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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ ทาการศึ กษาการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรัก ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยทาการสุ่ มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่างที่ มีประสบการณ์เคยซื้ อ และบริ โภคอาหารจากร้านฟู้ ดทรัก ทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ซึ่ งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.93 เครื่ องมือทางสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ขอ้ มู ล ประกอบด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา (ค่าร้อยละ ค่ าเฉลี่ ยเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน) สถิ ติเชิ ง
อนุมานในการทดสอบได้แก่ t-test One-Way ANOVA พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเลือกซื้อเมนูเครื่ องดื่มมาก
ที่สุด ในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจพบว่า ตนเองเป็ นบุคคลมีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจใช้บริ การมากที่สุด
ด้านสาเหตุที่ใช้บริ การพบว่า เลือกใช้บริ การเพราะอยากทดลองร้านใหม่ ๆ ด้านสถานที่ที่ใช้บริ การพบว่า ใช้บริ การที่
ห้างสรรพสิ นค้ามากที่สุด ในส่ วนของช่วงวันที่ใช้บริ การพบว่า ส่ วนใหญ่ใช้บริ การในวันเสาร์-วันอาทิตย์มากที่สุด
ด้านสื่ อที่ มีอิทธิ พลในการตัด สิ นใจใช้บริ การพบว่า สื่ อจากอินเทอร์ เน็ต/โซเชี ยลมีเดี ยเป็ นสื่ อที่ มีอิทธิ พลมากที่ สุด
และพบว่าร้านอาหารฟู้ ดทรักเหมาะสาหรับตนเองมากที่สุด โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านบุคคลที่
มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจใช้บริ การ สาเหตุที่ใช้บริ การ สถานที่ที่ใช้บริ การ วันที่ใช้บริ การ และสื่ อที่มีอิทธิพลในการ
ใช้บริ การที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรักแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ0.05
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study The Decision Making of Food Truck Services in
Bangkok.Choosing of 400 people who buys Food; goods, or services from Trucks, and the questioners is being
used a tool for collecting data. To determine how the question on a test impacts the reliability, Cronbach’s alpha
provided to measure the liability coefficient is that an alpha 0.93 indicated. The statistics methodologies are used
in data analysis; descriptive statistics, which summarized data from a simple using indexes such as the percentage,
mean, and standard deviation; and inferential statistics, which draw conclusion from data about the entire
population is that widely statistical tests and procedure such as t-test (independent) or Student’s t-test ANOVA,
F-test one way-ANOVA; it was found that the most categories of food truck being selected by beverage is the
majority of respondents is the beverage. For the service decisions, the Personal Factors is the majority of factors
affected the selective service decision and the new is important cause of decision; people want to consume the new
good and service not has ever tested before, the place (distribution); the shopping mall or department store is the
most popular selected by the responders which mostly travel on the weekend (Saturday-Sunday), the media
technologies is also affected the buying decision, and the social media/ internet are the most interactive
applications. Meanwhile, the personality characteristics of individual consumers was greatly appropriated for
investigating the influences, on the consumer, to understand people’s want and need by using the Self attitude. In
finding showed that the Personal Factors is the majority factor influencing the consumer analyzing and making
decisions based on various demands be influent on decision such as causes, place, time and media. All of
aforementioned various factors affected the decision on consumer behavior at statistic significant level of 0.01 and
0.05.
Keywords: Food Trucks, Restaurant, Decision Making

บทนา
ในยุคที่กระแส หรื อวัฒนธรรม "ฮิปสเตอร์ " เป็ นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลต่อวิถีการดาเนิ นชีวิตของคนใน
ปั จจุ บัน ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้ น การรับ ประทานอาหารในร้ านสวย ๆ ในห้างสรรพสิ นค้า อาจจะยังไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากเพียงพอ โดยการเข้ามาของฟู้ ดทรัก ร้านค้าปลีกยุคใหม่ ที่เป็ น
การผสมผสานกันระหว่าง ร้านอาหาร และสตรี ทฟูดเข้าด้วยกัน มีการลงทุนในการเปิ ดกิจการที่ไม่สูงมากนัก อาศัย
โซเชี ยลมีเดี ยเป็ นสื่ อในประชาสัมพันธ์ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งของผูค้ า้ และผูซ้ ้ื อที่ กาลังทวีบทบาทเพิ่มมากขึ้นใน
ปั จจุบัน โดยสามารถเห็ นได้ชดั จากอัตราการเติบโตในช่วง พ.ศ. 2558 ที่ ผ่านมานั้น มีร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรัก
เกิ ด ขึ้ น เป็ นจ านวนมาก อาทิ เช่ น ร้ าน Mother Trucker ร้ านแฮมเบอร์ เกอร์ ที่ มี ค วามนิ ย มมากในกลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภค
วัยรุ่ น และร้านกาแฟ Amity เป็ นต้น รวมไปถึงทาให้เกิดธุรกิจที่มีความเกี่ยวโยงกัน นัน่ คือธุรกิจบริ การรับตกแต่งรถ
ฟู้ ดทรัก ซึ่ งร้าน Truck Get Rich ที่เป็ นร้านรับออกแบบ และตกแต่งรถฟู้ ดทรัก โดยเฉพาะเจ้าของธุรกิ จ Truck Get
Rich ได้เปิ ดเผยข้อมูลว่า ธุรกิจฟู้ ดทรักสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยสามารถดูได้จากผลการประกอบการ
โดยในปี 2557 กิ จการสามารถขายรถฟู้ ดทรักได้เพียงแค่ 1-2 คันต่อเดื อน แต่ถดั มาในปี 2558 นั้น ธุ รกิ จ
สามารถขายรถฟู้ ดทรักได้ถึง 10-15 คันต่อเดือน มีอตั ราการเจริ ญเติบโตของธุรกิจอยูท่ ี่ 800 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี

