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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาด คุณภาพการบริการ และ
รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรที่เป็นประชากรกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 
20 ปีขึ้นไป โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 400 คน ซึ่งแบ่งตัวอย่างเป็นประชากรใน
เขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ เขตบางนา เขตบางจาก เขตคลองเตย และเขต
วัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่ตัวอย่างได้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง มีค่า
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การวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอ้างอิง ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ 
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การบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส่วนคุณภาพการบริการไมม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างาน
ในกรุงเทพมหานคร 
 
ค ำส ำคัญ: กลยุทธ์ทำงกำรตลำด, คุณภำพกำรบริกำร, รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต, พฤติกรรมกำรบริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marthong, N.  M.B.A., May 2020, Graduate School, Bangkok University.  
Marketing Strategy, Service Quality, and  Lifestyle Affecting Fast Food Consumption 
Behavior of People in the Working Age Group in Bangkok  (58 pp.) 
Advisor: Chutimavadee Thongjeen, Ph.D. 
 

ABSTRACT 
 

This research was conducted with the aim of studying the influences of 
marketing strategy, service quality, and lifestyle on fast food consumption behavior 
of people in the working age group in Bangkok.  Questionnaire was used to collect 
data from sample groups of population in Bangkok, aged over 20 years old.  The 
researcher selected 400 samples via purposive sampling method.  The sample was 
divided from populations in Bangkok; Bangna, Phra Khanong, Khlong Toei, and 
Watthana District.  The instrument in the study was a questionnaire with a total 
reliability coefficient of 0.934 and a validity check of content from experts.  The 
descriptive statistics in the analysis were percentage, mean, and standard deviation.  
The inferential statistic was multiple regression analysis.  
 The results indicated that marketing strategy and lifestyle affected fast food 
consumption behavior of people in the working age group in Bangkok at a statistically 
significant level of 0.05.  However, service quality did not affect fast food 
consumption behavior of people in the working age group in Bangkok at a statistically 
significant level of 0.05. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำวิจัย 
 สิ่งที่สามารถตอบสนองความปรารถนาพื้นฐานของมนุษย์ได้ คือ ปัจจัยสี่เป็นปัจจัยพื้นฐานใน
การด าเนินชีวิตนั้นประกอบไปด้วย ที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และยาที่ใช้รักษาโรค ถ้าหากใน
การด ารงชีวิตอยู่นั้นขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปจะท าให้ชีวิตของมนุษย์นั้นด าเนินไปด้วยความเหนื่อยยาก 
ปัจจัยสี่ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตในทุกวันของมนุษย์ คือ “อาหาร” เพราะอาหารคือแหล่ง
พลังงานที่มนุษย์ทุกคนต้องการใช้ในการด ารงชีวิต เพ่ือให้ร่างกายได้น าพลังงานที่ได้รับจากอาหารที่
บริโภคเข้าไปนั้น น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบันการรับประทานอาหารมี
การเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมมากขึ้น ไม่เพียงแค่การบริโภคเพ่ือน าเอาสารอาหารและพลังงานที่ได้รับจาก
อาหารไปใช้ท ากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตหรือเพ่ือความอยู่รอด แต่มนุษย์ยังบริโภคอาหารเพื่อความ
ต้องการของตนเอง เช่น ความสุขที่ได้รับจากการบริโภคอาหารที่รับรู้โดยประสาทสัมผัส เช่น การ
มองเห็นอาหารที่สวยงามน่ารับประทาน การได้ทานอาหารที่มีอร่อยถูกปากถูกใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการบริโภคอาหารและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งสิ้น 
 ส าหรับปัจจุบันการเลือกทานอาหารของกลุ่มคนในช่วงวัยท างานที่พักอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนไป ซึ่งมาจากสาเหตุอย่างเช่น สภาพทางสังคม สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
สถานที่ปฏิบัติงาน การเดินทาง รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งสาเหตุที่กล่าวมาส่งผลต่อ
การด ารงชีวิตและการเลือกบริโภคอาหารทั้งสิ้น เพราะสังคมในปัจจุบันเผชิญสภาวะที่ต้องแข่งขันกับ
เวลาและยังต้องพบกับปัญหามากมายหลากหลายประการ ส่งผลให้ผู้คนมีเวลาไม่มากพอที่จะใส่ใจใน
การเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนัก เพราะการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ได้รับ
สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่นั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก เนื่องมาจากคุณภาพและคุณค่าของวัตถุดิบที่น ามา
ประกอบอาหาร เช่น เนื้อสัตว์และพืชผักในปัจจุบันอาจไม่สดและสะอาด ปราศจากสารเคมีเหมือน
เมื่อสมัยก่อนและราคาวัตถุดิบที่ต้องน ามาใช้ในการประกอบอาหารมีราคาท่ีสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ 
รวมถึงต้องใช้ความช านาญและรวดเร็วในการปรุงรสชาติอาหารแต่ละครั้งให้ตรงตามความต้องการ
และทันกับเวลาที่มีค่อนข้างจ ากัดของกลุ่มคนวัยท างานอีกด้วย 

ชีวิตที่มาพร้อมกับความรีบเร่งและเวลาที่จ ากัดนั้น ท าให้พบว่าในปัจจุบันร้านสะดวกซื้อ 
รา้นอาหารส าเร็จรูปและร้านอาหารตามสั่งแบบเร่งด่วนในกรุงเทพมหานครนั้นมีเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน
มาก เพ่ือตอบสนองต่อชีวิตที่รีบเร่งและอ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดย
ส่วนมากพบว่า อาหารตามสั่งนี้ผู้บริโภคจะได้รับพลังงานที่ค่อนข้างสูงที่มาจากแป้ง น้ าตาล ไขมัน 
และเนื้อสัตว์ที่ติดมัน ซึ่งเมื่อค านวณถึงความต้องการของร่างกายแล้วจะพบว่ามีมากเกินความจ าเป็น 
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ในส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารนั้นจะพบว่า ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ชอบผูกขาดกับร้านอาหารที่
คุ้นเคยหรือเมนูอาหารที่ชื่นชอบได้เป็นเดือนๆ (ลงทุนศาสตร์, 2562) 
 
ตารางที่ 1.1: ดัชนีราคาผู้บริโภครายการอาหารและเครื่องดื่มในปี 2018 – ไตรมาสที่ 1 ในปี 2019 
 

ปี 2018 ไตรมาสที่ 1 0.04% 

ปี 2018 ไตรมาสที่ 2 0.46% 

ปี 2018 ไตรมาสที่ 3 0.37% 
ปี 2018 ไตรมาสที่ 4 0.74% 

ปี 2019 ไตรมาสที่ 1 0.40% 

 
ที่มา:  ลงทุนศาสตร์. (2562). ค่าครองชีพแพง! ดัชนีราคาอาหารเพิ่ม 2.38% ในเดือนมีนาคม ปี  
 2019. สืบค้นจาก http://www.investerest.co/economy/food-prices-getting-high/. 
 

เมื่อเปรียบเทียบเป็นแบบรายเดือนแล้วจะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนว่า ในเรื่องของดัชนีราคา
ผู้บริโภครายการอาหารและเครื่องดื่มเพ่ิมข้ึนค่อนข้างมาก ในไตรมาสที่ 1 ในปี 2019 โดยเฉพาะใน
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา  
 
ตารางที่ 1.2: ดัชนีราคาผู้บริโภครายการอาหารและเครื่องดื่ม ในปี 2018 – ไตรมาสที่ 1 ในปี 2019 
 

ปี 2018 เดือน ม.ค. 0.09% 

ปี 2018 เดือน ก.พ. -0.16% 

ปี 2018 เดือน มี.ค. 0.19% 
ปี 2018 เดือน เม.ย. 0.68% 

ปี 2018 เดือน พ.ค. 0.74% 

ปี 2018 เดือน มิ.ย. -0.03% 
ปี 2018 เดือน ก.ค. 0.02% 

ปี 2018 เดือน ส.ค. 0.77% 

ปี 2018 เดือน ก.ย. 0.35% 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 1.2 (ต่อ): ดัชนีราคาผู้บริโภครายการอาหารและเครื่องดื่ม ในปี 2018 – ไตรมาสที่ 1 ในปี  
 2019 
 

ปี 2018 เดือน ต.ค. 0.26% 
ปี 2018 เดือน พ.ย. 1.04% 

ปี 2018 เดือน ธ.ค. 0.09% 
ปี 2019 เดือน ม.ค. 1.34% 

ปี 2019 เดือน ก.พ. 1.89% 

ปี 2019 เดือน มี.ค. 2.38% 
 
ที่มา:  ลงทุนศาสตร์. (2562). ค่าครองชีพแพง! ดัชนีราคาอาหารเพิ่ม 2.38% ในเดือนมีนาคม ปี  
 2019. สืบค้นจาก http://www.investerest.co/economy/food-prices-getting-high/. 
 

จากข้อมูลสถิติด้านบน ธุรกิจร้านอาหารตามสั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครจึงต้องมีการ
วางแผนเพื่อท าการแข่งขันทางด้านการตลาดมากขึ้น ทั้งในด้านของราคา สถานที่จ าหน่าย รวมไปถึง
ด้านความสะดวกสบาย ซึ่งวิธีที่สามารถท าให้ลูกค้าหักมาสนใจและเลือกใช้บริการนั้น อาจจะต้องมี
การท าการตลาดโดยใช้ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ซึ่งประกอบไปด้วย ความปรารถนาของ
ผู้บริโภค ต้นทุนของลูกค้า ความสะดวกสบายในการซื้อและการสื่อสารเข้ามาเพ่ือช่วยให้กิจการด าเนิน
ต่อไปได้ จนสามารถได้ส่วนแบ่งทางตลาดที่ดี ส าหรับปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s นั้นจ าเป็น
อย่างมากเพราะเป็นการตอบสนองความปรารถนาของผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่
น ามาซึ่งความพอใจสูงสุด (ลงทุนศาสตร์, 2562) 

ในปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจอาหารตามสั่งมีจ านวนมากข้ึน ปัจจัยในเรื่องของคุณภาพการ
บริการ ซึ่งประกอบด้วยความเชื่อถือไว้วางใจได้ การให้ความม่ันใจต่อผู้บริโภค ความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ การเข้าใจผู้บริโภคและการตอบสนองต่อลูกค้าจึงนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ซึ่งจากผล
การศึกษาพบว่า การบริการที่ดีที่สามารถท าได้ตามความคาดหวังคุณภาพการบริการของผู้บริโภคได้
นั้น สามารถสร้างและเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดได้เพ่ิมข้ึนและประหยัดต้นทุนในท างานได้ (Chen & 
Chen, 2010) ในเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่ง เนื่องด้วยสถานการณ์และสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน พบว่า
ส่วนใหญ่บุคคลที่อยู่ช่วงวัยท างานส่วนใหญ่มักมีชีวิตประจ าวันที่รีบเร่งช่วงเวลาเช้าหรือชว่งพักเท่ียง 
จึงท าให้บุคคลในวัยท างานต้องรีบรับประทานอาหารให้ทันเวลาพักที่ก าหนดและยังต้องเผชิญกับการ
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แข่งขันในเรื่องเวลากับบุคคลอ่ืนๆ ที่ต้องรีบเร่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นท าให้ไม่มีเวลามากพอที่จะ
เลือกสรรอาหารเพ่ือรับประทานเท่าใดนัก ท าให้เกิดพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารตามสั่งเพ่ือ
ความรวดเร็วและประหยัดเวลา ในส่วนด้านรสชาติของอาหารนั้นก็มีความหลากหลายมากจึงท าให้
อาหารตามสั่งเป็นที่นิยม 

ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการศึกษากลยุทธ์การตลาด คุณภาพการบริการและรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครนั้น ผู้
ประกอบกิจการสามารถน าประโยชน์จากข้อมูลในการวิจัยไปใช้ในการต่อยอด พัฒนาส าหรับ
ร้านอาหารตามสั่ง เพ่ือช่วยให้เข้าถึงความคิด ความปรารถนาที่แท้จริงและพฤติกรรมของลูกค้าอาหาร
ตามสั่ง ทั้งยังเป็นวิถีทางในการเพิ่มความพึงพอใจให้ตรงความปรารถนาของผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและนับว่าเป็นผลดีต่อการสร้างจุดมุ่งหมายในการผลิตและเพ่ือเพ่ิมจ านวนยอดขายให้
มากขึ้นและปรับลดในสิ่งที่มีความจ าเป็นน้อย ท าให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายส าหรับการผลิต โดยข้อมูลที่
ได้ทั้งหมดจะเห็นว่าเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้บริโภคและฝ่ายผู้ผลิต 
 
