด มีคา χ 2 เทากับ 50.321 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษา มีผลตอ

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานประเภทอาหารที่

มักจะไปรับประทานบอยที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธ

ดวย Cramer’s V พบวา ระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบ

เรแผงลอยบนถนนสีลม ดานประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด ในระดับตํ่า โดยมีคา 

Cramer’s V เทากับ 0.251 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 
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ตาราง 22 การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานรูปแบบการใชบริการ 
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

ระดับการศึกษา 

รวม ต่ํากวา

ปริญญาตรี 

ปริญญา

ตรี 

สูงกวา

ปริญญาตรี 

5. รูปแบบการใชบริการ     

ทานที่ราน 9 123 29 161 

ซื้อกลับ 6 119 9 134 

ทานที่รานและซื้อกลับ 14 76 15 105 

รวม 29 318 53 400 

 

     χ 2 = 16.874  Sig. = 0.002 

     Cramer’s V = 0.145 Sig. = 0.002 
 

 จากตาราง 22 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับการศึกษาและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับรูปแบบการใชบริการรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม มีคา χ 2 เทากับ 16.874 และคา Sig. เทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษา มีผลตอ

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานรูปแบบการใชบริการ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา ระดับ

การศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดาน

รูปแบบการใชบริการในระดับตํ่า โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.145 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.002 
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สมมติฐานขอที่ 4 รายไดเฉลี่ยตอเดือน มผีลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

 H0 : รายไดเฉล่ียตอเดือน ไมมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม 

 H1 : รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผง

ลอยบนถนนสีลม 

 

ตาราง 23 การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห 

  

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รวม 
ต่ํากวา/

เทากับ 

20,000 บาท 

20,001 – 

30,000 

บาท 

30,001 - 

40,000 

บาท 

40,001 

บาทขึน้

ไป 

1. ความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห      

5 – 7 วนัตอสัปดาห 37 13 5 11 66 

3 – 4 วนัตอสัปดาห 83 66 29 6 184 

1 – 2 วนัตอสัปดาห 48 61 12 29 150 

รวม 168 140 46 46 400 
      
     χ 2 = 38.717  Sig. = 0.000 

     Somers’d = 0.142 Sig. = 0.002 
  

 จากตาราง 23 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับรายไดเฉลี่ยตอเดือนและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับความถี่ในการใชบริการรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลมตอสัปดาห มีคา χ 2 เทากับ 38.717 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอย

กวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รายได

เฉลี่ยตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

ดานความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับ

ความสัมพันธดวย Somers’d  พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
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จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานความถี่ในการใชบริการตอสัปดาหในเชิงบวก โดยมีคา 

Somers'd เทากับ 0.142อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.002 

 

ตาราง 24 การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานคาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง 
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รวม 
ต่ํากวา/

เทากับ 

20,000 บาท 

20,001 – 

30,000 

บาท 

30,001 - 

40,000 

บาท 

40,001 

บาทขึน้

ไป 

2. คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง      

ต่ํากวาหรือเทากับ 50 บาท 62 44 4 28 138 

51 - 100 บาท 84 74 22 13 193 

101 บาทขึ้นไป 22 22 20 5 69 

รวม 168 140 46 46 400 

 

     χ 2 = 44.650  Sig. = 0.000 

     Somers’d = 0.049 Sig. = 0.290 
 

 จากตาราง 24 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับรายไดเฉลี่ยตอเดือนและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับคาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการ

รานอาหารหาบเรแผงลอยตอคร้ัง มีคา χ 2 เทากับ 44.650 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 

0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รายไดเฉลี่ย

ตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดาน

คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย 

Somers’d พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีผลตอพฤติกรรมการรบัประทานอาหารจากรานอาหารหาบ

เรแผงลอยบนถนนสีลม ดานคาใชจายโดยเฉลี่ยตอคร้ัง ในเชิงบวก โดยมีคา Sommer’s d เทากับ 

0.049 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.290 



66 
 

  

ตาราง 25 การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานชวงเวลาที่ใชบริการ 
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบน

ถนนสีลม 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รวม 
ต่ํากวา/

เทากับ 

20,000 บาท 

20,001 – 

30,000 

บาท 

30,001 - 

40,000 

บาท 

40,001 

บาทขึน้ไป 

3. ชวงเวลาที่ใชบริการ      

ชวงเวลาเชา / ชวงเวลาเย็น / 

ชวงเวลาค่าํ 
63 48 26 21 158 

ชวงเวลากลางวัน 105 92 20 25 242 

รวม 168 140 46 46 400 

 

     χ 2 = 8.180  Sig. = 0.042 

     Cramer’s V = 0.143  Sig. = 0.042 
 
 

 จากตาราง 25 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับรายไดเฉลี่ยตอเดือนและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับชวงเวลาที่ใชบริการรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม  มีคา χ 2 เทากับ 8.180 และคา Sig. เทากับ 0.042 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผล

ตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานชวงเวลาที่ใช

บริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสี

ลม ดานชวงเวลาที่ใชบริการ ในระดับตํ่า โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.143 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.042 
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ตาราง 26 การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด  
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบน

ถนนสีลม 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รวม 
ต่ํากวา/

เทากับ 

20,000 บาท 

20,001 – 

30,000 

บาท 

30,001 - 

40,000 

บาท 

40,001 

บาทขึน้ไป 

4. ประเภทอาหารทีม่ักจะไป

รับประทานบอยที่สุด 
  

   

อาหารตามสั่ง 48 37 10 10 105 

ขาวราดแกง / กวยเตีย๋ว 76 61 24 15 176 

ของวางและผลไม / เครื่องดื่ม 44 42 12 21 119 

รวม 168 140 46 46 400 

 

     χ 2 = 8.015  Sig. = 0.237 
    
 จากตาราง 26 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับรายไดเฉลี่ยตอเดือนและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับประเภทอาหารบนถนนสีลมที่มักจะ

ไปรับประทานบอยที่สุด มีคา χ 2 เทากับ 8.015 และคา Sig. เทากับ 0.237 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมี

ผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานประเภทอาหาร

ที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 27 การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานรูปแบบการใชบริการ 
  

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบน

ถนนสีลม 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รวม 
ต่ํากวา/

เทากับ 

20,000 บาท 

20,001 – 

30,000 

บาท 

30,001 - 

40,000 

บาท 

40,001 

บาทขึน้

ไป 

5. รูปแบบการใชบริการ      

ทานที่ราน 53 78 18 12 161 

ซื้อกลับ 58 49 18 9 134 

ทานที่รานและซื้อกลับ 57 13 10 25 105 

รวม 168 140 46 46 400 

 

     χ 2 = 50.348  Sig. = 0.000 

     Cramer’s V = 0.251 Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 27 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับรายไดเฉลี่ยตอเดือนและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับรูปแบบการใชบริการรานอาหารหาบ

เรแผงลอยบนถนนสีลม มีคา χ 2 เทากับ 50.348 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผล

ตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานรูปแบบการใช

บริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสี

ลม ดานรูปแบบการใชบริการในระดับตํ่า โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.251 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.000 
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สมมติฐานขอที่ 5 ปจจัยดานผลิตภัณฑ มผีลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

 H0 : ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไมมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม 

 H1 : ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผง

ลอยบนถนนสีลม 

 

ตาราง 28 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห 
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม 

ปจจัยดานผลติภัณฑ 
รวม 

ปานกลาง มาก 

1. ความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห    

5 – 7 วนัตอสัปดาห 27 39 66 

3 – 4 วนัตอสัปดาห 55 129 184 

1 – 2 วนัตอสัปดาห 22 128 150 

รวม 104 296 400 

      

     χ 2 = 19.087  Sig. = 0.000 

     Somers'd = 0.202 Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 28 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑกับความถี่ในการใชบริการรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลมตอสัปดาห มีคา χ 2 เทากับ 19.087 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอย

กวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัย

ดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

ดานความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับ

ความสัมพันธดวย Somers'd พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
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จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานความถี่ในการใชบริการตอสัปดาหในเชิงบวก โดยมีคา 

Somers'd เทากับ 0.202 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 

 

ตาราง 29 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานคาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง 
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม 

ปจจัยดานผลติภัณฑ 
รวม 

ปานกลาง มาก 

2. คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง    

ต่ํากวาหรือเทากับ 50 บาท 26 112 138 

51 - 100 บาท 66 127 193 

101 บาทขึ้นไป 12 57 69 

รวม 104 296 400 

 

     χ 2 = 13.074  Sig. = 0.001  

     Somers'd = -0.043 Sig. = 0.316 
 
 จากตาราง 29 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑกับคาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการ

รานอาหารหาบเรแผงลอยตอคร้ัง มีคา χ 2 เทากับ 13.074 และคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 

0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดาน

คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย 

Somers'd พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไมมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานคาใชจายโดยเฉลี่ยตอคร้ัง ในเชิงลบ โดยมีคา Somer’s d เทากับ      

-0.043 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.316 
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ตาราง 30 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานชวงเวลาที่ใชบริการ 
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม 

ปจจัยดานผลติภัณฑ 
รวม 

ปานกลาง มาก 

3. ชวงเวลาที่ใชบริการ    

ชวงเวลาเชา / ชวงเวลาเย็น / ชวงเวลาค่ํา 40 118 158 

ชวงเวลากลางวัน 64 178 242 

รวม 104 296 400 

 

     χ 2 = 0.063  Sig. = 0.801 
     

 จากตาราง 30 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑกับชวงเวลาที่ใชบริการรานอาหารหาบ

เรแผงลอยบนถนนสีลม  มีคา χ 2 เทากับ 0.063 และคา Sig. เทากับ 0.801 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไมมี

ผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานชวงเวลาที่ใช

บริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตาราง 31 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด  
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม 

ปจจัยดานผลติภัณฑ 
รวม 

ปานกลาง มาก 

4. ประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด    

อาหารตามสั่ง 42 63 105 

ขาวราดแกง / กวยเตีย๋ว 50 126 176 

ของวางและผลไม / เครื่องดื่ม 12 107 119 

รวม 104 296 400 

 

     χ 2 = 26.895  Sig. = 0.000 

     Cramer’s V = 0.259 Sig. = 0.000 

 

 จากตาราง 31 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑกับประเภทอาหารบนถนนสีลมที่มักจะ

ไปรับประทานบอยที่สุด มีคา χ 2 เทากับ 26.895 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผล

ตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานประเภทอาหารที่

มักจะไปรับประทานบอยที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธ

ดวย Cramer’s V พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการรบัประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุดในระดับตํ่า โดยมีคา 

Cramer’s V เทากับ 0.259 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 
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ตาราง 32 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานรูปแบบการใชบริการ 
  

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม 

ปจจัยดานผลติภัณฑ 
รวม 

ปานกลาง มาก 

5. รูปแบบการใชบริการ    

ทานที่ราน 55 106 161 

ซื้อกลับ 10 124 134 

ทานที่รานและซื้อกลับ 39 66 105 

รวม 104 296 400 

 

     χ 2 = 36.283  Sig. = 0.000 

     Cramer’s V = 0.301 Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 32 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑกับรูปแบบการใชบริการรานอาหารหาบ

เรแผงลอยบนถนนสีลม มีคา χ 2 เทากับ 36.283 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผล

ตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานรูปแบบการใช

บริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสี

ลม ดานรูปแบบการใชบริการในระดับตํ่า โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.301 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.000 
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สมมติฐานขอที่ 6 ปจจัยดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

 H0 : ปจจัยดานราคา ไมมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผง

ลอยบนถนนสีลม 

 H1 : ปจจัยดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอย

บนถนนสีลม 

 

ตาราง 33 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานราคากับพฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห 
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม 

ปจจัยดานราคา 
รวม 

ปานกลาง มาก 

1. ความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห    

5 – 7 วนัตอสัปดาห 12 54 66 

3 – 4 วนัตอสัปดาห 47 137 184 

1 – 2 วนัตอสัปดาห 48 102 150 

รวม 107 293 400 

 