พ.ศ. 2557 ซึ่ งเป็ นการเจริ ญเติบโตที่สูงมาก และสามารถโตต่อไปได้อีกในอนาคต ทั้งในธุรกิจรับตกแต่งรถฟู้ ดทรัก
เอง และรวมไปถึงธุรกิจร้านอาหารฟู้ ดทรักอีกด้วย ทาให้ 2 ธุรกิจนี้น้ นั เป็ นธุรกิจที่สามารถเจริ ญเติบโตไปในทิศทาง
เดี ยวกัน ได้ (กรุ งเทพธุ รกิ จ, 2559) ธุ รกิ จภัตตาคาร/ร้านอาหารในช่ วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 มี ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่ดีอย่างต่อเนื่ องโดยมีรายได้รวมกาไรขาดทุนสุทธิรวม และสิ นทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่อง 5 ปี โดยมีรายได้
รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 170 หรื อเฉลี่ยร้อยละ 34 ต่อปี และกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2,417 หรื อเฉลี่ยร้อยละ 483 ต่อปี
โดยมีการเติบโตโดดเด่นในช่วงปี พ.ศ. 2553 จึงเป็ นการแสดงให้เห็นว่าธุรกิจนี้ มีความสามารถในการทากาไรได้ใน
ขณะที่สภาพคล่องของธุรกิจจัดว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2558)
ธุ รกิ จ ภัต ตาคาร/ร้ านอาหารเป็ นธุ รกิ จ ที่ ย งั มี แ นวโน้ม เติ บ โตอย่างต่ อ เนื่ อ ง ปั จ จัย หนุ น อย่างหนึ่ ง คื อ
พฤติ กรรมของคนไทยที่ ยงั นิ ยมรั บ ประทานอาหารนอกบ้าน (กรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า, 2558) รวมไปถึ งจานวน
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเป็ นจานวนมาก โดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 มีจานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาในประเทศไทยจานวน 2,269,561 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในช่วงปี ที่ผา่ นมา
มีอตั ราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 52.19 จึ งมีส่วนสนับสนุ นให้ธุรกิ จประเภทนี้ เติบโตมากยิ่งขึ้น (กรมการท่องเที่ ยว, 2559)
ซึ่ งธุ รกิ จฟู้ ดทรั ก (Food Truck) แม้จะยังไม่มีการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลมากนัก แต่เป็ นหนึ่ งในธุ รกิ จที่ มีแนวโน้ม
เติบโตมากขึ้นในปั จจุบนั ทั้งนี้ ธุรกิจฟู้ ดทรักสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี ทั้งในส่วน
ของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ มีความแตกต่างกัน ที่ ต่างต้องการความรวดเร็ ว และสอดคล้องกับชี วิตที่ มีความเร่ งรี บ
เหมือน ๆ กัน และในส่ วนของส่ วนประสมทางการตลาดนั้นมีความสาคัญเป็ นอย่างมากสาหรับธุรกิ จนี้ เนื่ องจาก
จะต้องมีการปรับปรุ งพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มทางการตลาด บุคลากรพนักงาน
กระบวนการทางาน รวมไปถึงภาพลักษณ์ของร้านค้า เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2558) ในประเทศไทยแม้จะไม่มีมูลค่าตัวเลขของธุรกิ จที่ ชดั เจน เนื่ องจากส่ วนใหญ่น้ นั เป็ นผูป้ ระกอบการ
รายย่อย แต่มีการคาดคะเนว่าในปั จจุบนั มีรถฟู้ ดทรักจานวนหลักร้อยคัน และคาดการณ์ในอนาคตอาจจะมีจานวน
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาหารที่ขายในตลาดฟู้ ดทรักของไทยจะค่อนข้างมีความหลากหลาย อาทิเช่น แฮมเบอร์เกอร์ ฮอตด็อก สเต็ก ขนม ของกินเล่น และเครื่ องดื่ม เป็ นต้น
ปั จจัยสาคัญที่ผลักดันกระแสฟู้ ดทรักให้เป็ นที่นิยมได้ มีหลายประการด้วยกัน ประการแรกคือ การเติบโต
ของการจัดงานสตรี ท อีเวนต์ หรื ออีเวนต์ที่รวมทั้งการขายสิ นค้า และอาหารข้าไว้ดว้ ยกัน ปั จจุบนั ได้สร้างเอกลักษณ์
ด้วยการใช้ฟดทรั
ู้ กเป็ นเสน่ห์ดึงดูดให้งานแตกต่างจากงานอื่น ๆ ประการที่สอง คือ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
เมื องไทยได้ข้ ึ นชื่ อว่าเป็ นเมื องแห่ งของกิ น และเมื องแห่ งการท่ องเที่ ยว ฟู้ ดทรั กจึ งเปรี ยบเสมื อนการผสมผสาน
ระหว่างร้านอาหาร และ สตรี ทฟู้ ดเข้าไว้ดว้ ยกัน แต่มีราคาที่อยูก่ ่ ึงกลางทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่าย และ
มีความแปลกใหม่ รวมถึ งมี ความทัน สมัยอยู่ในตัวเอง ประการที่ สาม คื อวิถีชีวิตของผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ ยนแปลงไป
พฤติกรรมการใช้ชีวติ นอกบ้าน ชอบทานอาหารนอกบ้าน ชอบสังสรรค์ และชอบปาร์ ต้ ี ร้านอาหารสไตล์ฟู้ดทรักจึง
สามารถที่จะตอบโจทย์ได้มากกว่าร้านอาหารประเภทอื่น ๆ ประการที่สี่ คือ ความต้องการมีธุรกิจส่วนตัวของคนรุ่ น
ใหม่ และประการสุดท้ายคือ กระแสของโซเชียลมีเดียที่เข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจาวัน การแชร์รูปภาพในอินสตาแกรม หรื อเฟซบุ๊ก ทาให้เกิ ดการแพร่ กระจายของกระแสความนิ ยมได้อย่างรวดเร็ ว และทาให้ผูบ้ ริ โภคแต่ละคน
รู ้สึกว่าไม่อยากตกกระแส (โพซิชนั นิ่ง, 2558)
ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึ งมี ค วามสนใจเพื่ อ ศึ กษาปั จ จัยด้านพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคที่ ต ัด สิ น ใจใช้บ ริ การร้ านอาหาร
ประเภทฟู้ ดทรักในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผลจากการศึ กษาดังกล่าวจะเป็ นข้อมูลที่ สาคัญ และเป็ นประโยชน์แก่