1.2 ค ำถำมเพื่อกำรวิจัย 
 1.2.1 ปัจจัยใดคือปัจจัยที่ส าคัญที่สุดต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัย
ท างานในกรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร 
  
1.3 วัตถุประสงค์เพื่อกำรศึกษำ  
 1.3.1 เพ่ือศึกษาว่ากลยุทธ์การตลาด 4C’s ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของ
กลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
  1.3.2 เพ่ือศึกษว่าคุณภาพบริการส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัย
ท างานในกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
   1.3.3 เพ่ือศึกษาว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของ
กลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือการศึกษาในครั้งนี้ โดยใช้วิธีส ารวจจากแบบสอบถามที่
สร้างข้ึนและก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
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 1.4.1 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปจนถึง 
60 ปี 
  1.4.2 ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเลือกมาจากประชากร โดยใช้วิธสีุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ใช้จ านวน 400 คนนี้ได้จากการใช้ตารางส าเร็จรูปของ Yamane (1967) 
 1.4.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
  1.4.3.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s  
  1.4.3.2 คุณภาพการบริการ  
  1.4.3.3 รูปแบบการด าเนินชีวิต  
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่ง  
 1.4.4 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในกรุงเทพมหานคร บริเวณออฟฟิศส านักงานที่มีกลุ่มบุคคล
วัยท างาน ประกอบไปด้วย เขตบางนา เขตบางจาก เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตละ 100 ชุด  
 1.4.5 ระยะเวลาที่ใช้ศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
 1.4.6 สถิติที่ใช้ส าหรับการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกิจการร้านอาหารตามสั่ง เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบกิจการ
ร้านอาหารตามสั่งสามารถเข้าถึงความคิด ความต้องการที่แท้จริงและพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารตาม
สั่งได้  
 1.5.2 สามารถน าข้อมูลในการศึกษาวิจัยเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์การตลาดไปปรับใช้เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันในตลาดได้ 
 1.5.3 เพ่ือทราบว่าการด ารงชีวิตของคนในวัยท างานนั้นมีรูปแบบอย่างไรและส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารตามสั่งมากน้องเพียงใด และเป็นประโยชน์หรือแนวทางในการเพิ่มความ
พึงพอใจส าหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารตามสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
   1.5.4 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับช่วยในเรื่องการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของคน
ในวัยท างานหรือบุคคลทั่วไปในกรุงเทพมหานคร 
 1.5.5 สามารถน าข้อมูลจากการศึกษานี้ ไปศึกษาต่อหรือน าไปใช้อ้างอิงเพ่ือประโยชน์ต่างๆ 
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1.6 ค ำศัพท์เฉพำะที่ใช้เพื่อกำรวิจัย  
 1.6.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s หมายถึง ส่วนประสมการตลาดที่ประกอบด้วย ความ
ต้องการและความปรารถนาของผู้บริโภคหรือลูกค้า ต้นทุนของลูกค้า ความสะดวกในการซื้อ และการ
สื่อสาร (McCarthy, 1960) 
 1.6.2 คุณภาพการบริการ หมายถึง การสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจให้เกิดข้ึน โดยมีการ
ดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนองต่อลูกค้าตามความประสงค์ ซึ่งลูกค้าสามารถรับรู้ได้ (บุญฤทธิ์ หวังดี, 
2560) 
 1.6.3 รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง วิถีทางในการใช้ชีวิตด้านตัวบุคคล ประกอบด้วย 
ความสนใจ ความคิดเห็น กิจกรรม โดยวิถีการด าเนินชีวิตนั้นจะกลายเป็นอุปนิสัยที่บ่งบอกถึง ค่านิยม 
มุมมอง และทัศนคติของแต่ละบุคคล (วรท แสงสว่างวัฒนะ, 2558)  
 1.6.4 พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่ง หมายถึง การเลือกบริโภคอาหารตามสั่งของบุคคล
วัยท างาน รวมถึงลักษณะพฤติกรรมในการรับประทานแต่ละครั้ง เช่น จ านวนครั้งและปริมาณในการ
บริโภค (เครือมาศ มีเกษม, 2554) 
 1.6.5 อาหารตามสั่ง หมายถึง อาหารที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายและใช้
เวลาในการปรุงแต่งไม่นานด้วยความร้อนเมื่อเสร็จแล้วสามารถพร้อมรับประทานได้ทันที โดยมีท า
เลหรือ สถานที่ตั้งร้านเป็นบ้านหรือพ้ืนที่เช่าที่อยู่ในแหล่งชุมชน อาคารส านักงาน เป็นต้น (เครือมาศ 
มีเกษม, 2554)  
 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ในบทนี้เป็นการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับตัวแปรของการศึกษาซึ่ง
ผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นข้อมูลจากงานวิจัยจากแหล่งต่างๆ และเอกสารทางวิชาการ 
 
2.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด 4C’s 
 ในช่วงทศวรรษที่ 1990 นักการตลาดได้เริ่มมองหาหนทางการท าการตลาดเพ่ือให้ตัวเองอยู่
รอดในท่ามกลางการแข่งขันทางตลาดที่มีความรุนแรงและกดดันเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้น แนวคิดใหม่
ในการท าการตลาดแบบ 4C’s ก็เริ่มมีบทบาทเข้ามาทดแทนการท าการตลาด แบบ 4P’s ส าหรับ
แนวคิดเรื่องการตลาดแบบ 4C’s เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ Advertising Age เรื่อง New 
Marketing Litany ซึ่งเขียนโดย (Lauterborn, 1990)  
 Lauterborn (1990) กล่าวว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ที่จะมาทดแทนที่แนวคิด 4Ps 
ของ Philip Kotler ในมุมมองของผู้บริโภค ดังนี้ 
 C: Consumer Wants and Needs หรือ ความต้องการและความปรารถนาของผู้บริโภค 
หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้บริโภคพิจารณาเลือกมาเพ่ือสนองต่อความต้องการและความ
ปรารถนา 
 C: Consumer’s Cost to Satisfy หรือ ต้นทุนของผู้บริโภค หมายถึง การที่ผู้ประกอบการ
รับรู้และเข้าใจถึงต้นทุนของผู้บริโภคหรือลูกค้า เพื่อน ามาสร้างให้เกิดความพึงพอใจขึ้นส าหรับความ
ต้องการหรือความปรารถนาของผู้บริโภคหรือลูกค้า 
 C: Convenience to Buy หรือ ความสะดวกในการซื้อ หมายถึง การเพ่ิมความสะดวกสบาย
ให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าในเรื่องของการขาย เนื่องมาจากปัจจุบันมีแหล่งการขายเกิดขึ้นมากมาย
หลายช่องทางและในบางครั้งผลิตภัณฑ์ก็สามารถน าส่งให้ถึงมือลูกค้าเป้าหมายได้มากกว่าหนึ่ง
ช่องทาง เช่น ช่องทางการขายตรง ช่องทางอินเทอร์เน็ต ช่องทางการออกอีเว้นท์จัดแสดงสินค้า เป็น
ต้น  
 C: Communication หรือ การสื่อสาร หมายถึง วิธีการสื่อสารที่ใช้เพื่อท าการกระตุ้นการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือลูกค้าให้เกิดข้ึน ในการสื่อสารนั้นผู้ประกอบการจ าเป็นจะต้องพินิจทั้งสื่อ
และสารที่จะส่งถึงผู้บริโภคหรือลูกค้า เพราะการตลาดในปัจจุบันผู้บริโภคมีความสามารถท่ีจะเลือกไม่
รับหรือรับก็ได้ ทั้งยังสามารถเลือกไม่เชื่อหรือเชื่อก็ได้ ดังนั้นการส่งเสริมการตลาดจ าเป็นต้องเน้นเรื่อง
ความส าคัญในการสื่อสารรวมถึงการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านช่องทางที่ผู้บริโภคหรือลูกค้ารับฟัง โดย
ผ่านการสื่อสารที่ตรงจุดและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
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 Borden (1964) อธิบายว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ไว้ดังนี้ 
 ความปรารถนาของผู้บริโภค หมายถึง การที่จะผลิตอะไรออกมาจ าหน่ายควรต้องคิดถึงสิ่งที่
ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีความต้องการ อยากได้ไว้ครอบครองหรือผลิตมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความ
ปรารถนา 
 ต้นทุนของผู้บริโภค หมายถึง การพิจารณาถึงต้นทุนของลูกค้าท่ีจะต้องจ่ายออกไป เช่น เรื่อง
ของการเดินทาง ค่าจอดรถ หรือแม้กระทั่งค่าเสียเวลาก่อนการตั้งราคาในสินค้านั้นๆ 
 ความสะดวกในการซื้อ หมายถึง การจัดการสินค้าในทุกจุดที่ต้องการจ าหน่าย โดยช่อง
ทางการจ าหน่ายนั้นต้องสามารถอ านวยความสะดวกในการซื้อหาสินค้าของผู้บริโภคได้มากน้อยแค่
ไหน เพราะในปัจจุบันผู้บริโภคจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะซื้อจากท่ีใด ช่องทางใดและเวลาไหนมากกว่า
การซื้อตามช่องทางท่ีผู้จัดจ าหน่ายก าหนดไว้ 
 การสื่อสาร หมายถึง วิธีการสื่อสารเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเลือกซื้อ ในปัจจุบันควร
พิจารณาถึงองค์ประกอบในหลายด้าน เช่น สื่อที่เลือกใช้ เนื่องจากผู้บริโภคมีการเลือกท่ีจะรับฟัง
หรือไม่รับฟัง และนอกจากนั้นคือเมื่อรับฟังแล้วยังสามารถที่จะเลือกท่ีจะเชื่อหรือไม่ก็ได้ ซึ่งผู้ผลิตหรือ
ผู้ประกอบการควรเน้นถึงความส าคัญอย่างยิ่งในด้านการสื่อสาร 
 สรุปได้ว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ประกอบด้วย Consumer, Cost, Convenience 
และ Communication โดยที่ทั้ง 4 ตัวมีเป้าหมายคือ การให้ความส าคัญต่อผู้บริโภคหรือลูกค้าเป็น
ส าคัญ 
 
2.2 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
 Parasuraman, Zeithaml & Berry (1998) ให้ความหมาย คุณภาพการบริการ หมายถึง 
การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังของผู้บริโภคและการรับรู้ผลการปฏิบัติงานด้านการบริการ 
 Crosby (1988) กล่าวไว้ว่า คุณภาพการบริการ หมายถึง ความคิดที่ยึดหลักการด าเนินการ
บริการที่ไร้ซึ่งข้อบกพร่องและต้องสนองตรงตามความต้องการลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
 หลักเกณฑ์พิจารณาคุณภาพการบริการ 
 Heizer & Render (1999) ได้กล่าวถึง การพิจารณาคุณภาพในการบริการ ไว้ดังนี้ 
  1. ความเชื่อถือได้ (Reliability) คือ ความความสามารถในการพ่ึงพาอาศัยและความ
คงท่ีของคุณลักษณะ ซึ่งก็หมายความว่า ผู้ให้บริการจะต้องบริการลูกค้าให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกและ
ให้เกียรติในการรักษาค าพูดหรือค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้ 
  2. การตอบสนอง (Responsiveness) คือ เรื่องของความตั้งมั่นตั้งใจหรือความพร้อม
ของผู้ให้บริการที่จะให้การบริการลูกค้าได้อย่างทันท่วงที 
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  3. ขีดความสามารถ (Competence) คือ ทักษะและความรู้ความเข้าใจที่จ าเป็นของ
พนักงานที่ต้องมีในการบริการ 
  4. การเข้าถึง (Access) คือ เข้าถึงการบริการและง่ายในการติดต่อของผู้รับบริการหรือ
ลูกค้า 
  5. อัธยาศัย (Courtesy) คือ ความเป็นมิตร ความสุภาพ ความเคารพในการติดต่อกับ
บุคคล  
  6. การสื่อสาร (Communication) คือ การรับฟังข้อมูลความต้องการและความ
คิดเห็นจากผู้รับบริการหรือลูกค้า และยินดีที่จะแสดงความเป็นมิตรด้วยวาจาสุภาพและภาษาท่ีเข้าใจ
ง่าย โดยสามารถพิจารณาจากความแตกต่างของระดับลูกค้าแต่ละประเภทเพ่ือให้เกิดการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 
  7. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) คือ ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ ที่น าไปสู่ความ
ไว้วางใจ  
  8. ความมั่นคง (Security) คือ ความปลอดภัยจากความเสี่ยงและอันตรายแลรวมถึง
ความสงสัยข้องใจทั้งหลาย 
  9. ความเข้าใจ (Understanding) หรือ การรู้จักลูกค้า (Knowing the Customer) 
คือ ความพยายามเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการหรือลูกค้า 
  10. ลักษณะทางกายภาพที่สัมผัสได้ (Tangibles) คือ บุคลิกหรือลักษณะท่าทาง 
กิริยาที่แสดงออกท้ังหมดในการให้บริการ 
 