     χ 2 = 4.719  Sig. = 0.094 
    

 จากตาราง 33 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยดานราคาและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานราคากับความถี่ในการใชบริการรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลมตอสัปดาห มีคา χ 2 เทากับ 4.719 และคา Sig. เทากับ 0.094 ซึ่งมากกวา 0.05 

นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยดานราคา ไม

มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานความถี่ใน

การใชบริการตอสัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตาราง 34 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานราคากับพฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานคาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง 
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม 

ปจจัยดานราคา 
รวม 

ปานกลาง มาก 

2. คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง    

ต่ํากวาหรือเทากับ 50 บาท 26 112 138 

51 - 100 บาท 68 125 193 

101 บาทขึ้นไป 13 56 69 

รวม 107 293 400 

 

     χ 2 = 13.697  Sig. = 0.001  

     Somers’d = -0.054 Sig. = 0.207 

 

 จากตาราง 34 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยดานราคาและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานราคากับคาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการ

รานอาหารหาบเรแผงลอยตอคร้ัง มีคา χ 2 เทากับ 13.697 และคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 

0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยดาน

ราคา มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดาน

คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย 

Somers'd พบวา ปจจัยดานราคา ไมมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม ดานคาใชจายโดยเฉลี่ยตอคร้ัง ในเชิงลบ โดยมีคา Somer’s d เทากับ -0.054

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.207 
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ตาราง 35 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานราคากับพฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก  

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานชวงเวลาที่ใชบริการ 
  

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม 

ปจจัยดานราคา 
รวม 

ปานกลาง มาก 

3. ชวงเวลาที่ใชบริการ    

ชวงเวลาเชา / ชวงเวลาเย็น / ชวงเวลาค่ํา 32 126 158 

ชวงเวลากลางวัน 75 167 242 

รวม 107 293 400 

 

     χ 2 = 5.626  Sig. = 0.018 

     Cramer’s V = 0.119 Sig. = 0.018 

 

 จากตาราง 35 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยดานราคาและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานราคากับชวงเวลาที่ใชบริการรานอาหารหาบเรแผง

ลอยบนถนนสีลม  มีคา χ 2 เทากับ 5.626 และคา Sig. เทากับ 0.018 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยดานราคา มีผลตอ

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานชวงเวลาที่ใชบริการ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวา ปจจัย

ดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดาน

ชวงเวลาที่ใชบริการในระดับตํ่า โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.119 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.018 
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ตาราง 36 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานราคากับพฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก 

 รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด 
 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม 

ปจจัยดานราคา 
รวม 

ปานกลาง มาก 

4. ประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด    

อาหารตามสั่ง 42 63 105 

ขาวราดแกง / กวยเตีย๋ว 37 139 176 

ของวางและผลไม / เครื่องดื่ม 28 91 119 

รวม 107 293 400 

 

     χ 2 = 12.984  Sig. = 0.002 

     Cramer’s V = 0.180 Sig. = 0.002 

 
 จากตาราง 36 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยดานราคาและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานราคากับประเภทอาหารบนถนนสีลมที่มักจะไป

รับประทานบอยที่สุด มีคา χ 2 เทากับ 12.984 และคา Sig. เทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยดานราคา มีผลตอ

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานประเภทอาหารที่

มักจะไปรับประทานบอยที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาระดับความสัมพันธ

ดวย Cramer’s V พบวา ปจจัยดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบ

เรแผงลอยบนถนนสีลม ดานประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุดในระดับตํ่า โดยมีคา 

Cramer’s V เทากับ 0.180 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.002 
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ตาราง 37 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานราคากับพฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานรูปแบบการใชบริการ 
  

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม 

ปจจัยดานราคา 
รวม 

ปานกลาง มาก 

5. รูปแบบการใชบริการ    

ทานที่ราน 43 118 161 

ซื้อกลับ 35 99 134 

ทานที่รานและซื้อกลับ 29 76 105 

รวม 107 293 400 

 

     χ 2 = 0.068  Sig. = 0.967 
      

 จากตาราง 37 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยดานราคาและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานราคากับรูปแบบการใชบริการรานอาหารหาบเร

แผงลอยบนถนนสีลม มีคา χ 2 เทากับ 0.068 และคา Sig. เทากับ 0.967 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยดานราคา ไมมีผลตอ

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานรูปแบบการใชบริการ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05  
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ตาราง 38 สรุปการทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร ปจจัยทางดาน

ผลิตภัณฑและปจจัยดานราคากับพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอย

บนถนนสีลม 

 

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบน

ถนนสีลม 

ความถี่

ในการใช

บริการ

ตอ

สัปดาห 

คาใชจาย

โดยเฉลี่ย

ตอครั้ง 

ชวงเวลาที่

ใชบริการ 

ประเภท

อาหารที่

มักจะไป

รับประทาน

บอยที่สุด 

รูปแบบ

การใช

บริการ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร      

1.เพศ √ √ √ X X 

2.อาย ุ X X X √ √ 
3.ระดับการศกึษา √ X √ √ √ 
4.รายไดเฉลี่ยตอเดือน √ X √ X √ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ √ X X √ √ 
ปจจัยดานราคา X X √ √ X 

หมายเหต:ุ  X ไมสอดคลองสมมติฐานวจิัย 

  √ สอดคลองสมมติฐานวิจยั 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลมของผูบริโภคกลุมวัยทํางาน 

 

สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีการดําเนินการศึกษาคนควา  
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารแผงลอยบนถนนสีลมของผูบริโภคกลุมวัยทํางาน 

 2. เพื่อศึกษาลักษณะของผลิตภัณฑที่มี อิทธิพลตอการเลือกรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลมของผูบริโภคกลุมวัยทํางาน 

 3. เพื่อศึกษาราคาที่มีอิทธิพลตอการเลือกรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอย

บนถนนสีลมของผูบริโภคกลุมวัยทํางาน 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. เพศ มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