ผูป้ ระกอบการ หรื อผูท้ ี่ สนใจเข้ามาดาเนิ นธุ รกิ จในลักษณะดังกล่าว ในการนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
สิ นค้า บริ การ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลปั จจัยด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจใช้บริ การร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรัก
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกับการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรัก
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

การทบทวนวรรณกรรม
วรเทพ คาแก้วแจ่ม (2552) ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อ
อาหารจากแผงลอยจาหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 21– 30
ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา มีรายได้ของตนเองโดยเฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท
รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 50,000 บาท สื่ อที่ทาให้รู้จกั แผงลอยจาหน่ายอาหาร คือ บังเอิญผ่านไป
พบ โดยผูต้ อบแบบสอบถามเองเป็ นผูต้ ดั สิ นใจในการเลือกซื้ อด้วยตนเอง ส่วนใหญ่ซ้ื ออาหารจากแผงลอยจาหน่าย
อาหาร โดยซื้ ออาหารจากแผงลอยจาหน่ ายอาหารมากกว่า 10 ครั้ง/เดื อน ซื้ อในวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี มากที่ สุด
ส่วนใหญ่ในเวลา 17.01 – 19.00 น. บริ เวณถนนโชตนา สั่งอาหารตามใจชอบของตนเอง รายการอาหารหลักมักเป็ น
ประเภทอาหารจานเดียวใส่ กล่อง/ห่ อ/ถุง ส่ วนผูต้ อบแบบสอบถามที่ ซ้ื ออาหารจากแผงลอยจาหน่ายอาหารกลับไป
รับประทานที่บา้ น (ไม่ได้รับประทานที่แผงลอยจาหน่ายอาหาร) โดยเฉลี่ยซื้ ออาหารจากแผงลอยจานวน 1 ชิ้น/จาน/
ชุ ด/กล่อง/ห่ อ/ถุงราคาต่อหน่ วย 21–25 บาท ส่ วนผูต้ อบแบบสอบถามที่ รับ ประทานอาหารที่ แผงลอยส่ วนใหญ่
รับประทานกับเพื่อน/ผูร้ ่ วมงานโดยมี บุคคลที่ มกั รับประทานอาหารด้วยจานวน 1 – 2 คนใช้เวลานั่งรับประทาน
อาหารที่แผงลอยประมาณ 16–20 นาที
รสสุคนธ์ รสชะเอม (2553) ศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจ ปั จจัยส่วนบุคคล และความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริ การร้านอาหารในตลาดกลางเพื่อเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้
บริ การร้านเฟื่ องทองฟาร์ ม โดยความถี่ของการใช้บริ การ 2 – 4 ครั้งต่อเดื อน ค่าใช้จ่าย 500 – 1,000 บาท/ครั้ง และ
ระยะเวลาที่ใช้บริ การ 14.01 น. – 18.00 น. ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส
ที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริ การของร้านอาหารแตกต่างกัน ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยแวดล้อมของร้านอาหารแตกต่าง
กัน ลูกค้าที่เลือกร้านอาหารเพื่อใช้บริ การ จานวนคนร่ วมรับประทานอาหาร และค่าใช้จ่ายในการบริ การต่อครั้ง
ที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริ การของร้านอาหารแตกต่างกัน ปั จจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารของลูกค้า อยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้นระดับการศึกษาที่ มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การ อยูใ่ นระดับต่า ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การมีความสัมพันธ์กบั ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยแวดล้อมของร้านอาหารในตลาดกลางเพื่อเกษตรกรในระดับสูงถึงระดับต่ามาก