2.3 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต  
 Kotler (2000) อธิบายว่า การด าเนินชีวิตคือรูปแบบของบุคคลจะแสดงให้เห็นด้านกิจกรรม 
ความคิดเห็นรวมถึงความสนใจ โดยที่ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวของบุคคลนั้นๆ  
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) อธิบายว่า การด าเนินชีวิตคือแผนการใช้ชีวิตของแต่ละคนที่จะ
แสดงในรูปแบบที่บุคคลนั้นกระท าหรือเรียกว่ากิจกรรมและสิ่งที่บุคคลนั้นรู้สึกดีที่ได้กระท าหรือ
เรียกว่าความสนใจ 
 วิธีการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
 ดารา ทีปะปาล (2546) อธิบายไว้ว่า นักการตลาดนิยมใช้การวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยา
เพ่ือเป็นเกณฑ์แบ่งรูปแบบการด าเนินชีวิตและวัดผลโดยการวิเคราะห์กิจกรรม ความสนใจและ
ความคิดคิดเห็น โดยเป็นการวัดเรื่องของความสนใจ การใช้เวลาและทรัพยากรต่างๆ ไปกับอะไรของ
ผู้บริโภค รวมไปถึงความคิดต่อตัวเองและสิ่งที่อยู่โดยรอบ ซึ่งมีวิธีการวัดเชิงปริมาณถึงรูปแบบของ
กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น (Activities Interest, and Opinions: AIOs) 
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 ความหมายและรายละเอียดของ AIO คือ 
 A (Activity) กิจกรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลแสดงออกมาจากความสนใจ ความชอบ เช่น การ
ซื้อของที่ชอบ การเล่นอินเตอร์เน็ตหรือแม้แต่การพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนให้บุคคลอ่ืนฟัง โดยที่การ
แสดงออกเหล่านี้ผู้อ่ืนสามารถเห็นได้ แต่ไม่อาจคาดเดาเหตุผลของการแสดงออกเหล่านั้นได้ทั้งหมด 
(อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) 
 หมายถึง การแสดงพฤติกรรมอย่างชัดเจนว่าบุคคลนั้นใช้เวลาไปกับอะไร หรือมีงานอดิเรก
อะไรที่ให้ความสนใจ กีฬาที่เขาฝึกฝนคืออะไร ใช้เวลาอยู่นอกบ้านบ่อยแค่ไหน การพบเจอผู้อื่น การ
ท ากิจกรรมต่างๆ และคุณค่าที่จริงเป็นอย่างไร (Antonides & Raaijl, 1998) 
 I (Interest) ความสนใจ หมายถึง ความสนใจในสิ่งที่อยู่รอบตัว รวมไปถึงสิ่งมนุษย์จับต้องได้
และไม่ได้ เมื่อได้สัมผัสถึงสิ่งนั้นก็จะเกิดความรู้สึกตื่นเต้น (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) 
 หมายถึง ความต้องการเรียนรู้และเข้าใจรวมถึงการให้ความส าคัญกับสิ่งนั้น จะเกิดความรู้สึก
ตื่นเต้นที่มาพร้อมความเอาใจใส่ในระยะเวลาหนึ่งหรือเป็นแบบต่อเนื่อง ความสนใจนี้จะเป็นตัวบ่ง
ชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมที่บุคคลหนึ่งท า เพราะบุคคลนั้นมักจะสนใจสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เขาชอบ 
(Antonides & Raaijl, 1998) 
 O (Opinion) ความคิดเห็น หมายถึง สิ่งที่บุคคลหนึ่งมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งเร้าที่เกิดขึ้น
หรือมากระทบ โดยที่สามารถอธิบาย เป็นค าพูดหรือการเขียนได้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) 
 หมายถึง การแสดงออกทางความคิดเห็น โดยมีผลจากค่านิยมที่มีต่อตัวเองหรือสิ่งต่างๆ 
รอบตัวที่มากระทบและส่งผลให้บุคคลตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะของการตีความและ
ประเมินสิ่งที่เกิดข้ึน เช่นความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ หรือสินค้าต่างๆ (Antonides & Raaijl, 
1998) 
 
2.4 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค 
 Schiffman and Kanuk (1994) อธิบายว่า พฤติกรรมที่ลูกค้าท าการค้นหาการซื้อ การใช้
งาน การบริการ และการตั้งความคาดหวังว่าจะสนองต่อความต้องการของพวกเขา 
 เสรี วงษ์มณฑา (2548) อธิบายว่า เป็นพฤติกรรมที่แต่ละคนกระท าออกมาจากการค้นหา
ทดลองใช้ ประเมินผล และการจัดการกับสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งผู้บริโภคมีความคาดหวังว่า
จะเป็นการตอบสนองต่อความปรารถนาของตนได้ 
 Engle, Kollat & Blackwell (1968) อธิบายว่า พฤติกรรมของลูกค้า เป็นการกระท าท่ี
เกี่ยวข้องทางตรงจากการได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือได้รับบริการ รวมถึงการตัดสินใจก่อนหน้าซึ่งส่งผลต่อ
การก าหนดพฤติกรรมนั้น 
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 การวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) คือ การน าข้อมูลมา
ศึกษาเกี่ยวกับการแสดงออกและพฤติกรรมต่างๆ ของลูกค้า เพื่อให้รับรู้ลักษณะความคาดหวัง 
ปรารถนาและรูปแบบพฤติกรรมการเลือกซ้ือ การเลือกใช้ การรับบริการ วิธีคิด ทัศนคติและ
ประสบการณ์ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นสามารถช่วยนักการตลาดในการวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด (Market Strategies) ที่ตอบโจทย์และสนองความคาดหวังจนท าให้เกิดความ
พึงพอใจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) 
 ค าถามเพื่อค้นหารูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H 
 
ตารางที่ 2.1: ค าถามเพ่ือค้นหารูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H เพ่ือให้ได้ค าตอบ 7  
  Os  
 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) 
1. ใครที่อยู่ในตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
(Who is in the target 
market?) 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย ในด้าน 
(1) ประชากรศาสตร์ 
(2) ภูมิศาสตร์ 
(3) จิตวิทยา 
(4) พฤติกรรมการบริโภค 

2. ผู้บริโภคจะซื้ออะไร 
(What does the consumer 
buy?) 

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจะซื้อ สิ่งที่ผู้บริโภค 
ต้องการจากผลิตภัณฑ์คือ ต้องการคุณสมบัติและ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ และความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่
แข่งขัน 

3. ท าไมผู้บริโภคถึงซื้อ 
(Why does the consumer 
buy?) 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการซื้อ ผู้บริโภคซื้อสินค้าเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของเขาด้านร่างกายและด้านจิตใจ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ เช่น 
(1) ปัจจัยภายด้านจิตวิทยาหรือปัจจัยภายใน 
(2) ปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม 
(3) ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): ค าถามเพ่ือค้นหารูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H เพ่ือให้ได้ 
   ค าตอบ 7 Os 

 
ที่มา:  ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2546). การตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา. 
 
 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค  
 Kotler (2003) โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค คือ แบบจ าลองพฤติกรรมของผู้บริโภค S-R 
Model เพ่ือใช้ศึกษาถึงสาเหตุจูงใจที่ท าให้มีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เริ่มต้นจากสิ่งเร้าที่มากระตุ้น 
(Stimulus) จนเกิดความปรารถนาขึ้นและสิ่งเร้าที่มากระตุ้นความรู้สึกของผู้บริโภค (Buyer’s Black 
Box) นั้น ผู้ผลิตไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้เลยว่าผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากลักษณะที่ต่างกัน 
(Buyer’s Characteristics) ถึงมีการตอบสนองเกิดขึ้น (Buyer’s Response) และการตัดสินใจ

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) 

4. ใครที่มีส่วนร่วมส าหรับการตัดสินใจ
เลือกซื้อ 
(Who participates in the buying?) 

บทบาทของกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 
เช่น 
(1) ผู้เริ่ม 
(2) ผู้ที่มีอิทธิพล 
(3) ผู้ตัดสินใจซื้อ 
(4) ผู้ซื้อ 
(5) ผู้ใช ้

5. ผู้บริโภคซื้อได้เมื่อไหร่ 
(When does the consumer buy?) 
 

โอกาสการซื้อ เช่น ฤดูกาลใด ช่วงเวลาหรือช่วงวันใด 
เทศกาลพิเศษต่างๆ 
หรือสถานที่ขายหรือจัดจ าหน่าย  

6. ผู้บริโภคซื้อได้ที่ไหน 
(Where does the consumer buy?)  

สถานที่ๆ ผู้บริโภคไปซื้อ เช่น ห้างสรรพสินค้าหรือ ร้าน
สะดวกซื้อ ฯลฯ 

7. ผู้บริโภคซื้อได้อย่างไร 
(How does the consumer buy?) 
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ  

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ เช่น 
(1) การรับรู้ถึงปัญหา 
(2) การสืบค้นข้อมูล 
(3) การประเมินผล 
(4) การตัดสินใจเลือกซ้ือ 
(5) ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 
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ตามมา (Buyer’s Purchase Decision) ดังภาพที่ 2.1 อธิบายรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการซื้อของผู้บริโภค 
 
ภาพที่ 2.1: รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Model of Buyer (Consumer) Behavior) และปัจจัยที่ 
  ส่งผลต่อการซื้อของผู้บริโภค (Factors Influencing Consumer’s Buying Behavior) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  Kotler, P. (1997). Marketing management analysis, planning, implementation  
 and control (9th ed.). New Jersey: A Simon & Schuster Company. 
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2.5 สรุปสมมติฐานและกรอบแนวความคิดงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สรุปสมมติฐาน 
 ผลจากการศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งน าไปสู่การ
ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์การตลาด คุณภาพการบริการ และรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 1 กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s Marketing ส่งต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 อลิศศยานันท์ เจริญพูล (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาดส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางผ่านระบบโมบายคอมเมิร์ซ โดยใช้แบบสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การซื้อเครื่องส าอางผ่านระบบโมบายคอมเมิร์ซ จ านวน 400 คน ผลการศึกษางานวิจัยพบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 4C ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางผ่านระบบโมบาย
คอมเมิร์ซ 
 สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการบริการ ส่งต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัย
ท างานในกรุงเทพมหานคร 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ณภัทร อัครปัณณกูร และณักษ์ กุลิสร์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและของที่ระลึกในจังหวัดฉะเชิงเทราของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต คุณภาพการให้บริการ ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและของที่ระลึก ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 สมมติฐานที่ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ส่งต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคน
วัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สมศักดิ์ รอดลอย (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข่าวและทัศนคติ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักออร์แกนิกของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี ข้อมูลที่ใช้มาจาก
ผู้บริโภคท่ีใช้บริการที่ร้านเลมอนฟาร์มสาขาแจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นสถานที่ขายสินค้าออร์แกนิก ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข่าวและทัศนคติ ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคผักออร์แกนิกของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี 
 ยงยุทธ จันทะบุตร (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตและการรับรู้คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนมจีนของผู้บริโภคใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้อมูลที่ใช้มาจากผู้บริโภคในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
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ประชาชนลาวที่มีสัญชาติลาว ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการรับประทานอาหารที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ กิจกรรมในการรับประทานอาหาร ความสนใจ ความคิดเห็น การรับรู้
คุณประโยชน์ขนมจีน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนมจีน  
 
 กรอบความคิด 
 ตัวแปรอิสระ คือ กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s คุณภาพการบริการ รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