 2. อายุ มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม  

 3. ระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอย

บนถนนสีลม 

 4. อาชีพ มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบน    ถนน

สีลม  

 5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผง

ลอยบนถนนสีลม 

 6. ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอย 

บนถนนสีลมของผูบริโภคกลุมวัยทํางาน  

 7. ราคา มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

ของผูบริโภคกลุมวัยทํางาน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคกลุมวัยทํางาน ที่เคยรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม  

 
 กลุมตัวอยาง 
 การกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร 

(กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 26) โดยกําหนดระดับความเช่ือในที่ 95% ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% 

ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 385 คน โดยสํารองไวจํานวน 15 คน ดังนั้นจึงรวมขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด

เทากับ 400 คน 

 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 ใชการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจาก

สถานที่ที่เจาะจงไว คือ บนถนนสีลมใหไดกลุมตัวอยางครบตามจํานวนที่ตองการ คือ 400 คน 

 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) มี 3 สวน คือ 

 สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม

ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนคําถาม

แบบปลายปด (Closed - Ended Questionnaire) จํานวน 5 ขอ 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอย

บนถนนสีลม โดยเปนคําถามปลายปด (Closed Ended Question) มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple 

Choice Question) จํานวน 5 ขอ แบงเปนมาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) จํานวน 3 ขอ 

และแบบเรียงลําดับ (Ordinal Scale) จํานวน 2 ขอ 

 สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑและราคา สามารถแยกไดดังนี้  

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ จํานวน 10 ขอ โดยแบงเปน 

    - ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ จํานวน 7 ขอ 

    - คุณภาพของผลิตภัณฑ จํานวน 3 ขอ 

 ปจจัยดานราคา จํานวน 4 ขอ 
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 ซึ่งทัง้หมดเปนแบบสอบถามปลายปดเปนแบบ Rating Scale ที่เปนการวัดขอมูลอัตรภาค 

(Interval Scale)  
  
 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ทําการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม  กับกลุมตัวอยางตามที่กําหนดไว โดยจะนํา

แบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบพรอมทั้งอธิบาย และใหคําแนะนําในการตอบ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เปน

การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และวจิัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) โดยมุง

ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลมของ

ผูบริโภควัยทํางาน แหลงรวบรวมขอมูลประกอบดวย 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) 

 เปนขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 โดยขั้นตอน

การดําเนินงานดังนี้ 

  1.1 ผูวิจัยเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับจาํนวนกลุมตัวอยาง 

  1.2 นําแบบสอบถามซึ่งหาคุณภาพแลวไปขอความรวมมือจากกลุมผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครตามเขตที่กําหนด โดยผูวิจัยไดชี้แจงใหกลุมตัวอยางเขาใจวัตถุประสงค และอธิบาย

วิธีตอบแบบสอบถามกอนใหผูตอบแบบสอบถามเริ่มตนทํา และทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวย

ตนเอง 

2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  

 เปนขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานของภาครัฐและ

เอกชน ดังนี ้

  2.1 ขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

  2.2 หนังสือทางวิชาการ วิทยานิพนธและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดจัดทําและดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

ดังนี้ 

 1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบจํานวน ความถูกตอง 

และความสมบูรณของแบบสอบถาม 
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 2. นําขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณกอนที่จะแปลงขอมูลและทํา

การลงรหัส (Coding) แลวนําขอมูลมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อประมวลผลดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติตาง ๆ ดังตอไปนี้  

  2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ใชวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของ

ผูตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการรับประทานอาหารบนถนนสีลม ปจจัยดานผลิตภัณฑและราคา 

  2.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยการนํา

คาสถิติแบบ Chi-Square มาเพื่อใชวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตน และตัวแปรตาม ซึ่ง

จําแนกออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 

   2.2.1 วิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนน

สีลม 

   2.2.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

   2.2.3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานราคาที่มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

   

สรุปผลการศึกษาคนควา 
จากผลการวิเคราะหขอมูล เร่ืองปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลมของผูบริโภคกลุมวัยทํางาน สรุปผลการวิจัยคนควาไดดงนี้ 
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีสัดสวนรอยละ 51.2 และ 

48.8 ตามลําดับ สวนใหญมีอาย ุ20 - 30 ป คิดเปนรอยละ 47.5 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน

รอยละ 79.5 มีอาชีพรับจาง / พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 94.5 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.0 
 
 สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารบนถนนสี
ลม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารบนถนนสีลมของผูตอบ

แบบสอบถาม พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีความถี่ในการใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสี

ลม 3 – 4 วันตอสัปดาห รองลงมาคือ 1 – 2 วันตอสัปดาห คาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการจํานวน 

51 - 100 บาทตอคร้ัง รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 50 บาทตอคร้ัง โดยสวนใหญจะไปใชบริการ
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ชวงเวลากลางวัน รองลงมาคือ ชวงเวลาเชา / ชวงเวลาเย็น / ชวงเวลาค่ํา โดยมักจะทานอาหาร

ประเภทขาวราดแกง /กวยเตี๋ยว บอยที่สุด รองลงมาคือ ของวางและผลไม /เครื่องดื่ม 
  
 สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑและราคา 
 โดยภาพรวมแลวปจจัยดานผลิตภัณฑและราคามีความสําคัญมาก เชนเดียวกัน  แตปจจัย

ดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยที่สูงกวา ปจจัยดานราคา 

 ในสวนของปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ มีความสําคัญ

ปานกลาง สวนคุณภาพของผลิตภัณฑ มีความสําคัญมาก โดยลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ 

ไดแก ความสะอาดของราน ความหลากหลายของอาหาร ประเภทของอาหาร มีความสําคัญมาก แต

เร่ืองของขนาดของราน การจัดวางของ จํานวนที่นั่ง แสงสวางในบริเวณราน มีความสําคัญปานกลาง 

และในสวนคุณภาพของผลิตภัณฑ ทั้งเรื่องรสชาติของอาหาร ความสดใหมของอาหาร ความสะอาด

ของอาหาร มีความสําคัญมากทุกเรื่อง 

 และในสวนของปจจัยดานราคา พบวา มีความสําคัญมากในทุกเรื่อง ไดแก ความคุมของ

ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพอาหาร ความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับรสชาติ ความคุมของ

ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับประเภทอาหารและความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ ตามลําดับ 

  
สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐาน เดิมมี 7 สมมติฐาน แตเนื่องจากขอมูลดานอาชีพ มีลักษณะไม

กระจายตัว จึงไมสามารถนํามาทดสอบทางสถิติได ดังนั้นจึงเหลือเพียง 6 สมมติฐาน สามารถสรุปผล

การทดสอบสมมติฐานสรุปได ดังนี้ 

 สมมติฐานขอที่ 1 เพศมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผง

ลอยบนถนนสีลม สรุปไดดังตอไปนี้ 

 เพศมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ในดานความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห  ดาน

คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง ดานชวงเวลาที่ใชบริการ  

 และเพศไมมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอย ในดาน

ประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด และดานรูปแบบการใชบริการ 

 สมมติฐานขอที่ 2 อายุมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผง

ลอยบนถนนสีลม สรุปไดดังตอไปนี้ 
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 อายุมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ในดานประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอย

ที่สุด ดานรูปแบบการใชบริการ  

 และอายุไมมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอย ในดาน

ความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห ดานคาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง ดานชวงเวลาที่ใชบริการ  

 สมมติฐานขอที่ 3 ระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม สรุปไดดังตอไปนี้ 

 ระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ในดานความถี่ในการใชบริการตอ

สัปดาห ดานชวงเวลาที่ใชบริการ ดานประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด ดานรูปแบบการ

ใชบริการ  

 และระดับการศึกษาไมมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผง

ลอย ในดานคาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง 

 สมมติฐานขอที่ 4 รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม สรุปไดดังตอไปนี้ 

 รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอย

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ในดานความถี่ในการใชบริการตอ

สัปดาห ดานชวงเวลาที่ใชบริการ ดานรูปแบบการใชบริการ  

 และรายไดเฉล่ียตอเดือนไมมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอย ในดานคาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง ดานประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด 

 สมมติฐานขอที่ 5 ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม สรุปไดดังตอไปนี้ 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอย 

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ในดานความถี่ในการใชบริการตอ

สัปดาห ดานประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด ดานรูปแบบการใชบริการ  

 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอย ในดานคาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง ดานชวงเวลาที่ใชบริการ 

 สมมติฐานขอที่ 6 ปจจัยดานราคา มผีลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม สรุปไดดังตอไปนี้ 
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 ปจจัยดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ในดานชวงเวลาที่ใชบริการ ดาน

ประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด  

 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเร

แผงลอย ในดานความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห ดานคาใชจายโดยเฉลี่ยตอคร้ัง และดานรูปแบบ

การใชบริการ 

  

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอย

บนถนนสีลมของผูบริโภคกลุมวัยทํางาน สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับ เพศพบวามีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห  ดานคาใชจายโดยเฉลี่ยตอคร้ัง 

ดานชวงเวลาที่ใชบริการ  

 การที่ผูบริโภคกลุมวัยทํางานเพศหญิง มีผลตอดานความถี่ในการใชบริการอยูที่ 3-4 วันตอ

สัปดาห มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอคร้ังต่ํากวาหรือเทากับ 50 บาท โดยใชบริการในชวงเวลากลางวัน 

เนื่องจาก พฤติกรรมการใชชีวิตของผูหญิงสวนใหญ จะเปนคนที่ชางเลือก ชางคุย ชื่นชอบการจับจาย

ซื้อสินคาตางๆ ทั้งของใช ของกิน รวมทั้งตองดูแลควบคุมคาใชจายภายในบาน มีแบบแผนในการใช

ชีวิตจึงตองคํานึงถึงเรื่องเวลาเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคของ 

(Philip Kotler. 2008: 122-123) ที่กลาวถึง ปจจัยสวนบุคคล มีผลตอการตัดสินใจของผูซื้อ ไดรับ

อิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลดานตางๆ ไดแก ฐานะ รายได หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา

รสนิยมแบบการดําเนินชีวิต บุคคลิกภาพ และแนวความคิดสวนบุคคล ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก

บริโภคอาหาร  

 2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับ อายุ พบวามีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากรานอาหาร

หาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด และดานรูปแบบการ

ใชบริการ  

 การที่อายุของผูบริโภคกลุมวัยทํางานในชวง 20-30 ปมีผลตออาหารที่มักจะไปรับประทาน

บอยที่สุดเปนขาวราดแกง/กวยเตี๋ยว โดยใชบริการที่รานเปนสวนใหญ เนื่องจากถนนสีลมนั้น มีบริษัท

สํานักงานตางๆ อยูมากมาย ทําใหชวงเวลาพักกลางวันจะแออัดไปดวยพนักงานบริษัทที่ลงมาใช

บริการรานอาหารหาบเรแผงลอย ดังนั้นขาวราดแกง/กวยเตี๋ยวจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่รวดเร็วไมตองรอ

นาน การทานที่รานก็สะดวก ซึ่งเปนไปตามแนวคิดเกี่ยวกับวัยทํางาน ของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2548: 
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ถายเอกสาร) ที่กลาววา ชวงอายุตั้งแต 20-30 ป ถือเปนกลุมวัยทํางานตอนตน คือ เพิ่งสําเร็จการศึกษา 

และเปลี่ยนมาใชชีวิตการทํางาน เร่ิมมีรายไดเปนของตนเอง กลาไดกลาเสีย ชื่นชอบความรวดเร็ว 

สะดวกสบาย ทนที่จะรอคอยอะไรนานๆ ไมได มีพลังในการทํางาน แตก็มีโอกาสที่จะมีปญหาเรื่องเงิน

ไดงาย 

 3. ผลการศึกษาเกี่ยวกับ ระดับการศึกษา พบวามีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห ดานชวงเวลาที่ใช