รัชนี วรรณ วัฒนปริ ญญา (2556) ศึ กษาลักษณะประชากร และพฤติกรรมในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านอาหารของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร ผลการวิจยั พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นหญิงมีอายุเฉลี่ยอยูใ่ นช่วงอายุ 20-29 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ 15,001–20,000 บาท และเลือกรู ปแบบการใช้บริ การรับประทานที่ร้าน และซื้อ
ไปรั บประทานที่ บ้านผูร้ ่ วมใช้บริ การร้ านอาหารคื อ 2-3 คนโดยวัน ที่ ม ักใช้บ ริ การมากที่ สุด คื อวัน เสาร์ –อาทิ ต ย์
เลือกใช้บริ การร้านอาหารช่วงเวลา 19.01-22.00 น.ความถี่อยูท่ ี่จานวน 1 -2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมีจานวนเงินต่อครั้งที่
รับประทานอาหารน้อยกว่า 500 บาท /ครั้ง และสื่ อที่ทาให้ทราบข้อมูลข่าวสารของร้านอาหารคือป้ ายหน้าร้าน โดยมี
เหตุผลที่ เลือกใช้บริ การร้านอาหารคื อเดิ น ทางสะดวกสบาย ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า พฤติ กรรมการใช้
บริ การร้านอาหารในด้านลักษณะบริ การ จานวนผูร้ ่ วมใช้บริ การ วัน เวลา ความถี่ จานวนเงิน ข่าวสารข้อมูล เหตุผลที่
เลือกใช้บริ การ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
เบญญาภา อยูโ่ พธิ์ ทอง (2557) ศึกษาถึงพฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวนานาชาติเกี่ยวกับ
อาหารไทยริ มบาทวิถี ผลวิจยั พบว่า นักท่องเที่ ยวนานาชาติส่วนใหญ่เป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 51.50 มาจากกลุ่ม
ประเทศต้นทางภูมิภาค อาเซี ยน เอเชียตะวันออก ยุโรป อเมริ กา คิดเป็ นร้อยละ 25.00 อายุระหว่าง 20-29 ปี มีระดับ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อปี ระหว่าง $10,001-$20,000 ด้านพฤติกรรมพบว่า นักท่องเที่ยวนานาชาติ
ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวกรุ งเทพมหานคร 2-3 ครั้ง พักในกรุ งเทพมหานครน้อยกว่า 5 วัน เดินทางมาท่องเที่ยว
กรุ งเทพมหานครกับครอบครัว มีวตั ถุประสงค์เดินทางเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารไทย
มีความถี่ในการรับประทานอาหารไทยริ มบาทวิถี 2-5 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายโดยรวมต่อมื้อ ระหว่าง 51-100 บาท มีการ
ตัดสิ นใจในการรับประทานอาหารไทยริ มบาทวิถีดว้ ยตนเองมากที่สุด
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล (2557) สั ม มนาถอดรหั ส สู ต รลับ เงิ น ล้าน การตลาดร้ านอาหารริ ม ทาง ผู ้วิจัย ได้
ทาการศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ และพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคในการเลื อกซื้ ออาหารริ มทางของ
ผูบ้ ริ โภค ทาการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire Survey) จานวน 948 ชุดจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลพบว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงร้อยละ 71 และเป็ นเพศชายร้อยละ 29 ช่วง
อายุอยู่ที่ 21-30 ปี ระดับการศึ ก ษาปริ ญญาตรี มี อาชี พส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่
10,001-20,000 บาท ใช้บริ การร้านอาหารริ มทางเฉลี่ ย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้เวลาในการรับประทานเฉลี่ย 11-30
นาที ช่วงเวลาที่รับประทานคือ 11.00-15.00 น. บริ เวณหรื อสถานที่ที่ใช้บริ การมากที่สุดคือสถานที่ใกล้แหล่งทางาน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง คือน้อยกว่า 100 บาท เหตุผลในการเลือกรับประทานอาหารริ มทางคือ 1.) ลดความหิ ว 2.) มี
คนแนะนา 3.) มีคาแนะนาจากในอินเทอร์ เน็ตบุคคลที่เดินทางไปรับประทานด้วยบ่อยที่สุดคือ เพื่อน รองลงมาคือ
แฟนหรื อคู่รัก และครอบครัว ตามลาดับ ประเภทของร้านอาหารริ มทางที่เลือกใช้บริ การบ่อยที่สุดคือ 1.) ร้านอาหาร
ตามสัง่ 2.) ร้านก๋ วยเตี๋ยว 3.) ร้านอาหารอีสาน ส่วนเมนูร้านอาหารริ มทางที่นิยมมากที่สุดคือ ข้าวมันไก่
อุไรรัตน์ เจียรวโรภาส (2557) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการบริ โภคอาหารแผงลอยริ ม
ทางในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยูท่ ี่ ยุโรป เป็ นเพศหญิงอายุ 21–30 ปี
สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,001–2,500 USD จานวนครั้งที่เคยมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ (รวมครั้งนี้) คือ
ครั้งแรกจานวนวันในการมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้คือ 1-3 วัน วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาที่จงั หวัด
เชียงใหม่คือท่องเที่ยว/พักผ่อน ประเภทอาหารหลักที่ ซ้ื อคือ ก๋ วยเตี๋ยว/บะหมี่/ขนมจีน วิธีการเดินทางคือเดินทางมา
เอง วัตถุประสงค์หลักที่เลือกบริ โภคอาหารจากแผงลอยคือรสชาติอร่ อย ทราบข้อมูลได้ดว้ ยตนเอง บุคคลที่มีอิทธิพล