ภาพที่ 2.2: ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคือ กลยุทธ์การตลาด คุณภาพการบริการ และรูปแบบ 
  การด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานใน 
  กรุงเทพมหานคร  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s Marketing  
(Lauterborn, 1990) 
- ความต้องการและความปรารถนาของ
ผู้บริโภค (Consumer Wants and 
Needs) 
- ต้นทุนของผู้บริโภค (Consumer’s Cost 
to Satisfy) 
- ความสะดวกในการซื้อ (Convenience 
to Buy) 
- การสื่อสาร (Communication) 

คุณภาพการบริการ (Parasuraman, 
Zeithaml & Berry, 1998) 

- ความเชื่อถือ ไว้วางใจได้ (Reliability) 
- การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า 
(Assurance) 
- ความเป็นรูปธรรมของบริการ 
(Tangibility) 
- การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) 
- การตอบสนองต่อลูกค้า
(Responsiveness) 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของ

กลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมการบริโภค (Schiffman 
and Kanuk, 1994) 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต Antonides & 
Raaij, 1998) 
- กิจกรรม 
- ความสนใจ 
- ความคิดเห็น 

 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 บทนี้เป็นการอธิบายวิธีในการด าเนินงานวิจัย งานวิจัยเป็นเชิงปริมาณ โดยอ้างอิงจากแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบการศึกษาผ่านแบบสอบถามเพ่ือให้การท าวิจัยนั้นได้
ค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย และได้ด าเนินการศึกษาตามระเบียบวิจัย 
 
3.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ กลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
3.2 ตัวอย่าง 
 3.2.1 ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปจนถึง 60 ปี จ านวน 400 คน ซึ่ง
แบ่งเป็นประชากรในเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางนา เขตบางจาก เขตคลองเตย เขต
วัฒนา  
 3.2.2 ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane (1967) ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ ±5 ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั้น ผู้วิจัย
เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 3.2.3 ผู้ท าวิจัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตัวอย่าง ดังนี้ 
     3.2.3.1 หาจ านวนของกลุ่มประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นประชากรกรุงเทพมหานครและมี
จ านวนทั้งหมด 400 คน 
    3.2.3.2. ก าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของ Yamane (1967) และได้
จ านวน 400 คน 
    3.2.3.3 จัดแบ่งตัวอย่างเป็นกลุ่มย่อยโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซึ่งแบ่งประชากรตามเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 50 เขต และเลือกตัวอย่างของ
แต่ละกลุ่มโดยใช้วิธีแบบสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้จ านวน 4 เขต 
     3.2.3.4 จัดสัดส่วนของจ านวนตัวอย่างแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้  
   เขตบางนา  100 ชุด  
   เขตบางจาก  100 ชุด 
   เขตคลองเตย    100 ชุด 
   เขตวัฒนา      100 ชุด 
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  3.2.3.5 เลือกตัวอย่างของแต่ละกลุ่มโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (1) เขตบางนา 
(2) เขตบางจาก (3) เขตคลองเตย (4) เขตวัฒนา เขตละ 100 ชุด เป็นเขตที่มีออฟฟิศส านักงานและมี
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภควัยท างาน จึงมีแนวโน้มสูงในการบริโภคอาหารตามสั่ง 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

3.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
3.3.2 สร้างแบบสอบถามข้ึนเพ่ือถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) ข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม (2) ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s (3) ปัจจัยคุณภาพการบริการ (4) ปัจจัย
รูปแบบการด าเนินชีวิต (5) ปัจจัยพฤติกรรมการบริโภค (6) ข้อเสนอเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3.3.3 น าแบบสอบถามท่ีจัดท าข้ึน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าการปรับปรุงให้เหมาะสม 
3.3.4 ปรับปรุงและน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้ท าการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

และให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ จึงท าการแจกแบบสอบถาม 
3.3.5 ท าการทดลองแจกแบบสอบถามให้ตัวอย่างจ านวน 40 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นท า

การแก้ไขปรับปรุงและน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนท าการแจกแบบสอบถาม 
3.3.6 ท าการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.4 การตรวจสอบเครื่องมือ 
 การตรวจสอบเนื้อหา ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามท่ีตรงกับเรื่องที่ศึกษา 
 การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) รายละเอียดดังนี้ 

ส่วนของค าถาม ค่าอัลฟ่าแสดงความเชื่อม่ัน 
ข้อมูลด้านปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s   .870 
ข้อมูลด้านปัจจัยคุณภาพการบริการ       .895 
ข้อมูลด้านปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต   .797 
พฤติกรรมการบริโภค    .841 
ค่าความเชื่อม่ันรวมเท่ากับ   .934 

 
 
 



19 

3.5 องค์ประกอบของแบบสอบถาม 
 ผู้ท าวิจัยท าการออกแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน พร้อมวิธีการตอบแบบสอบถาม
ดังต่อไปนี้ คือ 
 ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค าถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริโภคอาหารตามสั่งต่อครั้ง ค าถามลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิดให้เลือกตอบ 
 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s คุณภาพการบริการ รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภค ค าถามลักษณะเป็นค าถามปลายปิด โดยค าถามแบ่งเป็น 5 
ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าน้อยที่สุด คือ 1 
ถึงค่าคะแนนมากที่สุดคือ 5 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปนี้ คือ 
 3.6.1 ผู้วิจัยอธิบายเนื้อหาและรายละเอียดภายของแบบสอบถามและวิธีการตอบค าถามกับ
ตัวแทนและทีมงาน 
 3.6.2 ผู้วิจัยหรือตัวแทนและทีมงาน เข้าไปยังสถานที่ๆ ต้องการศึกษาที่ระบุไว้ข้างต้น 
 3.6.3 ผู้วิจัยหรือตัวแทนและทีมงาน ไปแจกแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายและรอให้
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามให้ครบ หากผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อสงสัย ผู้วิจัยหรือทีมงานสามารถตอบ
ข้อสงสัยนั้นได้ 
 
3.7 การแปลผลข้อมูล 
 ผู้ท าวิจัยได้ก าหนดค่าอันตรภาคชั้น เพ่ือการแปลผลข้อมูลโดยค านวณค่าอันตรภาคชั้น เพ่ือ
ก าหนดช่วงชั้น ด้วยการใช้สูตรค านวณและค าอธิบายส าหรับแต่ละช่วงชั้น ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2542) 
  อันตรภาคชั้น  =    ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด 
              จ านวนชั้น 
     = 5 – 1  = 0.80 
        5 
  
 



20 

   ช่วงชั้น    ค าอธิบายส าหรับการแปลผล 
  1.00 – 1.80    ระดับน้อยที่สุด 
  1.81 – 2.60    ระดับน้อย 
  2.61 – 3.40    ระดับปานกลาง 
  3.41 – 4.20    ระดับมาก 
  4.21 – 5.00    ระดับมากท่ีสุด 
 ผู้ท าวิจัยได้ก าหนดค่าอันตรภาคชั้น เพ่ือการแปลผลข้อมูลโดยค านวณค่าอันตรภาคชั้น เพ่ือ
ก าหนดช่วงชั้น ด้วยการใช้สูตรค านวณและค าอธิบายส าหรับแต่ละช่วงชั้น ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2542) 
 
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 ผู้ท าวิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ คือ 
 3.8.1 สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้บรรยายเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปและคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารตามสั่งต่อครั้ง 
 3.8.2 สถิติเชิงอ้างอิง เป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตัวเดียว กับ ตัวแปร
หลายตัวซึ่งในท่ีนี้คือความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s คุณภาพการบริการ รูปแบบ
การด าเนินชีวิต และพฤติกรรมผู้บริโภคใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression) 
 



บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
เนื้อหาในบทนี้คือการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการอธิบายและการทดสอบสมมติฐานที่เก่ียวข้อง

กับตัวแปรแต่ละตัว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามที่มีค าตอบครบถ้วน
สมบูรณ์จ านวนทั้งสิ้น 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด  
ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 6 ส่วนประกอบด้วย 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 ข้อมูลด้านปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s Marketing   
 4.3 ข้อมูลด้านปัจจัยคุณภาพการบริการ 
 4.4 ข้อมูลด้านปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 4.5 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภค 
 4.6 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
 4.7 ค าถามในการวิจัย 
 4.8 สรุปผลในการทดสอบสมมติฐาน 
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.1: แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 131 32.8 

หญิง 269 67.3 
รวม 400 100 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.1 พบว่า เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่ จ านวน 269 คน (ร้อยละ 67.3) 
และเพศชาย จ านวน 131 คน (ร้อยละ 32.8)  
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ตารางที่ 4.2: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

20 - 29 ปี 169 42.3 
30 - 39 ปี 195 48.8 

40 - 49 ปี 31 7.8 

50 - 60 ปี 4 1.0 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 1 .3 

รวม 400 100 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 30-39 ปี จ านวน 195 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 48.8) รองลงมาคือ อายุ 20-29 ปี จ านวน 169 คน (คิดเป็นร้อยละ 42.3) อายุ 40-
49 ปี จ านวน 31 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.8) รองลงมาคือ อายุ 50-60 ปี จ านวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 
1.0) และล าดับสุดท้ายคือ อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ .3) 
 
ตารางที่ 4.3: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 3 .8 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 287 71.8 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 107 26.8 

สูงกว่าปริญญาโท 3 .8 

รวม 400 100 
 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จ านวน 287 คน (คิดเป็นร้อยละ 71.8) รองลงมาคือ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า จ านวน 107 
คน (คิดเป็นร้อยละ 26.8) และล าดับสุดท้ายคือ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ .8) 
และสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ .8) 
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ตารางที่ 4.4: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

พนักงานบริษัทเอกชน 324 81.0 
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 68 17.0 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 2.0 

รวม 400 100 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 324 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.0) รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จ านวน 68 คน (คิด
เป็นร้อยละ 17.0) และล าดับท้ายที่สุดคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 8 คน (ร้อยละ 
2.0)  
 
ตารางที่ 4.5: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 1 .3 
15,000 – 25,000 บาท 194 48.5 

25,001 – 35,000 บาท 143 35.8 

35,001 – 45,000 บาท 28 7.0 
45,001 - 55,000 บาท 26 6.5 

มากว่า 55,000 บาท ขึ้นไป 8 2.0 

รวม 400 100 
 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 15,000 – 25,000 บาท 
จ านวน 194 คน (คิดเป็นร้อยละ 48.5) รองลงมาคือ 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 143 คน (คิด
เป็นร้อยละ 35.8) 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 28 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.0) 45,001 - 55,000 
บาท จ านวน 26 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.5) มากกว่า 55,000 บาท ขึ้นไป 55,001 บาท จ านวน 8 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 2.0) และล าดับสุดท้ายคอื ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ .3)       
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ตารางที่ 4.6: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใช้จ่ายของการบริโภคอาหาร 
  ตามสั่งต่อครั้ง   
 

ค่าใช้จ่ายของการบริโภคอาหารตามสั่งต่อครั้ง   จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 50 บาท 4 1.0 

50 - 60 บาท 286 71.5 
61 - 70 บาท 90 22.5 

71 - 80 บาท 8 2.0 

มากกว่า 80 บาท ขึ้นไป 12 3.0 
รวม 400 100 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายของการบริโภคอาหาร
ตามสั่งต่อครั้ง โดยเฉลี่ย 50 - 60 บาทต่อครั้ง จ านวน 286 คน (คิดเป็นร้อยละ 71.5) รองลงมาคือ 
61 - 70 บาทต่อครั้ง จ านวน 90 คน (คิดเป็นร้อยละ 22.5)  มากกว่า 80 บาท ขึ้นไปจ านวน 12 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 3.0) 71 - 80 บาทต่อครั้ง จ านวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.0)  และล าดับสุดท้ายคือ 
ต่ ากว่า 50 บาทต่อครั้ง จ านวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.0)  
 
ตารางที่ 4.7: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถี่ในการบริโภคอาหารตาม 
  สั่งต่อวันโดยเฉลี่ย 
 