บริการ ดานประเภทอาหารที่มักจะไปรับประทานบอยที่สุด และดานรูปแบบการใชบริการ  

 การที่ระดับการศึกษาของผูบริโภคกลุมวัยทํางานระดับปริญญาตรี มีผลตอดานความถี่ใน

การใชบริการ 3-4 วันตอสัปดาห ในชวงเวลากลางวัน อาหารที่มักจะไปรับประทานบอยจะเปน

ขาวราดแกง/กวยเตี๋ยว โดยใชบริการทานที่ราน เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับจาง/

พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งการศึกษาสวนใหญจะอยูในระดับปริญญาตรี เปนชวงเริ่มตนของวัยทํางาน 

ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดเกี่ยวกับวัยทํางานของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2548: ถายเอกสาร) ที่ได

กลาวไวในขอที่ผานมา ในผลการศึกษาดานอายุ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี

รัตน และคณะ (2541) ที่กลาววา การตัดสินใจของผูซื้อ ไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคล ไดแก 

ดานการศึกษา  

 4. ผลการศึกษาเกี่ยวกับ อาชีพของผูที่ตอบแบบสอบถามจากจํานวนผูตอบทั้งหมด พบวามี

จํานวนไมเหมาะสม เนื่องจากมีการกระจุกตัวอยูเพียงกลุมเดียวเปนสวนใหญ จึงทําใหไมสามารถทํา

การทดสอบตามวิธีไคสแควรได ทําใหไมทราบผลการศึกษาความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรม

การรับประทานอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 

 5. ผลการศึกษาเกี่ยวกับ รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวามีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ดานความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห ดานชวงเวลาที่ใช

บริการ และดานรูปแบบการใชบริการ  

 การที่รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภคกลุมวัยทํางานในชวงต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท

มีผลตอดานความถี่ในการใชบริการ 3-4 วันตอสัปดาห ในชวงเวลากลางวัน โดยใชบริการทานที่ราน 

เนื่องจาก กลุมผูบริโภคที่มีรายไดในชวงนี้จะเปนกลุมวัยทํางานตอนตน ตามแนวคิดเกี่ยวกับวัยทํางาน

ของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2548: ถายเอกสาร) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของสายชล บุญศิริ

เอื้อเฟอ (2546) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน

ดวนของผูบริโภควัยทํางาน บนถนนสีลม เขตกรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร

จานดวนแตกตางกันเมื่อจําแนกตามรายไดเพราะตองมีการบริหารจัดการรายไดที่มีอยูใหเพียงพอกับ

คาใชจายในแตละเดือน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนสําคัญ 
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 6. ผลการศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวามีผลตอพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม  

 ปจจัยดานผลติภัณฑมีผลตอดานความถี่ในการใชบริการ 3-4 วันตอสัปดาห อาหารที่มักจะ

ไปรับประทานบอยเปนขาวราดแกง/กวยเตีย๋ว ใชบริการทีร่าน ซึง่ผูบริโภคใหความสาํคญักับคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ คือ คุณภาพของอาหารในเรื่องของความสะอาดของอาหาร ความสดใหม และรสชาติ

ของอาหาร มากกวาลกัษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ คือ ภาพลักษณโดยรวมของรานคาโดยให

ความสาํคัญในเรื่องของความสะอาดของราน ความหลากหลาย และประเภทของอาหารในระดับมาก 

ซึ่งสอดคลองกับเนื้อหานิทรรศการเรื่อง “กนิไปเรื่อยเจาะวิถีอรอยริมทาง” ของศนูยสรางสรรคงาน

ออกแบบ (2552) พบวา ความสะอาดเปนสิ่งที่ผูบริโภคตองการใหผูประกอบการใหความสาํคัญ และ

เรงปรับปรุงมากที่สุด เชนเดยีวกับผูประกอบการที่คํานงึถึงปญหาของความสะอาดเปนหลกั 

 7. ผลการศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยดานราคา พบวามีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารจาก

รานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม  

 การที่ปจจัยดานราคามีผลตอดานชวงเวลากลางวันที่ใชบริการ โดยอาหารที่มักจะไป

รับประทานบอยจะเปนขาวราดแกง/กวยเตี๋ยว ซึ่งผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องของความคุมคาของ

ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของอาหาร และรสชาติมาเปนอันดับตนๆ แตก็ยังคงใหความสําคัญ

ในเร่ืองของความคุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับประเภทอาหารและปริมาณ เนื่องจากวาผูบริโภคสวนใหญ

เปนพนักงานบริษัทชวงเวลาพักมีเวลาที่จํากัด ทําใหผูบริโภคตองการความสะดวกและรวดเร็วดวย

เชนกัน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของ แม็ก คารธีย (McCarthy. 1990:730) ที่

กลาววา ราคา (Price) เปนสิ่งที่กําหนดมูลคาหรือคุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน เปนตน ทุน (Cost) 

ของลูกคา ซึ่งลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางราคาสินคา (Price) และคุณคา (Value) ที่ลูกคารับรูตอตัว

ผลิตภัณฑหรือบริการนั้น (Perceived Value) โดยถาลูกคาเห็นวาคุณคาผลิตภัณฑหรือบริการนั้นมี

มากกวาราคาก็จะทําการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นราคาจึงเปนกลยุทธที่สําคัญมากอยางหนึ่งขององคกร ซึ่ง

จะสัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑหรือการบริการ โดยผูประกอบการจะตองทําใหสอดคลองกับ

ความตองการพฤติกรรมของลูกคาทั้งดานปริมาณสินคา และเวลาในการรอคอย เพราะวาผูบริโภคทุก

คนก็ยอมที่จะตองการความคุมคา และเหมาะสมกับการที่จะตองควักเงินจากกระเปาตัวเองเพื่อ

ตอบสนองความตองการพื้นฐานของบุคคลนั้น จึงทําใหราคาเปนสิ่งที่ผูบริโภคมักจะคํานึงหรือเกิดการ

เปรียบเทียบกอนที่จะมีการตัดสินใจซื้อ  
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ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 ผลการศึกษาที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนไดดังนี้ 

 1. จากผลการวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารบนถนนสีลม พบวา ผูบริโภคสวน

ใหญมีความถี่ในการใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม 3 – 4 วันตอสัปดาห คาใชจาย