ในการเลือกซื้ออาหารมากที่สุดคือ ตนเอง จานวนเฉลี่ยที่ซ้ืออาหารคือมากกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ช่วงเวลา/มื้ออาหาร
ที่ซ้ื ออาหารจากแผงลอยคืออาหารเย็น ส่ วนใหญ่สั่งอาหารเองตามใจชอบ และรับประทานที่แผงลอย ค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยต่อครั้งที่ซ้ือคือ 100 -200 บาทจานวนผูร้ ่ วมรับประทานอาหารเมื่อรับอาหารที่แผงลอยคือ 1 -2 คน เวลาเฉลี่ยใน
การนัง่ รับประทานคือ 10 -30 นาที ส่ วนผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อพฤติกรรมใน
ระดับมากได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การปั จ จัยด้านราคาปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (2558) สัมมนา Food Truck Marketing ชิ ม ชิ ค ใช่ ได้ใจนักกิ น ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึ กษา
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื ออาหารจากร้านฟู้ ดทรัก ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ทั้งหมด 72 คนสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth interview) ทั้งหมด 10 คน ผลพบว่า 5 เมนูยอดนิยมของฟู้ ดทรักได้แก่ เบอร์เกอร์ , เครื่ องดื่ม, ของทานเล่น, ฮอตด็อก และขนมปั ง นอกจากนี้ จากการสนทนากลุ่มยังพบว่าพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคคือ เป็ นเพศหญิง หรื อ
เพศชาย โดยไม่จากัดอายุ และอาชีพ แต่ตอ้ งมีไลฟ์ สไตล์ดงั นี้ ลาดับที่ 1 ชอบลองสิ่ งของแปลกใหม่ ลาดับที่ 2 เป็ น
คนตามกระแส ลาดับที่ 3 ชอบใช้ชีวิตนอกบ้าน ลาดับที่ 4 ชอบไปปาร์ต้ ี สิ่ งที่ดึงดูดให้มาบริ โภคฟู้ ดทรักคือลาดับที่ 1
เพราะความมีเอกลักษณ์ของตัวรถ และเมนูอาหาร(Identity) ลาดับที่ 2 เมนูแปลกใหม่ ลาดับที่ 3 มาดูการปรุ งอาหาร
บนรถฟู้ ดทรัก ลาดับที่ 4 พ่อค้ามีเสน่ห์ กลุ่มตัวอย่างบอกว่าพ่อค้าที่ มาขายอาหารมีหน้าตาดี เวลาปรุ งอาหารยิ่งชวน
ทาให้มีเสน่ห์น่ามอง ด้านเหตุผลที่ทาให้มารับประทานอาหารกลุ่มตัวอย่างให้คาตอบตามลาดับดังนี้ ลาดับที่ 1 ไม่
อยากตกกระแส อยากเป็ นผูน้ ากระแส เพราะกระแส ฟู้ ดทรักถือว่าเป็ นกระแสที่ กาลังมาแรง เมื่อได้ไปรับประทาน
ฟู้ ดทรักถือว่าได้เป็ นผูน้ ากระแส รู ้สึกว่าตัวเองมีความสาคัญ ลาดับที่ 2 อยากให้คนอื่นรู ้วา่ เป็ นฮิปส์เตอร์ ซึ่งหมายถึง
การเป็ นคนที่ มีการใช้วฒั นธรรมในการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคนอื่นไม่วา่ จะเป็ นการแต่งกาย หรื อการดารงชี วิตใน
สังคม ลาดับที่ 3 อยากลองสิ่ งแปลกใหม่ ในด้านของเวลาที่ใช้บริ การกลุ่มตัวอย่างให้คาตอบตามลาดับดังนี้ ลาดับที่
1 วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ลาดับที่ 2 วันธรรมดาหลังเลิกงาน ลาดับที่ 3 วันธรรมดามื้อเที่ ยง ด้านสถานที่ ลาดับที่ 1 คือ
งานอีเว้นท์ เช่น งาน Art boxxลาดับที่ 2 ใกล้ออฟฟิ ศ ลาดับที่ 3 เป็ นทางผ่าน ลาดับที่ 4 ตลาดนัด ด้านบุคคลที่ไปด้วย
ลาดับที่ 1 เพื่อน ลาดับที่ 2 แฟน และลาดับที่ 3 คือครอบครัว
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ต้อ งการศึ ก ษาการตัด สิ น ใจใช้บ ริ การร้ า นอาหารประเภทฟู้ ดทรั ก ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งได้ทาการพัฒนากรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจยั โดยการศึกษาปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
มาเป็ นตัวแปรอิสระ ซึ่ งนามาทดสอบกับการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรักในเขตกรุ งเทพมหานคร
ซึ่งเป็ นตัวแปรตาม โดยกรอบแนวความคิดในการวิจยั แสดงดังภาพที่ 1

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมผู้บริโภค x
xxx1.xเมนูที่เลือกซื้อ
xxx2.xบุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ
xxx3.xสาเหตุที่ใช้บริ การ
xxx4.xสถานที่ใช้บริ การ
xxx5.xช่วงเวลาที่ใช้บริ การ
xxx6.xสื่ อที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ
xxx7.xบุคคลที่เหมาะในการใช้บริ การ

การตัดสิ นใจใช้บริ การ
ร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรัก
XX