ความถี่ในการบริโภคอาหารตามสั่งต่อวันโดยเฉลี่ย จ านวน ร้อยละ 
1 มื้อ 218 54.5 

2 มื้อ 173 43.3 

3 มื้อ 9 2.3 

รวม 400 100 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บริโภคอาหารตามสั่งต่อวันโดย
เฉลี่ย 1 มื้อต่อวัน จ านวน 218 คน (คิดเป็นร้อยละ 54.5) รองลงมาคือ 2 มื้อต่อวัน จ านวน 173 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 43.3) และล าดับสุดท้ายคือ 3 มื้อต่อวัน จ านวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.3) 
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ตารางที่ 4.8: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสิ่งส าคัญท่ีสุดในการเลือก 
  บริโภคอาหารตามสั่ง 
 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสิ่งส าคัญที่สุดในการเลือกบริโภค

อาหารตามสั่งมากที่สุด คือ รสชาติอร่อย จ านวน 173 คน (คิดเป็นร้อยละ 43.3) รองลงมาคือ ความ
สะดวก จ านวน 122 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.50) ราคา จ านวน 48 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.0) ความ
สะอาด จ านวน 28 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.0) ความรวดเร็ว จ านวน 28 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.0) และ
ล าดับสุดท้ายคือ อื่นๆ จ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ .3) 
 
4.2 ผลการศึกษาด้านตัวแปรกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s Marketing   
 
ตารางที่ 4.9: ระดับความคิดเห็นด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s Marketing  
 

ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s Marketing   �̅� S.D การแปลผล 

1) ร้านอาหารตามสั่งที่ท่านเลือกมีรสชาติของอาหารตรง
ความต้องการ  

4.43 .789 ระดับมากท่ีสุด 

2) ร้านอาหารตามสั่งที่ท่านเลือกมีอุปกรณ์ต่างๆภายใน
ร้านอาหารตามสั่งความต้องการในการเลือกบริโภค  

3.92 .685 ระดับมาก 

3) แม้ร้านอาหารตามสั่งที่ท่านเลือกซ้ือมีราคาท่ีสูงกว่า
ร้านอื่น แต่ท่านยินดีที่จะซื้อเพราะรู้สึกถึงคุณภาพที่ได้รับ  

4.19 .890 ระดับมาก 

(ตารางมีต่อ) 

สิ่งส าคัญท่ีสุดในการเลือกบริโภคอาหารตามสั่ง จ านวน ร้อยละ 

รสชาติอร่อย 173 43.3 
ราคา 48 12.0 

ความสะอาด 28 7.0 

ความสะดวก 122 30.5 
ความรวดเร็ว 28 7.0 

อ่ืนๆ 1 .3 
รวม 400 100 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ): ระดับความคิดเห็นด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s Marketing  
 

ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s Marketing   �̅� S.D การแปลผล 

4) ร้านอาหารตามสั่งที่ท่านเลือกมีราคาอาหารตามสั่งใน
ปัจจุบันเป็นราคาที่ท่านสามารถรับได้ 

3.93 .626 ระดับมาก 

5) ร้านอาหารตามสั่งที่ท่านเลือกซื้อสามารถหาซื้อได้ง่าย 
รวดเร็ว 

4.38 .740 ระดับมากท่ีสุด 

6) ร้านอาหารตามสั่งที่ท่านเลือกซ้ือมีความสะดวกต่อ
การเดินทางไปใช้บริการ 

4.41 .817 ระดับมากท่ีสุด 

7) ร้านอาหารตามสั่งที่ท่านเลือกซ้ือมีการบริการส่งถึงท่ี
หมาย  

3.86 .938 ระดับมาก 

8) ร้านอาหารตามสั่งที่ท่านเลือกซ้ือมีโฆษณาใน 
Application ส่งอาหาร ท าให้ผู้บริโภครู้จักและอยากใช้
บริการเพิ่มข้ึน 

4.11 .979 ระดับมาก 

รวม 4.15 .808 ระดับมาก 
 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อ
ด้านกลยุทธ์การตลาด 4C’s Marketing ระดับท่ีมาก ในระดับ 4.15 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย
มากที่สุดคือ ท่านคิดว่ารสชาติของอาหารมีผลต่อความต้องการในการเลือกบริโภค (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.43) รองลงมาคือ ท่านคิดว่าสถานที่จ าหน่ายอาหารตามสั่งควรสะดวกต่อการเดินทางไปใช้บริการ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41) ท่านคิดว่าสถานที่จ าหน่ายอาหารตามสั่งหาซื้อได้สะดวกและรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38) ท่านยินดีที่จะซื้ออาหารตามสั่งในราคาท่ีสูงกว่าร้านอื่นเมื่อท่านรู้สึกถึงคุณภาพที่ได้รับ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19) ร้านอาหารฯ โฆษณาใน Application ส่งอาหารท าให้ผู้บริโภครู้จักและอยาก
ใช้บริการเพ่ิมขึ้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11) ราคาอาหารตามสั่งในปัจจุบันเป็นราคาที่ท่านสามารถรับได้ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) ท่านคิดว่าอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้านอาหารตามสั่งส่งผลต่อความต้องการใน
การเลือกบริโภค (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) และ ร้านอาหารตามสั่งควรมีการบริการส่งถึงที่หมาย 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86)    
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4.3 ผลการศึกษาด้านตัวแปรปัจจัยคุณภาพการบริการ 
 
ตารางที่ 4.10: ระดับความคิดเห็นต่อส่วนคุณภาพการบริการ 
 

คุณภาพการบริการ �̅� S.D การแปลผล 

1) ขัน้ตอนการช าระเงินถูกต้องและรวดเร็ว 4.14 .908 ระดับมาก 

2) พนักงานของร้านอาหารตามสั่งให้บริการแก่ลูกค้า
เป็นอย่างดีและสม่ าเสมอ 

3.73 .750 ระดับมาก 

3) พนักงานของร้านอาหารตามสั่งให้บริการด้วยความ
สุภาพอ่อนน้อม 

3.40 .718 ระดับปานกลาง 

4) พนักงานของร้านตามสั่งมีกิริยามารยาทที่ดีในการ
ให้บริการ 

3.75 .744 ระดับมาก 

5) พนักงานมีความซื่อสัตย์ในการให้บริการ 4.16 .867 ระดับมาก 

6) สถานที่จ าหน่ายอาหารตามสั่งควรมีความสะอาด 
สะดวก และที่นั่งเพียงพอต่อการให้บริการ 

4.10 .815 ระดับมาก 

7) พนักงานในร้านอาหารตามสั่งควรมีการแต่งกายท่ี
สะอาดและสุภาพ 

3.65 .872 ระดับมาก 

8) สถานที่จ าหน่ายอาหารตามสั่งควรมีอุปกรณ์การ
รับประทานอาหารที่มีความสะอาดอยู่เสมอ 

4.30 .820 ระดับมากท่ีสุด 

9) พนักงานในร้านอาหารตามสั่งเอาใจใส่และให้บริการ
อย่างเท่าเทียม 

4.16 .949 ระดับมาก 

10) พนักงานในร้านอาหารตามสั่งสามารถจดจ า
รายละเอียดของลูกค้าได้ 

3.74 .718 ระดับมาก 

11) เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในร้านอาหารตามสั่งพนักงาน
สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ 

3.83 .871 ระดับมาก 

12) พนักงานมีความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า
ตามความต้องการที่แตกต่างของแต่ละบุคคล 

3.73 .998 ระดับมาก 

13) พนักงานของร้านอาหารตามสั่งตอบสนองต่อลูกค้า
อย่างทันท่วงที 

3.75 .695 ระดับมาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ): ระดับความคิดเห็นต่อส่วนคุณภาพการบริการ  
 

คุณภาพการบริการ �̅� S.D การแปลผล 

14) พนักงานของร้านอาหารตามสั่งมีความ
กระตือรือร้นต่อการให้บริการ 

3.74 .725 ระดับมาก 

15) การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วทันเวลา 4.16 .869 ระดับมาก 

16) จ านวนพนักงานเพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า 

3.97 .903 ระดับมาก 

รวม 3.89 .826 ระดับมาก 

  
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อ

คุณภาพการบริการ ระดับที่มาก ในระดับ 3.89 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากท่ีสุดคือ สถานที่
จ าหน่ายอาหารตามสั่งควรมีอุปกรณ์การรับประทานอาหารที่มีความสะอาดอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.30) รองลงมาคือ พนักงานในร้านอาหารตามสั่งเอาใจใส่และให้บริการอย่างเท่าเทียม (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16) การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วทันเวลา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16) พนักงานมีความซื่อสัตย์
ในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16) ขั้นตอนการช าระเงินถูกต้องและรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14) สถานที่จ าหน่ายอาหารตามสั่งควรมีความสะอาด สะดวก และท่ีนั่งเพียงพอต่อการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10) จ านวนพนักงานเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97) 
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในร้านอาหารตามสั่งพนักงานสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83) 
พนักงานของร้านอาหารตามสั่งตอบสนองต่อลูกค้าอย่างทันท่วงที (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75) พนักงาน
ของร้านอาหารตามสั่งมีความกระตือรือร้นต่อการให้บริการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74) พนักงานใน
ร้านอาหารตามสั่งสามารถจดจ ารายละเอียดของลูกค้าได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74) พนักงานมี
ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าตามความต้องการที่แตกต่างของแต่ละบุคคล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.73) พนักงานของร้านอาหารตามสั่งให้บริการแก่ลูกค้าเป็นอย่างดีและสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.73) พนักงานในร้านอาหารตามสั่งควรมีการแต่งกายที่สะอาดและสุภาพ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65) 
และ พนักงานของร้านอาหารตามสั่งให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40) 
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4.4 ผลการศึกษาด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 
ตารางที่ 4.11: ระดับความคิดเห็นต่อด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 

ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต �̅� S.D การแปลผล 

1) ท่านคิดว่าการการเลือกรับประทานอาหารตามสั่ง
เหมาะกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของท่าน 

3.66 .691 ระดับมาก 

2) ท่านคิดว่าอาหารตามสั่งช่วยอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินชีวิตให้รวดเร็วมากขึ้น 

4.17 .813 ระดับมาก 

3) ท่านคิดว่าอาหารตามสั่งเหมาะส าหรับบุคคลที่มีเวลา
ค่อนข้างจ ากัด 

4.49 1.294 ระดับมากท่ีสุด 

4) ท่านคิดว่าอาหารตามสั่งเหมาะส าหรับวิถีชีวิตในเมือง
ใหญ ่

4.44 .823 ระดับมากท่ีสุด 

5) ท่านคิดว่าเมนูอาหารที่หลากหลายมีความส าคัญต่อ
การเลือกร้านอาหาร 

4.26 .900 ระดับมากท่ีสุด 

6) ท่านคิดว่าอาหารตามสั่งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
มากกว่าการท าอาหารรับประทานเอง 

3.84 .893 ระดับมาก 

7) ท่านคิดว่าบรรยากาศของร้านอาหารตามสั่งมีผลต่อ
ความสนใจในการเลือกบริโภค 

3.79 .827 ระดับมาก 

8) ท่านคิดว่าวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารมีผลต่อความ
สนใจในการเลือกบริโภค 

4.06 1.015 ระดับมาก 

9) ท่านให้ความส าคัญกับรสชาติในการเลือกบริโภค 4.49 .807 ระดับมากท่ีสุด 

10) ท่านให้ความส าคัญต่อสุขภาพของตนเองโดยเฉพาะ
การเลือกบริโภคอาหารตามสั่ง 

3.79 .995 ระดับมาก 

11) ท่านรับประทานอาหารตามสั่งเป็นประจ า 3.62 .756 ระดับปานกลาง 

12) ท่านมักเลือกร้านอาหารตามสั่งที่บริโภคเป็นประจ า
มากกว่าการมองหาร้านใหม่ๆ 

3.88 .819 ระดับมาก 

13) ท่านมักจะใช้เวลาค้นหาร้านอาหารตามสั่งใหม่ๆ ใน
บริเวณท่ีท่านท างานอยู่ 

3.86 1.146 ระดับมาก 

รวม 4.02 .906 ระดับมาก 
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อ
ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ระดับท่ีมาก ในระดับ 4.02 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดคือ 
ท่านคิดว่าอาหารตามสั่งเหมาะส าหรับบุคคลที่มีเวลาค่อนข้างจ ากัด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49) ท่านให้
ความส าคัญกับรสชาติในการเลือกบริโภค (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49) รองลงมาคือ ท่านคิดว่าอาหารตาม
สั่งเหมาะส าหรับวิถีชีวิตในเมืองใหญ่ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44) ท่านคิดว่าเมนูอาหารที่หลากหลายมี
ความส าคัญต่อการเลือกร้านอาหาร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26) ท่านคิดว่าอาหารตามสั่งช่วยอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินชีวิตให้รวดเร็วมากขึ้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17) ท่านคิดว่าวัตถุดิบที่ใช้ประกอบ
อาหารมีผลต่อความสนใจในการเลือกบริโภค (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06) ท่านมักเลือกร้านอาหารตามสั่งที่
บริโภคเป็นประจ ามากกว่าการมองหาร้านใหม่ๆ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88) ท่านมักจะใช้เวลาค้นหา
ร้านอาหารตามสั่งใหม่ๆ ในบริเวณท่ีท่านท างานอยู่ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86) ท่านคิดว่าอาหารตามสั่ง
ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการท าอาหารรับประทานเอง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84) ท่านให้
ความส าคัญต่อสุขภาพของตนเองโดยเฉพาะการเลือกบริโภคอาหารตามสั่ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79) 
ท่านคิดว่าบรรยากาศของร้านอาหารตามสั่งมีผลต่อความสนใจในการเลือกบริโภค (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.79) ท่านคิดว่าการการเลือกรับประทานอาหารตามสั่งเหมาะกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของท่าน 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66) และ ท่านรับประทานอาหารตามสั่งเป็นประจ า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62) 
 