โดยเฉลี่ยในการใชบริการจํานวน 51 - 100 บาทตอครั้ง โดยจะไปใชบริการชวงเวลากลางวัน และมักจะ

ทานอาหารประเภทขาวราดแกง /กวยเตี๋ยว บอยที่สุด ซึ่งจากขอมูลที่ไดนี้ผูประกอบการ หรือผูที่

ตองการจะเขามาประกอบอาชีพดานการขายอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ควรที่จะนําขอมูล

เหลานี้ไปใชในการวางแผนการขายหรือการจําหนายของตนเอง เพื่อใหมีความเหมาะสมกับพฤติกรรม

การรับประทานอาหารของคนทํางานในยานนี้ ซึ่งจะสงผลใหประสบความสําเร็จจากธุรกิจนี้ 

 2. จากผลการวิจัยที่ศึกษาปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยแบงเปนรายดาน พบวา ลักษณะทาง

กายภาพของผลิตภัณฑ ไดแก ความสะอาดของราน ความหลากหลายของอาหาร และประเภทอาหาร 

เปนสิ่งที่ผูบริโภคใหความสําคัญมาก ดังนั้น ส่ิงที่ผูประกอบการควรใสใจก็เปนในเรื่องของความสะอาด

ทั้งในตัวราน และรอบๆ บริเวณรานดวย ทั้งรถเข็น ตูใสอาหาร ภาชนะที่ใส หรือบรรจุอาหาร รวมทั้งโตะ 

เกาอี้ ก็ควรมีการดูแล และเช็ดทุกครั้ง หลังจากที่ผูบริโภคทานเสร็จ และลุกไปแลว เพื่อใหโตะ เกาอ้ี

สะอาด พรอมใหบริการกับลูกคารายอื่นๆ อีกตอไป สวนในดานความหลากหลายของอาหาร และ

ประเภทของอาหารนั้น พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมักจะรับประทานอาหารประเภท

ขาวราดแกง/กวยเตี๋ยวบอยที่สุด เนื่องจากสะดวก และรวดเร็ว ดังนั้นผูประกอบการอาจจัดหารายการ

อาหารใหตรงกับพฤติกรรมของผูบริโภค มีเมนูอาหารที่หลากหลาย และมีการสลับสับเปลี่ยนเมนูบาง 

เพื่อไมใหลูกคาเบื่อ หรือรูสึกซ้ําซากจําเจเกินไป แตก็ตองเปนเมนูที่รวดเร็วแขงกับเวลาดวยเชนกัน 

 สวนในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ทั้งในเรื่องของรสชาติของอาหาร ความสดใหมของอาหาร 

และความสะอาดของอาหาร เปนสิ่งที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากในทุกเรื่อง ดังนั้นผูประกอบการควร

ใสใจใหความสําคัญคงคุณคาของคุณภาพอาหารไวใหไดมาตรฐานในทุกดาน ซึ่งวัตถุดิบที่นํามาใช

ประกอบอาหารจะตองมีความสะอาด สดใหม อีกทั้งรสชาติของอาหารก็ตองอรอยดวยเชนกัน 

 3. จากผลการวิจัยที่ศึกษาปจจัยดานราคา พบวา มีความสําคัญมากในทุกเรื่อง ไดแก ความ

คุมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพอาหาร ความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับรสชาติ ความ

คุมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับประเภทอาหาร และความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ 

ดังนั้นจึงถือไดวาราคาเปนปจจัยที่สําคัญมากในความคิดเห็นของผูบริโภค ซึ่งผูคาขายควรที่จะนํา

ขอมูลนี้ไปปรับปรุง หรือปรับเปล่ียนราคา รสชาติ ประเภทอาหาร ปริมาณอาหารของตนเองใหมีความ

สอดคลองกัน และใหมีความเหมาะสมดังที่ผูบริโภคตองการ ซึ่งอาจจะทําการปรับเปลี่ยนรสชาติ 

ประเภทอาหาร ปริมาณอาหาร ใหเขากับราคาจะดีกวา เพราะการที่ผูคาขายปรับเปลี่ยนราคาอาหาร
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อยูบอยๆ อาจทําใหผูบริโภคเกิดความสับสน ปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะทําให

ผูบริโภคเปลี่ยนไปทานรานที่มีราคาคงที่อยูเสมอ เพราะสามารถคํานวนคาใชจายของตนเองไดคงที่ ซึ่ง

การทําอาหารนั้นตองใชวัตถุดิบ และเครื่องปรุงที่หลากหลาย ผูคาขายจึงควรที่จะมีการผสมผสาน

วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงที่มีราคาสูงและต่ําคละเคลากันไป โดยคงคุณภาพใหเปนมาตรฐาน เพื่อไมเปน

การเอาเปรียบผูบริโภค เชน ใชผักที่มีมากตามฤดูมาประกอบอาหารคละกันไปกับผักที่มีราคาสูงแต

ผูบริโภคมีความนิยม การทําเมนูอาหารประเภทไก หรือเปด ในชวงที่หมูหรือเนื้อมีราคาแพง หรือการใช

ไขเปดแทนไขไก เปนตน ซึ่งวิธีการนี้จะชวยใหผูคาขายไมตองทําการปรับราคาอยูบอยๆ 

 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 หากจะมีการทําวิจัยในเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากรานอาหารหาบ

เรแผงลอยบนถนนสีลมของผูบริโภคกลุมวัยทํางาน ควรศึกษาในเรื่องดังตอไปนี้ 

 1. ในการวิจัยครั้งตอไปควรจะมีการเพิ่มขอคําถามปลายเปด เชน ขอเสนอแนะ เขาไปใน

แบบสอบถามดวย โดยแบงเปนขอเสนอแนะทั่วไป ขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับราคา เพื่อที่จะไดนําขอเสนอแนะดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาแผนการขาย และ

ปรับปรุงสวนที่ยังไมดีใหดีข้ึน ตรงกับความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 

 2. ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางในยานธุรกิจอ่ืนซึ่งมีผูคนทํางานมากๆ ดวย เชน ทองหลอ 

สุขุมวิท เปนตน ทั้งนี้ก็เพื่อเปนประโยชนสําหรับหนวยงานรัฐที่จะสามารถนําขอมูลเหลานี้เขาไปชวยใน