ภาพที่ 1
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั

ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาวิจยั เชิ งสารวจโดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ด ชนิ ดเลือกตอบ ปลายเปิ ด และ
และมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) จากผูบ้ ริ โภคที่ มีประสบการณ์เคยซื้ อ และบริ โภคอาหารจากร้านฟู้ ดทรัก
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรที่ แน่ น อน ผูว้ ิจัยได้คานวณหาตัวอย่างโดยใช้สู ตรในการ
คานวณกรณี ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอนของ Yamane ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 คน การสุ่ มตัวอย่างใน
ครั้งนี้ ใช้การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) และทาการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ประชากรที่ใช้ใน
การศึ กษาครั้งนี้ คือประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นจังหวัดที่ มีร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรักมากที่ สุด ใน
ประเทศไทย และในการสุ่มตัวอย่างจะมุ่งไปยังเขตพื้นที่ที่มีการขายอาหารจากรถฟู้ ดทรักมากที่สุด 10 ลาดับแรก คือ
เขตลาดพร้าว เขตจตุจกั ร เขตบึงกุ่ม เขตราชเทวี เขตบางแค เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตดอนเมือง เขตบางเขน และ
เขตสวนหลวง (ฟู้ ดทรักคลับประเทศไทย, 2558) โดย 10 ลาดับที่กล่าวข้างต้นล้วนแต่เป็ นย่านธุรกิจที่สาคัญ ผูว้ จิ ยั จึง
เลือกเขตพื้นที่น้ ีในการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 รวมเป็ นเวลา 5 เดือน ซึ่งค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.93 และ
มีค่า IOC เท่ากับ 0.85

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละปั จจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม

จานวน (คน)

1.เพศ
ชาย
หญิง
2.ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
3.อาชีพ
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน/ห้างร้าน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รวม

N = 400
ร้อยละ

141
259

35.25
64.75

99
230
62
9

24.75
57.50
15.50
2.25

137
78
141
44
400

34.25
19.50
35.25
11.0
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอยูท่ ี่ร้อยละ 64.75 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
มากที่สุด ร้อยละ 57.50 และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/ห้างร้าน อยูท่ ี่ร้อยละ 35.25
ตารางที่ 2 จานวนและค่าเฉลี่ยปั จจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์
N = 400
ลักษณะประชากรศาสตร์

จานวน

ค่าเฉลี่ย

ค่าต่าสุด

ค่าสูงสุด

อายุ (ปี )

400

26.62

15

54

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

400

17,234.75

1,000

80,000

จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยอยูท่ ี่ 27ปี อายุสูงสุ ด อยูท่ ี่ 54ปี ต่ าสุ ดอยูท่ ี่ 15ปี รายได้เฉลี่ยอยู่ที่
17,200 บาทต่อเดือน โดยรายได้สูงสุดอยูท่ ี่ 80,000 บาทต่อเดือน และต่าสุดอยูท่ ี่ 1,000 บาทต่อเดือน

ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละข้อมูลด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค กับการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารประเภท
ฟู้ ดทรักในเขตกรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
จานวน (คน)
ร้อยละ
เมนูที่เลือกซื้อ
แฮมเบอร์เกอร์
94
23.50
ฮอตด็อก
35
8.75
สเต็ก
51
12.75
ขนม/ของกินเล่น
เครื่ องดื่ม
บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ
ตนเอง
พ่อแม่/ครอบครัว
เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน
คู่รัก
สาเหตุที่เลือกใช้บริ การ
ลดความหิ ว
อยากทดลองร้านใหม่ ๆ
ตามกระแสนิยม
มีคนแนะนา/รี ววิ
เพื่อการสังสรรค์/พักผ่อน
สถานที่ที่เลือกใช้บริ การ
ที่พกั อาศัย
ที่ทางาน
สถานศึกษา
ตลาดนัด
ห้างสรรพสิ นค้า
งานอีเวนต์ต่าง ๆ
ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ
วันปกติ วันจันทร์ -วันศุกร์
วันเสาร์-วันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์

90
130

22.50
32.50

281
30
57
32

70.25
7.50
14.25
8.00

131
134
40
39

32.75
33.50
10.00
9.75

56

14.00

41
40
16
93
145
65

10.25
10.00
4.00
23.25
36.25
16.25

126
242
32

31.50
60.50
8.00

ตารางที่ 3 (ต่อ)
ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
สื่ อที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ
โทรทัศน์/วิทยุ
สื่ อบุคคล เช่นเพื่อน

จานวน (คน)

ร้อยละ

66
104

16.50
26.00

24
157
30
19

6.00
39.25
7.50
4.75

179
32
158

44.75
8.00
39.50

31
400

7.75
100.00

แผ่นพับ และใบปลิว
อินเทอร์เน็ต/โซเชียลมีเดีย
ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง
สื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
อาหารจากร้านฟู้ ดทรักเหมาะสาหรับบุคคลใดมากที่สุด
ตนเอง
พ่อแม่/ครอบครัว
เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน
คู่รัก
รวม

จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการเลือกซื้ อเมนูเครื่ องดื่มมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 32.50 ใน
ด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจใช้บริ การพบว่า ตนเองเป็ นบุคคลที่ มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจใช้บริ การมาก
ที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ 70.25 ด้านสาเหตุที่เลือกใช้บริ การร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรักพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เลือกใช้บริ การร้ านฟู้ ดทรักเนื่ องจากอยากทดลองร้ านใหม่ ๆ ร้ อยละ 33.50 ด้านสถานที่ ที่ใช้บริ การพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริ การร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรักที่ห้างสรรพสิ นค้ามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 36.25 ในส่วนของ
ช่วงวันที่ใช้บริ การพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริ การร้านฟู้ ดทรักในวันเสาร์-วันอาทิตย์มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
60.50 ด้านสื่ อที่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรักพบว่า สื่ อที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ
สื่ อจากอินเทอร์ เน็ต/โซเชียลมีเดีย คิดเป็ นร้อยละ 39.25 และสุ ดท้ายคือบุคคลที่เหมาะกับร้านอาหารฟู้ ดทรักมากที่สุด
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าอาหารจากร้านฟู้ ดทรักเหมาะสาหรับตนเองมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.75
ตารางที่ 4 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรัก
ของผูบ้ ริ โภคในเขตในกรุ งเทพมหานคร
ค่าสถิติ
พฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรัก
(p-value)
เมนูที่เลือกซื้อ
แฮมเบอร์เกอร์
94
4.13
0.51
F = 0.481
(p=0.750)
ฮอตด็อก
35
4.01
0.54
สเต็ก