4.5 ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการบริโภค 
 
ตารางที่ 4.12: ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริโภค 
 

ด้านพฤติกรรมการบริโภค �̅� S.D การแปลผล 

1) อาหารตามสั่งมักจะเป็นตัวเลือกแรกของท่านเสมอ 3.65 .710 ระดับมาก 

2) ท่านจะเลือกรับประทานร้านอาหารตามสั่งที่ท่าน
ชอบในครั้งต่อไป 

4.33 .873 ระดับมากท่ีสุด 

3) ท่านจะยังคงรับประทานอาหารจากร้านอาหารตาม
สั่งต่อไปถึงแม้ว่าจะมีการปรับราคาสูงขึ้น 

3.92 .738 ระดับมาก 

4) ท่านจะยังคงรับประทานอาหารตามสั่งต่อไปถึงแม้ว่า
จะมีข่าวในแง่ลบ 

3.44 .776 ระดับมาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ): ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริโภค  
 

ด้านพฤติกรรมการบริโภค �̅� S.D การแปลผล 

5) โดยส่วนใหญ่ท่านมักบริโภคอาหารตามสั่งใน
ช่วงเวลาพักเท่ียงเป็นประจ า 

4.22 .983 ระดับมากท่ีสุด 

6) ท่านจะเลือกร้านอาหารตามสั่งที่ท่านชอบ แม้ว่าจะมี
ร้านอาหารประเภทอ่ืนที่อยู่ใกล้กว่า 

4.20 .932 ระดับมาก 

7) ท่านจะแนะน าให้บุคคลอ่ืนๆ มาเลือกรับประทาน
อาหารตามสั่ง 

3.96 .823 ระดับมาก 

8) ในอนาคตท่านจะเลือกรับประทานอาหารตามสั่งเป็น
ประจ า 

4.27 1.003 ระดับมากท่ีสุด 

9) ท่านชอบรับประทานอาหารตามสั่งที่ร้านมากกว่าน า
ออกมารับประทานภายนอก 

4.50 .820 ระดับมากท่ีสุด 

รวม 4.05 .850 ระดับมาก 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.12 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อ
พฤติกรรมการบริโภค ระดับที่มาก ในระดับ 4.05 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากท่ีสุดคือ ท่าน
ชอบรับประทานอาหารตามสั่งที่ร้านมากกว่าน าออกมารับประทานภายนอก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50) 
รองลงมาคือ ท่านจะเลือกรับประทานร้านอาหารตามสั่งที่ท่านชอบในครั้งต่อไป (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.33) ในอนาคตท่านจะเลือกรับประทานอาหารตามสั่งเป็นประจ า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27) โดยส่วน
ใหญ่ท่านมักบริโภคอาหารตามสั่งในช่วงเวลาพักเท่ียงเป็นประจ า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22) ท่านจะเลือก
ร้านอาหารตามสั่งที่ท่านชอบ แม้ว่าจะมีร้านอาหารประเภทอ่ืนที่อยู่ใกล้กว่า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) 
ท่านจะแนะน าให้บุคคลอ่ืนๆ มาเลือกรับประทานอาหารตามสั่ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96) ท่านจะยังคง
รับประทานอาหารจากร้านอาหารตามสั่งต่อไปถึงแม้ว่าจะมีการปรับราคาสูงขึ้น(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) 
อาหารตามสั่งมักจะเป็นตัวเลือกแรกของท่านเสมอ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65) ท่านจะยังคงรับประทาน
อาหารตามสั่งต่อไปถึงแม้ว่าจะมีข่าวในแง่ลบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44) 
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4.6 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
 
ตารางที่ 4.13: การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรอิสระ B Std.Error Beta t Sig 

กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s 0.241 0.047 0.240 5.149 .000 
คุณภาพการบริการ 0.076 0.049 0.077 1.551 .122 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 0.604 0.045 0.615 13.575 .000 

         R2 = 0.792, F = 501.787, N = 400, p < 0.05 
 

ผลการศึกษาตารางที่ 4.13 แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ทางการตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวิต
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครและมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยกลยุทธ์ทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่ง
ของกลุ่มคนวัยท างาน (Sig= .000) และรูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างาน (Sig= .000) ในส่วนคุณภาพการบริการไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างาน (Sig= .122) 

เมื่อพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างาน มากท่ีสุด (B= 0.615) รองลงมาคือ กลยุทธ์ทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างาน (B= 0.240) และคุณภาพการ
บริการไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างาน (B= 0.077) 
 นอกจากนี้สัมประสิทธิ์การก าหนด (R2 = 0.792) พบว่า ตัวแปรอิสระได้แก่ กลยุทธ์ทาง
การตลาด คุณภาพการบริการ และรูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างาน คิดเป็นร้อยละ 79.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
4.7 ค าถามในการวิจัย  
 4.7.1 ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร คือ  รูปแบบการด าเนินชีวิต 
 4.7.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร คือ กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s และรูปแบบการด าเนินชีวิต  
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4.8 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 4.14: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1: กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างาน 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 2: คุณภาพการบริการ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างาน 

ไม่สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 3: รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างาน 

สอดคล้อง 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางที่ 4.14 สรุปได้ว่า ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับ

สมมติฐาน คือ กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่ม
คนวัยท างาน รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัย
ท างาน และคุณภาพการบริการไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัย
ท างาน 
 
 



บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
 บทนี้เป็นการสรุปผลการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน การอภิปรายผลของการศึกษา
เปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นและน าเสนอไว้ในบทที่ 
2 การน าผลการศึกษาไปใช้ในทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาในด้านคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม และผลสรุปตามวัตถุประสงค์มีดังนี้  
 5.1.1 ผลสรุปข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้กรอกแบบสอบถาม 
 จากการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s คุณภาพการบริการและรูปแบบการด าเนินชีวิต
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่อายุระหว่าง 30 - 39 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายได้อยู่ที่ระหว่าง 15,000 – 25,000 
บาท มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารตามสั่งต่อครั้งโดยเฉลี่ย 50 - 60 บาท มีการบริโภคอาหารตาม
สั่งต่อวันโดยเฉลี่ย 1 มื้อ มีสิ่งส าคัญที่สุดในการเลือกบริโภคอาหารตามสั่งมากที่สุด คือ รสชาติอร่อย 
 5.1.2 สรุปข้อมูลเรียงตามวัตถุประสงค์ 
  5.1.2.1 จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกลยุทธ์ทาง
การตลาด พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่มาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีระดับความคิดเห็นที่มากที่สุดต่อร้านอาหารตามสั่งที่มีรสชาติของอาหารตรงความต้องการ 
  5.1.2.2 จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านคุณภาพการ
บริการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับท่ีมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นที่มากที่สุดต่อสถานที่จ าหน่ายอาหารตามสั่งควรมีอุปกรณ์การรับประทานอาหารที่
มีความสะอาดอยู่เสมอ  
  5.1.2.3 จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่มาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีระดับความคิดเห็นที่มากที่สุดต่ออาหารตามสั่งเหมาะส าหรับบุคคลที่มีเวลาค่อนข้างจ ากัด  
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5.2 การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษา กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s คุณภาพการบริการ และรูปแบบการด าเนินชีวิต มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอสรุป
การอภิปรายผล ดังนี้ 
 ค าถามข้อที่ 1 ปัจจัยใดคือปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุดต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่ม
คนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
 ข้อที่ 2 ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างาน
ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s และรูปแบบการด าเนินชีวิตมี
อิทธิพลต่อต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครใน
กรุงเทพมหานคร 
 จากที่ผู้วิจัยท าการศึกษาด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s คุณภาพการบริการและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
สามารถอภิปรายผลจากการศึกษาได้ดังนี้ 
 5.2.1 สมมติฐานที่ 1 กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างแสดง
ความเห็นว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคน
วัยท างานในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Lauterborn (1990) ได้อธิบายถึง กลยุทธ์
ทางการตลาด 4C’s ส าคัญมากในมุมของผู้บริโภค ดังนี้ (1) C: Consumer Wants and Needs 
ความต้องการและความปรารถนาของผู้บริโภค หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าจะ
พิจารณาเลือกซ้ือเพ่ือสนองต่อความต้องการและความปรารถนา (2) C: Consumer’s Cost to 
Satisfy ต้นทุนของผู้บริโภค หมายถึง การที่ผู้ประกอบการรับรู้และเข้าใจถึงต้นทุนของผู้บริโภคหรือ
ลูกค้า เพ่ือน ามาสร้างให้เกิดความพึงพอใจขึ้นส าหรับความต้องการหรือความปรารถนาของผู้บริโภค
หรือลูกค้า (3) C: Convenience to buy ความสะดวกในการซื้อ หมายถึง การเพ่ิมความ
สะดวกสบายให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าในเรื่องของช่องทางการจัดจ าหน่าย เนื่องมาจากในปัจจุบันมี
ช่องทางการจ าหน่ายเกิดขึ้นมากมายหลายช่องทางและในบางครั้งผลิตภัณฑ์ก็สามารถน าส่งให้ถึงมือ
ลูกค้าเป้าหมายได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง เช่น ช่องทางการขายตรง ช่องทางอินเทอร์เน็ต ช่องทางการ
ออกอีเว้นท์จัดแสดงสินค้า เป็นต้น (4) C: Communication การสื่อสาร หมายถึง วิธีการสื่อสารที่ใช้
เพ่ือท าการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือลูกค้าให้เกิดข้ึน ในการสื่อสารนั้นผู้ประกอบการ
จ าเป็นจะต้องพิจารณาการสื่อสารและสารที่จะส่งถึงผู้บริโภคหรือลูกค้า เพราะการตลาดในปัจจุบัน
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ผู้บริโภคหรือลูกค้าสามารถเลือกรับหรือไม่รับ ทั้งยังเลือกจะไม่เชื่อหรือจะเชื่อ เพราะฉะนั้นการ
ส่งเสริมการตลาดควรเน้นความส าคัญเรื่องการสื่อสารและการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านช่องทางที่
ผู้บริโภคหรือลูกค้ารับฟัง เช่น การจัดการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ผลในการวิจัยครั้งนี้มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครือ่งส าอางผ่านระบบโมบายคอมเมิร์ซของ อลิศศยานันท์ เจริญพูล (2559) โดยกลยุทธ์ทาง
การตลาด 4C’s มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมในการซื้อเครื่องส าอางผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ ท า
ให้ผู้บริบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ 
 5.2.2 สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการบริการไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่ง
ของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีของ Crosby (1988) ได้อธิบายถึง คุณภาพการบริการเป็นตัวชี้วัดระดับของการบริการ
ที่ส่งมอบไปยังลูกค้าว่าตรงกับความต้องการของพวกเขาได้ดีเพียงใด ดังนั้นการส่งมอบการบริการที่มี
คุณภาพ จึงหมายถึงการตอบสนองต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ ผลในการวิจัยครั้งนี้ไม่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าและของที่ระลึกในจังหวัดฉะเชิงเทราของนักท่องเที่ยวชาวไทย ของ ณภัทร อัครปัณณกูร และ 
ณักษ์ กุลิสร์ (2559) พบว่า คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อพติกรรมการซื้อสินค้าและของที่ละลึก
ของผู้บริโภค 
 เนื่องจากปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของผู้ที่ตอบค าถามจากแบบสอบถามในจ านวน 400 
คนนั้นไม่ส่งผลพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างาน อาจเป็นเพราะผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับปัจจัยในด้านอ่ืนมากกว่า เพราะสังคมปัจจุบันเผชิญสภาวะที่ต้องแข่งขันกับเวลา มี
ความเร่งรีบ ผู้บริโภคจึงไม่ค่อยค านึงถึงความเชื่อถือไว้วางใจได้ ความเชื่อมั่น ความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ การรู้จักและเข้าใจลูกค้าและและการตอบสนองต่อผู้บริโภคหรือลูกค้า จึงท าให้คุณภาพ
การบริการไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร 
 5.2.3 สมมติฐานที่ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม
สั่งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ
มากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีของ Kotler (2000) ที่ได้อธิบายว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต เป็นการสะท้อนถึงรสนิยม
หรือค่านิยมในการด าเนินชีวิตผ่านการบริโภคสินค้าต่างๆ โดยที่บุคคลมักรวมกันเป็นกลุ่มโดยมีสิ่งที่
ชอบพอเหมือนกัน ใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่เหมือนกัน และใช้สินค้าท่ีคล้ายคลึงกัน นับเป็นโอกาสที่ดี
ของนักการตลาดในการวางกลยุทธ์ในการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มคนเหล่านี้ และ
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ผลในการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตและการรับรู้คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนมจีนของผู้บริโภคใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของ ยงยุทธ จันทะบุตร (2557) ซึ่งให้ผลตรงกันคือ ปัจจัย
รูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น มีผลเชิงบวกกับ
พฤติกรรมการบริโภคขนมจีนของผู้บริโภคในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ทางธุรกิจ 
 เรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s คุณภาพการบริการและรูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างาน ผู้ประกอบการสามารถน าผลการศึกษาวิจัย
ไปใช้ได้ดังนี้ 
 5.3.1 จากการศึกษา กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างาน ดังนั้นผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่งควรเน้นความส าคัญของรสชาติ
อาหาร เนื่องจากรสชาติเป็นเหตุผลล าดับต้นๆ เพื่อท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจและกลับมา
บริโภคซ้ า 
 5.3.2 จากการศึกษา คุณภาพการบริการ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่ง
ของกลุ่มคนวัยท างาน ผลสรุปการวิเคราะห์จะพบว่าไม่สอดคล้องกัน แต่ผลการวิเคราะห์ก็แสดงให้
เห็นว่าผู้ตอบค าถามจากแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับสถานที่จ าหน่ายอาหารตามสั่ง 
ดังนั้นผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่งควรมองเห็นถึงความส าคัญของสถานที่ ท าเลที่ตั้งเป็นอับดับ
แรก และควรให้ความส าคัญกับอุปกรณ์การรับประทานอาหารที่มีความสะอาดอยู่เสมอด้วย เพื่อให้
ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือไว้วางใจ การให้ความเชื่อมั่นต่อร้าน 
 5.3.3 จากการศึกษา รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่ง
ของกลุ่มคนวัยท างาน ดังนั้นผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่งควรเน้นความส าคัญกับเครื่องปรุงและ
วัตถุดิบรวมถึงเวลาในการปรุงอาหารสั่งเหมาะส าหรับบุคคลที่มีเวลาค่อนข้างจ ากัด เพ่ือให้ผู้บริโภคได้
บริโภคอาหารที่รวดเร็วประหยัดเวลา แต่ยังคงได้คุณค่าทางโภชนาการและรสชาติอาหารที่อร่อย ซึ่ง
จะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจการบริโภคอาหารตามสั่งที่ร้านได้ง่ายมากขึ้น 
 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งไป 
 ให้ผลในการศึกษาครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึ้น อันเป็นประโยชน์ในการ
อธิบายปัญหาและปรากฏการณ์ท่ีมีความเก่ียวข้องกัน ผู้ท าวิจัยจึงขอน าเสนอแนะประเด็นเพ่ือการท า
วิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
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 5.4.1 ควรท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายพ้ืนที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใหม่และสามารถน าข้อมูลนั้นมาศึกษาและเปรียบเทียบกับผลวิจัยใน
ครั้งนี้ว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s คุณภาพการบริการและรูปแบบการด าเนินชีวิตมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานในพ้ืนที่อ่ืนๆ เหมือนกันหรือไม่อย่างไร 
เพ่ือที่จะได้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ และความต้องการ ผู้บริโภคอย่างครอบคลุม 
 5.4.2 แนะน าให้ผู้วิจัยศึกษากับตัวแปรอื่นท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของ
กลุ่มคนวัยท างาน เพ่ือให้ร้านอาหารตามสั่งน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นช่องทางเพ่ือพัฒนาและแก้ไข
ปรับเปลี่ยนการให้บริการเพ่ือตรงต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคมากท่ีสุด 
 5.4.3 แนะน าให้ศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ มาใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป เพื่อเพ่ิมขอบเขตการรับรู้ปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างาน และน าผลการศึกษาที่ได้มา
ปรับปรุงแก้ไขประยุกต์ใช้ได้จริง 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาด คุณภาพการบริการและรูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภคอาหารตามสั่งของกลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