การวางแผนการลดคาครองชีพสําหรับผูที่ทํางานในยานธุรกิจซึ่งมีคาครองชีพที่สูง โดยเฉพาะอาหารซึ่ง

ถือเปนความตองการพื้นฐานของมนุษยเรา  

 3. ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นของทัศนคติ และความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการ

บริโภคอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม เพื่อใหไดผลการวิจัยที่มีความครอบคลุมใน

ทุกประเด็น 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากรานอาหารหาบเร
แผงลอยบนถนนสีลมของผูบริโภควัยทํางาน  

คําชี้แจง แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวนดังนี ้

สวนที1่ แบบสอบถามดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 พฤตกิรรมการรับประทานอาหารบนถนนสีลม 

สวนที่ 3 ปจจยัดานผลิตภณัฑและราคาที่มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารบนถนนสีลม 

 
สวนที่ 1 แบบสอบถามดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย x ลงในชองวงเล็บ [ ] ที่ตรงกับขอมูลของทานเพียงคําตอบเดียว 

1. เพศ   

 [      ]     ชาย    [      ]     หญิง 

2. อายุ   

 [      ]     20 - 30 ป   [      ]     31 - 40 ป   [      ]     41 - 50 ป  

3. ระดับการศึกษา 

 [      ]     ต่าํกวาหรือปริญญาตรี  

 [      ]     ปริญญาตรี 

 [      ]     สงูกวาปริญญาตร ี

 4. อาชีพ 

 [      ]  ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  [      ]  รับจาง / พนกังานบริษัทเอกชน 

 [      ]  ประกอบธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ [      ]  อาชีพอืน่ ๆ (โปรดระบุ………..) 

5.รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 [      ]     ต่าํกวาหรือเทากับ 10,000 บาท  [      ]     10,001 - 20,000 บาท 

 [      ]     20,001 – 30,000 บาท    [      ]     30,001 - 40,000 บาท 

 [      ]     40,001 บาทขึน้ไป 
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สวนที่ 2 พฤติกรรมการรับประทานอาหารในบนถนนสีลม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย x ลงในชองวงเล็บ [ ] ที่ตรงกับขอมูลของทานเพียงคําตอบเดียว 

1. ทานใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลมกี่คร้ังตอสัปดาห 

 [      ]     5 – 6 วันตอสัปดาห   [      ]     3 – 4 วันตอสัปดาห    

 [      ]     1 – 2 วันตอสัปดาห  

 2. คาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยตอครั้งของทาน 

 [      ]     ต่าํกวาหรือเทากับ 50 บาท [      ]     51 - 100 บาท 

 [      ]     101 - 150 บาท    [      ]     151 - 200 บาท  

 [      ]     201 บาทขึน้ไป 

 3. โดยสวนใหญทานใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลมในชวงเวลาใด 

 [      ]     ชวงเวลาเชา      [      ]     ชวงเวลากลางวัน  

 [      ]      ชวงเวลาเย็น     [      ]     ชวงเวลาค่ํา  

 4. ประเภทอาหารบนถนนสลีมที่ทานมักจะไปรับประทานบอยที่สุด 

 [      ]     อาหารตามสั่ง     [      ]     ขาวราดแกง 

 [      ]     กวยเตี๋ยว      [      ]     ของวางและผลไม 

 [      ]     เครื่องดื่ม      [      ]     อ่ืน ๆ โปรดระบุ (......................) 

 5. โดยสวนใหญทานเลือกใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลมแบบใด 

 [      ]     ทานที่ราน      [      ]     ซื้อกลับ    

 [      ]     ทานที่รานและซื้อกลับ 
 
สวนที่ 3 ปจจัยดานผลิตภัณฑ และราคาที่มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารบนถนน 
สีลม 
 ในการบริโภคอาหารจากรานอาหารหาบเรแผงลอย ทานใหความสาํคัญกับปจจัยทางดาน

ผลิตภัณฑ และราคามากนอยเพียงใด โปรดเขียนเครื่องหมาย x ลงในชองที่ตรงกับความสาํคัญของ

ทานมากที่สุด     

     ระดับคะแนน  5  หมายถงึ  มากที่สุด 

     ระดับคะแนน  4  หมายถงึ  มาก 

     ระดับคะแนน  3  หมายถงึ  ปานกลาง 

     ระดับคะแนน  2  หมายถงึ  นอย 

     ระดับคะแนน  1  หมายถงึ  นอยที่สุด 
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ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ระดับความสาํคัญ 

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ      

ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ

1. ขนาดของราน 
     

2. การจัดวางของ      

3. จํานวนที่นัง่      

4. แสงสวางในบริเวณราน      

5. ความสะอาดของราน      

6. ความหลากหลายของอาหาร      

7. ประเภทของอาหาร      

คุณภาพของผลิตภัณฑ  

8. รสชาติของอาหาร 
     

9. ความสดใหมของอาหาร      

10. ความสะอาดของอาหาร      

ปจจัยดานราคา      

1. ความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทียบ

กับรสชาติ 
     

2.ความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทยีบ

กับปริมาณ 
     

3.ความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทยีบ

กับประเภทอาหาร 
     

4.ความคุมของราคาเมื่อเปรียบเทยีบ

กับคุณภาพอาหาร 
     

 
ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน 
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ภาคผนวก ข 
 

รายนามผูเชีย่วชาญและหนังสือเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 

 รายชื่อ       ตําแหนงและสถานที่ทํางาน 
1. ผศ. ดร.กาญณระวี อนันตอัครกุล  อาจารย 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย ดร.ไพบูลย อาชารุงโรจน  อาจารย 
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ ชื่อสกุล       นางสาว ฐติาภัทร รัตนนธิิพงศ 

วันเดือนปเกิด       12 ตุลาคม 2523 

สถานที่เกิด       กรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ 7/53-54 ม.6 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน     

 เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบุัน เจาของกิจการ 

สถานทีท่ํางานปจจุบนั รานกิตติไพบลูย 

ปะวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2546 ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวชิาอุตสาหกรรมทองเที่ยว) 
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