51

4.07

0.52

ตารางที่ 4 (ต่อ)
ค่าสถิติ
(p-value)

พฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรัก
ขนม/ของกินเล่น
เครื่ องดื่ม
บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ
ตนเอง

90
130

4.10
4.09

0.49
0.51

281

4.09

0.49

พ่อแม่/ครอบครัว
เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน

30
57

4.26
3.94

0.42
0.58

คู่รัก
สาเหตุที่ใช้บริ การ
ลดความหิ ว
อยากทดลองร้านใหม่ ๆ
ตามกระแสนิยม
มีคนแนะนา/รี ววิ
เพื่อการสังสรรค์/พักผ่อน
สถานที่ใช้บริ การ
ที่พกั อาศัย
ที่ทางาน
สถานศึกษา
ตลาดนัด
ห้างสรรพสิ นค้า
งานอีเวนต์ต่าง ๆ

32

4.20

0.49

131
134
40
39
56

4.16
4.05
3.86
4.09
4.17

0.47
0.53
0.43
0.59
0.48

41
40
16
93
145
65

4.11
4.23
4.36
4.09
4.05
3.99

0.44
0.55
0.35
0.47
0.54
0.51

126
242
32

4.20
4.02
4.12

0.45
0.54
0.41

66
104
24
157

3.98
4.20
4.28
4..02

0.48
0.53
0.49
0.49

30

4.14

0.55

ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ
วันปกติ วันจันทร์ -วันศุกร์
วันเสาร์-วันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
สื่ อที่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ
โทรทัศน์/วิทยุ
สื่ อบุคคล เช่นเพื่อน
แผ่นพับ/ใบปลิว
อินเทอร์เน็ต/โซเชียลมีเดีย
ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง

F = 3.380
(p=0.018)*

F = 3.208
(p=0.013)*

F = 2.312
(p=0.043)*

F = 5.272
(p=0.005)**

F = 3.056
(p=0.010)**

ตารางที่ 4 (ต่อ)
ค่าสถิติ
(p-value)

พฤติกรรมการใช้บริ การร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรัก
สื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง
บุคคลที่เหมาะในการใช้บริ การ
ตนเอง
พ่อแม่/ครอบครัว
เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน
คู่รัก
หมายเหตุ : **มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4.06

0.46

179
32
158
31

4.12
4.14
4.04
4.12

0.49
0.51
0.53
0.47

F = 0.865
(p=0.459)

จากตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อ เปรี ยบเที ย บความแตกต่ างของพฤติ ก รรมในการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรักในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าเมนูที่เลือกซื้ อ และบุคคลที่เหมาะใน
การใช้บ ริ ก ารไม่ มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่ า p-value มากกว่าค่ านัยส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 แสดงว่าพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรักไม่แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยด้านบุคคลที่มี
อิทธิ พลในการใช้บริ การ สาเหตุที่เลือกใช้บริ การ สถานที่ที่เลือกใช้บริ การ ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ และสื่ อที่มีอิทธิ พล
ในการใช้บริ การที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรักแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05

อภิปรายผลการศึกษาและการสรุ ปผล
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ บุคคลที่ มี อิทธิ พ ลในการใช้บริ การ สาเหตุที่ ใช้
บริ การ สถานที่ ใช้บริ การ ช่วงเวลาที่ ใช้บริ การ และสื่ อที่ มีอิทธิ พลในการใช้บริ การ ที่ แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้
บริ การร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรักแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2549) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การเป็ นปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การได้รับ และการใช้ผลิตภัณฑ์รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ของการตัดสิ นใจซึ่ งเกิดก่อนปฏิกิริยาต่าง ๆ จนเกิ ดเป็ น
พฤติ กรรม และยังสอดคล้อ งกับ งานวิจัยของ รั ชนี วรรณ วัฒ นปริ ญ ญา (2556) พบว่าพฤติ กรรมการใช้บ ริ การ
ร้านอาหารในด้านลักษณะบริ การ จานวนผูร้ ่ วมใช้บริ การ วัน เวลา ความถี่ จานวนเงิ น ข่าวสารข้อมูล และเหตุผลที่
เลื อกใช้บริ การ ล้วนมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร และผลการวิจยั ยังพบว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ได้แก่ เมนูที่เลือกซื้ อ และบุคคลที่เหมาะในการใช้บริ การที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารประเภท
ฟู้ ดทรักไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะว่าเมนูที่ขายอยูใ่ นร้านฟู้ ดทรักนั้น เป็ นเมนูที่ทุกคนสามารถรับประทานได้ทุก
เพศทุกวัย ดังนั้นไม่วา่ จะเป็ นเมนู ใดผูบ้ ริ โภคมีการเลือกซื้ อที่ ไม่แตกต่างกัน อีกทั้งร้านอาหารฟู้ ดทรักนั้นเป็ นการ
ร้านอาหารแนวใหม่ที่ปรับเข้ากับยุคสมัย สะดวกเหมือนการใช้บริ การร้านอาหารริ มบาทวิถี และได้ของที่มีคุณภาพดี
แบบร้านอาหารภัตตาคารจึ งทาให้เหมาะสาหรับบุคคลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็ น ตนเอง เพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน หรื อ