 
ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระในการศึกษาระดับปริญญา

โท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านในการ
ตอบค าถามให้ครบถ้วนทุกข้อและตรงกับความเป็นจริง เพ่ือผู้วิจัยสามารถน าผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ทางการศึกษาต่อไป โดยข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ตอบในแบบสอบถามครั้งนี้จะถือเป็นความลับและถูก
น าเสนอในภาพรวมเท่านั้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่ีท่านสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นอย่างดี 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด 
1. เพศ     

1) ชาย    2) หญิง 
2. อายุ   

 1) 20 - 29 ป ี    2) 30 - 39 ปี     
 3) 40 - 49 ปี    4) 50 – 60 ปี    
 5) มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป   

3. ระดับการศึกษา  
 1) ต่ ากว่าปริญญาตรี    2) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
 3) ปริญญาโทหรือเทียบเท่า   4) สูงกว่าปริญญาโท 

4. อาชีพ 
 1) พนักงานบริษัทเอกชน   2) ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ  
 3) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  4) อ่ืนๆ โปรดระบุ.........     

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 1) ต่ ากว่า 15,000 บาท   2) 15,000 - 25,000 บาท   
 3) 25,001 - 35,000 บาท   4) 35,001 - 45,000 บาท   
 5) 45,001 - 55,000 บาท    6) มากกว่า 55,000 บาท ขึ้นไป 
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6. ค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารตามสั่งต่อครั้ง   
 1) ต่ ากว่า 50 บาท   2) 50 - 60 บาท     
 3) 61 - 70 บาท   4) 71 - 80 บาท     5) มากกว่า 80 บาท ขึ้นไป 

7. ความถี่ในการบริโภคอาหารตามสั่งของท่านต่อวันโดยเฉลี่ย 
 1)  1 มื้อ   2) 2 มื้อ   3) ทุกม้ือ 

8. ข้อใดส าคัญที่สุดส าหรับท่านในการเลือกบริโภคอาหารตามสั่ง 
 1) รสชาติอร่อย   2) ราคา   3) ความสะอาด  
 4) ความสะดวก   5) ความรวดเร็ว  6) อ่ืนๆ โปรดระบุ.........  

 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s Marketing   
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด 
ระดับความคิดเห็น (5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยมาก)  

 

ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s 
ระดับความ

คิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ร้านอาหารตามสั่งที่ท่านเลือกมีรสชาติของอาหารตรงความต้องการ       

2 ร้านอาหารตามสั่งที่ท่านเลือกมีอุปกรณ์ต่างๆภายในร้านอาหารตามสั่ง
ความต้องการในการเลือกบริโภค  

     

3 แม้ร้านอาหารตามสั่งที่ท่านเลือกซ้ือมีราคาท่ีสูงกว่าร้านอื่น แต่ท่านยินดีที่
จะซื้อเพราะรู้สึกถึงคุณภาพที่ได้รับ  

     

4 ร้านอาหารตามสั่งที่ท่านเลือกมีราคาอาหารตามสั่งในปัจจุบันเป็นราคาท่ี
ท่านสามารถรับได้ 

     

5 ร้านอาหารตามสั่งที่ท่านเลือกซื้อสามารถหาซื้อได้ง่าย รวดเร็ว      

6 ร้านอาหารตามสั่งที่ท่านเลือกซื้อมีความสะดวกต่อการเดินทางไปใช้
บริการ 

     

7 ร้านอาหารตามสั่งที่ท่านเลือกซื้อมีการบริการส่งถึงท่ีหมาย       

8 ร้านอาหารตามสั่งที่ท่านเลือกซื้อมีโฆษณาใน Application ส่งอาหาร ท า
ให้ผู้บริโภครู้จักและอยากใช้บริการเพ่ิมขึ้น 

     



44 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากท่ีสุด 
ระดับความคิดเห็น (5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยมาก) 

ปัจจัยคุณภาพการบริการ 
ระดับความ

คิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ขั้นตอนการช าระเงินถูกต้องและรวดเร็ว      
2 พนักงานของร้านอาหารตามสั่งให้บริการแก่ลูกค้าเป็นอย่างดีและสม่ าเสมอ      

3 พนักงานของร้านอาหารตามสั่งให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม      

4 พนักงานของร้านตามสั่งมีกิริยามารยาทที่ดีในการให้บริการ      
5 พนักงานมีความซื่อสัตย์ในการให้บริการ      

6 สถานที่จ าหน่ายอาหารตามสั่งควรมีความสะอาด สะดวก และท่ีนั่งเพียงพอ
ต่อการให้บริการ 

     

7 พนักงานในร้านอาหารตามสั่งควรมีการแต่งกายท่ีสะอาดและสุภาพ      

8 สถานที่จ าหน่ายอาหารตามสั่งควรมีอุปกรณ์การรับประทานอาหารที่มี
ความสะอาดอยู่เสมอ 

     

9 พนักงานในร้านอาหารตามสั่งเอาใจใส่และให้บริการอย่างเท่าเทียม      
10 พนักงานในร้านอาหารตามสั่งสามารถจดจ ารายละเอียดของลูกค้าได้      

11 เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในร้านอาหารตามสั่งพนักงานสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้า
ได้ 

     

12 พนักงานมีความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าตามความต้องการที่
แตกต่างของแต่ละบุคคล 

     

13 พนักงานของร้านอาหารตามสั่งตอบสนองต่อลูกค้าอย่างทันท่วงที      

14 พนักงานของร้านอาหารตามสั่งมีความกระตือรือร้นต่อการให้บริการ      
15 การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วทันเวลา      

16 จ านวนพนักงานเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า      
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด 
ระดับความคิดเห็น (5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยมาก) 

ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ระดับความ

คิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ท่านคิดว่าการการเลือกรับประทานอาหารตามสั่งเหมาะกับรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของท่าน 

     

2 ท่านคิดว่าอาหารตามสั่งช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตให้
รวดเร็วมากขึ้น 

     

3 ท่านคิดว่าอาหารตามสั่งเหมาะส าหรับบุคคลที่มีเวลาค่อนข้างจ ากัด      
4 ท่านคิดว่าอาหารตามสั่งเหมาะส าหรับวิถีชีวิตในเมืองใหญ่      

5 ท่านคิดว่าเมนูอาหารที่หลากหลายมีความส าคัญต่อการเลือกร้านอาหาร      

6 ท่านคิดว่าอาหารตามสั่งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการท าอาหาร
รับประทานเอง 

     

7 ท่านคิดว่าบรรยากาศของร้านอาหารตามสั่งมีผลต่อความสนใจในการเลือก
บริโภค 

     

8 ท่านคิดว่าวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารมีผลต่อความสนใจในการเลือก
บริโภค 

     

9 ท่านให้ความส าคัญกับรสชาติในการเลือกบริโภค      

10 ท่านให้ความส าคัญต่อสุขภาพของตนเองโดยเฉพาะการเลือกบริโภคอาหาร
ตามสั่ง 

     

11 ท่านรับประทานอาหารตามสั่งเป็นประจ า      
12 ท่านมักเลือกร้านอาหารตามสั่งที่บริโภคเป็นประจ ามากกว่าการมองหาร้าน