ครอบครัว เป็ นต้น ดังนั้นเมนูที่เลือกซื้อ และบุคคลที่เหมาะในการใช้บริ การที่แตกต่างกัน จึงมีการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรักไม่แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ
1. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการเลื อกซื้ อเมนู เครื่ องดื่ มมากที่ สุด อาจเป็ นเพราะว่าเครื่ องดื่ มเป็ นเมนู ที่
บริ โภคได้ง่าย ไม่ตอ้ งใช้เวลารอคอยในการซื้ อนาน สามารถเดินรับประทานได้สะดวก ซึ่ งสอดคล้องกับชีวิตคน
เมืองในปั จจุบนั ที่ตอ้ งการความเร่ งรี บในการใช้ชีวติ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรเน้นขายเมนูอาหารที่มีความรวดเร็ ว
ในการปรุ ง และสะดวกในการหยิบจับ
2. ด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจใช้บริ การพบว่า ตนเองเป็ นบุคคลที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การมากที่ สุด เนื่ องจากร้านอาหารฟู้ ดทรั กเป็ นร้านที่ขายเมนู ที่ง่ายต่อการรับประทาน ดังนั้นการตัดสิ นใจ
ในแต่ละครั้งจึ งไม่จาเป็ นต้องใช้ตวั ช่วยหรื อบุ คคลอื่น ๆ มามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ผูป้ ระกอบการจึ งควร
มุ่งเน้นทาเมนูที่รับประทานง่ายออกวางจาหน่าย
3. ด้านสาเหตุที่เลือกใช้บริ การร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรั กพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริ การ
ร้ านฟู้ ดทรั กเนื่ อ งจากอยากทดลองร้ านใหม่ ๆ คงเป็ นเพราะร้ านฟู้ ดทรั ก คื อ ร้ านอาหารแนวใหม่ ที่ เป็ นการ
ผสมผสานระหว่างร้านอาหาร และสตรี ทฟู้ ดเข้าไว้ดว้ ยกันแต่มีราคาที่อยูก่ ่ ึงกลางทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงได้ง่าย
อีกทั้งเมนูอาหารยังมีความแปลกใหม่ และมีความทันสมัยอยูใ่ นตัว ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรเน้นผลิตเมนูอาหาร
ใหม่ ๆ ออกมา เช่น แฮมเบอร์เกอร์รสชาติขา้ วแกง ขนมปั งรสชาติแกงไทยต่าง ๆ เป็ นต้น
4. ด้านสถานที่ ที่ ใช้บ ริ ก ารพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างส่ ว นใหญ่ ใช้บ ริ ก ารร้ านอาหารประเภทฟู้ ดทรั ก ที่
ห้างสรรพสิ น ค้ามากที่ สุ ด เนื่ องจากห้ างสรรพสิ น ค้ามัก ตั้ง อยู่ในแหล่ งที่ มี ก ารคมนาคมที่ ส ะดวก จึ งท าให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าใช้บริ การร้ านฟู้ ดทรั กได้ง่าย ดังนั้นการนารถไปจอดขายบริ เวณห้างสรรพสิ นค้าจึ งเป็ น
วิธีการที่จะเพิม่ ยอดขายให้กบั ผูป้ ระกอบการได้
5. ด้านวันที่ใช้บริ การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้บริ การร้านฟู้ ดทรักในวันเสาร์ -วันอาทิ ตย์ มากที่สุด โดยวันเสาร์-วันอาทิตย์มกั เป็ นวันหยุดของกลุ่มผูบ้ ริ โภค ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงควรมีการเตรี ยมวัตถุดิบให้
เพียงพอต่อการจาหน่ายในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
6. ด้านสื่ อที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารประเภทฟู้ ดทรัก พบว่า สื่ อที่มีอิทธิ พลมาก
ที่สุดคือ สื่ อจากอินเทอร์ เน็ต/โซเชี ยลมีเดีย เพราะในปั จจุบนั เทคโนโลยีที่กา้ วหน้าทุกคนสามารถเข้าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคอย่างหนึ่งคือการถ่ายรู ปลงสื่ อโซเชียลมีเดีย
ทาให้เป็ นการกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคคนอื่น ๆ ให้มาเข้าใช้บริ การร้านฟู้ ดทรักอีกทาง ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ฟู้ ดทรักจึงควรทาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ อาทิ เฟสบุ๊ค เป็ นต้น
7. ด้านบุคคลที่ เหมาะกับร้านอาหารฟู้ ดทรักมากที่ สุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คิดว่าอาหารจาก
ร้านฟู้ ดทรักเหมาะสาหรับตนเองมากที่ สุด ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรเน้นขายสิ นค้าแบบมุ่งเน้นที่ ตวั บุคคล เช่น
ขายอาหารสาหรับผูท้ ี่รักสุขภาพ อาหารสาหรับนักกีฬาหรื อผูอ้ อกกาลังกาย เป็ นต้น
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