ใหม่ๆ 
     

13 ท่านมักจะใช้เวลาค้นหาร้านอาหารตามสั่งใหม่ๆ ในบริเวณที่ท่านท างานอยู่      
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด 
ระดับความคิดเห็น (5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยมาก) 

ปัจจัยพฤติกรรมการบริโภค 
ระดับความ

คิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 อาหารตามสั่งมักจะเป็นตัวเลือกแรกของท่านเสมอ      
2 ท่านจะเลือกรับประทานร้านอาหารตามสั่งที่ท่านชอบในครั้งต่อไป      

3 ท่านจะยังคงรับประทานอาหารจากร้านอาหารตามสั่งต่อไปถึงแม้ว่าจะมีการ
ปรับราคาสูงขึ้น 

     

4 ท่านจะยังคงรับประทานอาหารตามสั่งต่อไปถึงแม้ว่าจะมีข่าวในแง่ลบ      

5 โดยส่วนใหญ่ท่านมักบริโภคอาหารตามสั่งในช่วงเวลาพักเที่ยงเป็นประจ า      
6 ท่านจะเลือกร้านอาหารตามสั่งที่ท่านชอบ แม้ว่าจะมีร้านอาหารประเภทอ่ืนที่

อยู่ใกล้กว่า 
     

7 ท่านจะแนะน าให้บุคคลอ่ืนๆ มาเลือกรับประทานอาหารตามสั่ง      

8 ในอนาคตท่านจะเลือกรับประทานอาหารตามสั่งเป็นประจ า      

9 ท่านชอบรับประทานอาหารตามสั่งที่ร้านมากกว่าน าออกมารับประทาน
ภายนอก 

     

 
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

** ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลา ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ** 
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Descriptive Statistics 
 

เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ชาย 131 32.8 32.8 32.8 

หญิง 269 67.3 67.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 
อายุ 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 20 - 29 ปี 169 42.3 42.3 42.3 

30 - 39 ปี 195 48.8 48.8 91.0 

40 - 49 ปี 31 7.8 7.8 98.8 

50 – 60 ปี 4 1.0 1.0 99.8 

มากกว่า 60 ปี ขึ้น
ไป 

1 .3 .3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 
ระดับการศึกษา 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ต่ ากว่าปริญญาตรี 3 .8 .8 .8 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 287 71.8 71.8 72.5 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 107 26.8 26.8 99.3 

สูงกว่าปริญญาโท 3 .8 .8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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อาชีพ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid พนักงานบริษัทเอกชน 324 81.0 81.0 81.0 

ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ 68 17.0 17.0 98.0 

ข้าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

8 2.0 2.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ต่ ากว่า 15,000 บาท 1 .3 .3 .3 

15,000 - 25,000 บาท 194 48.5 48.5 48.8 

25,001 - 35,000 บาท 143 35.8 35.8 84.5 

35,001 - 45,000 บาท 28 7.0 7.0 91.5 

45,001 - 55,000 บาท 26 6.5 6.5 98.0 

มากกว่า 55,000 บาท ขึ้น
ไป 

8 2.0 2.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารตามสั่งต่อครั้ง 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ต่ ากว่า 50 บาท 4 1.0 1.0 1.0 

50 - 60 บาท 286 71.5 71.5 72.5 

61 - 70 บาท 90 22.5 22.5 95.0 

71 - 80 บาท 8 2.0 2.0 97.0 
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มากกว่า 80 บาท ขึ้น
ไป 

12 3.0 3.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 
ความถี่ในการบริโภคอาหารตามสั่งของท่านต่อวันโดยเฉลี่ย 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 มื้อ 218 54.5 54.5 54.5 

2 มื้อ 173 43.3 43.3 97.8 

ทุกมื้อ 9 2.3 2.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 
ข้อใดส าคัญท่ีสุดส าหรับท่านในการเลือกบริโภคอาหารตามสั่ง 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid รสชาติอร่อย 173 43.3 43.3 43.3 

ราคา 48 12.0 12.0 55.3 

ความสะอาด 28 7.0 7.0 62.3 

ความสะดวก 122 30.5 30.5 92.8 

ความรวดเร็ว 28 7.0 7.0 99.8 

อ่ืนๆ โปรดระบุ 1 .3 .3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 
Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

ร้านอาหารตามสั่งที่ท่าน
เลือกมีรสชาติของอาหาร
ตรงความต้องการ 

400 4.43 .789 
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ร้านอาหารตามสั่งที่ท่าน
เลือกมีอุปกรณ์ต่างๆภายใน
ร้านอาหารตามสั่งความ
ต้องการ 

400 3.92 .685 

แม้ร้านอาหารตามสั่งที่ท่าน
เลือกซื้อมีราคาท่ีสูงกว่าร้าน
อ่ืน แต่ท่านยินดีที่จะซื้อ 

400 4.19 .890 

ร้านอาหารตามสั่งที่ท่าน
เลือกมีราคาอาหารตามสั่ง
ในปัจจุบันเป็นราคาที่ท่าน
สามารถรับได้ 

400 3.93 .626 

ร้านอาหารตามสั่งที่ท่าน
เลือกซื้อสามารถหาซื้อได้
ง่าย รวดเร็ว 

400 4.38 .740 

ร้านอาหารตามสั่งที่ท่าน
เลือกซื้อมีความสะดวกต่อ
การเดินทางไปใช้บริการ 

400 4.41 .817 

ร้านอาหารตามสั่งที่ท่าน
เลือกซื้อมีการบริการส่งถึงท่ี
หมาย 

400 3.86 .938 

ร้านอาหารตามสั่งที่ท่าน
เลือกซื้อมีโฆษณาใน 
Application ส่งอาหาร 

400 4.11 .979 

Valid N (listwise) 400   
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Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

ขั้นตอนก ารช าระเงินถูกต้อง
และรวดเร็ว 

400 4.14 .908 

พนักงานของร้านอาหาร
ตามสั่งให้บริการแก่ลูกค้า
เป็นอย่างดีและสม่ าเสมอ 

400 3.73 .750 

พนักงานของร้านอาหาร
ตามสั่งให้บริการด้วยความ
สุภาพอ่อนน้อม 

400 3.40 .718 

พนักงานของร้านตามสั่งมี
กิริยามารยาทที่ดีในการ
ให้บริการ 

400 3.75 .744 

พนักงานมีความซื่อสัตย์ใน
การให้บริการ 

400 4.16 .867 

สถานที่จ าหน่ายอาหารตาม
สั่งควรมีความสะอาด 
สะดวก และที่นั่งเพียงพอ
ต่อการให้บริการ 

400 4.10 .815 

พนักงานในร้านอาหารตาม
สั่งควรมีการแต่งกายท่ี
สะอาดและสุภาพ 

400 3.65 .872 

สถานที่จ าหน่ายอาหารตาม
สั่งควรมีอุปกรณ์การ
รับประทานอาหารที่มีความ
สะอาดอยู่เสมอ 

400 4.30 .820 

พนักงานในร้านอาหารตาม
สั่งเอาใจใส่และให้บริการ
อย่างเท่าเทียม 

400 4.16 .948 
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พนักงานในร้านอาหารตาม
สั่งสามารถจดจ า
รายละเอียดของลูกค้าได้ 

400 3.74 .718 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้นใน
ร้านอาหารตามสั่งพนักงาน
สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้า
ได้ 

400 3.83 .871 

พนักงานมีความสามารถใน
การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าตาม
ความต้องการที่แตกต่างของ
แต่ละบุคคล 

400 3.73 .998 

พนักงานของร้านอาหาร
ตามสั่งตอบสนองต่อลูกค้า
อย่างทันท่วงที 

400 3.75 .695 

พนักงานของร้านอาหาร
ตามสั่งมีความกระตือรือร้น
ต่อการให้บริการ 

400 3.74 .725 

การบริการเป็นไปอย่าง
รวดเร็วทันเวลา 

400 4.16 .869 

จ านวนพนักงานเพียงพอต่อ
ความต้องการของลูกค้า 

400 3.97 .903 

Valid N (listwise) 400   
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Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

ท่านคิดว่าการการเลือก
รับประทานอาหารตามสั่ง
เหมาะกับรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของท่าน 

400 3.66 .691 

ท่านคิดว่าอาหารตามสั่ง
ช่วยอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินชีวิตให้รวดเร็ว
มากขึ้น 

400 4.17 .813 

ท่านคิดว่าอาหารตามสั่ง
เหมาะส าหรับบุคคลที่มี
เวลาค่อนข้างจ ากัด 

400 4.49 1.294 

ท่านคิดว่าอาหารตามสั่ง
เหมาะส าหรับวิถีชีวิตใน
เมืองใหญ่ 

400 4.44 .823 

ท่านคิดว่าเมนูอาหารที่
หลากหลายมีความส าคัญ
ต่อการเลือกร้านอาหาร 

400 4.26 .900 

ท่านคิดว่าอาหารตามสั่ง
ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
มากกว่าการท าอาหาร
รับประทานเอง 

400 3.84 .893 

ท่านคิดว่าบรรยากาศของ
ร้านอาหารตามสั่งมีผลต่อ
ความสนใจในการเลือก
บริโภค 

400 3.79 .827 
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ท่านคิดว่าวัตถุดิบที่ใช้
ประกอบอาหารมีผลต่อ
ความสนใจในการเลือก
บริโภค 

400 4.06 1.015 

ท่านให้ความส าคัญกับ
รสชาติในการเลือกบริโภค 

400 4.49 .807 

ท่านให้ความส าคัญต่อ
สุขภาพของตนเอง
โดยเฉพาะการเลือกบริโภค
อาหารตามสั่ง 

400 3.79 .995 

ท่านรับประทานอาหารตาม
สั่งเป็นประจ า 

400 3.62 .756 

ท่านมักเลือกร้านอาหาร
ตามสั่งที่บริโภคเป็นประจ า
มากกว่าการมองหาร้าน
ใหม่ๆ 

400 3.88 .819 

ท่านมักจะใช้เวลาค้นหา
ร้านอาหารตามสั่งใหม่ๆ ใน
บริเวณท่ีท่านท างานอยู่ 

400 3.86 1.146 

Valid N (listwise) 400   

 
Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

อาหารตามสั่งมักจะเป็น
ตัวเลือกแรกของท่านเสมอ 

400 3.65 .710 

ท่านจะเลือกรับประทาน
ร้านอาหารตามสั่งที่ท่าน
ชอบในครั้งต่อไป 

400 4.33 .873 
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ท่านจะยังคงรับประทาน
อาหารจากร้านอาหารตาม
สั่งต่อไปถึงแม้ว่าจะมีการ
ปรับราคาสูงขึ้น 

400 3.92 .738 

ท่านจะยังคงรับประทาน
อาหารตามสั่งต่อไปถึงแม้ว่า
จะมีข่าวในแง่ลบ 

400 3.44 .776 

โดยส่วนใหญ่ท่านมักบริโภค
อาหารตามสั่งในช่วงเวลา
พักเท่ียงเป็นประจ า 

400 4.22 .983 

ท่านจะเลือกร้านอาหารตาม
สั่งที่ท่านชอบ แม้ว่าจะมี
ร้านอาหารประเภทอ่ืนที่อยู่
ใกล้กว่า 

400 4.20 .932 

ท่านจะแนะน าให้บุคคล
อ่ืนๆ มาเลือกรับประทาน
อาหารตามสั่ง 

400 3.96 .823 

ในอนาคตท่านจะเลือก
รับประทานอาหารตามสั่ง
เป็นประจ า 

400 4.27 1.003 

ท่านชอบรับประทานอาหาร
ตามสั่งที่ร้านมากกว่าน า
ออกมารับประทาน
ภายนอก 

400 4.50 .820 

Valid N (listwise) 400   
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Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

กลยุทธ์ทางการตลาด 400 4.1528 .65582 
คุณภาพการบริการ 400 3.8938 .66435 
รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต 

400 4.0281 .67034 

พฤติกรรมการบริโภค 400 4.0533 .65929 
Valid N (listwise) 400   

 
กลยุทธ์ทางการตลาด 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.922 8 

 
คุณภาพการให้บริการ 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.962 16 

 
รูปแบบการด าเนินชีวิต 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.926 13 
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พฤติกรรมการบริโภค 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.914 9 

 
ค่ารวม 

 

 
Multiple Regression 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.951 4 
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