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บทคัดยอ 
การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีอทิธิพลตอทัศนคติ

ของผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายที่มีตออาหารจานดวนในกรงุเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภค
เจนเนอเรชั่นวายที่มีตออาหารจานดวนในกรงุเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาทศันคติตอปจจัยสวนประสม
การตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารจานดวนของผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร 
กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษากลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในชวงอายุ 21-40 ป โดยใชวิธกีาร
สุมตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน 400 ชุด เครื่องมือที่ใชในการศึกษา สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหเบื้องตนคือ 
สถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตทิี่ใชในการทดสอบสมมติฐานที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 คือสถิติ One-way ANOVA ในการวิเคราะหคาความ แปรปรวนทางเดียวและทําการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชระดับความเชื่อมั่นทีร่อยละ 95 อีกทัง้ใชสถติิ T-test ในการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางประชากรสองกลุมทีร่ะดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95  

ผลการศึกษาขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 18-22 
ป โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดเฉล่ียต่ํากวา 5,000 บาท และพฤตกิรรมการบริโภคอาหารจาน
ดวน พบวาสวนใหญนิยมรับประทานอาหารจานดวนประเภทไกทอด นิยมเลือกซื้อผานหางสรรพสินคา มี
คาใชจายตอครัง้ 101 – 300 บาท จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัย ปจจัยดานประชากรศาสตร
และพฤติกรรมไมมีผลตอทัศนคติของผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายที่มีตออาหารจานดวน แตปจจัยดานส่ือ
ประสมทางการตลาดมีผลทัศนคติของผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวาย 

 
ABSTRACT 

This study aimed to (1) to study the demographic factors influencing the attitudes 

of Generation Y consumers towards fast food in Bangkok (2) to study attitudes of 

generation consumer (3) to study attitudes towards marketing mix factors affecting fast 

food consumption decisions of Generation Y consumers in Bangkok. The sample was used 



in a study of a group of university students in Thailand between the ages of 21-40 years 

using a random sampling method of 400 sets of study tools. The statistics used in the 

preliminary analysis are Descriptive statistics were percentage, mean, standard deviation. 

The statistical used in hypothesis testing at the significance level 0.05 was One-way ANOVA 

statistic for the analysis of the The one-way variation was performed and the hypothesis 

was tested using a 95% confidence level and a T-test to analyze the relationship between 

the two populations at a 95% confidence level. 

The results of the demographic data study of the sample showed that most of the 
samples were female, 18-22 years old, single, undergraduate studies Average income less 
than 5,000 baht and fast food consumption behavior It was found that most of them 
prefer to eat fried chicken fast food. Popular to buy through department stores The cost 
was 101-300 baht per time. Demographic and behavioral factors had no effect on the 
attitudes of Generation Y consumers towards fast food. But the factors of marketing mix 
media influence the attitudes of Generation Y consumers. 

 
บทนํา 

ในปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว ประเทศไทยไดรับผลกระทบเอา
คานิยมและวัฒนธรรมของชาวตะวันตกเพิ่มมามากขึ้น ประกอบกับการไดรับอิทธิพลจากส่ือ โฆษณาตางๆ 
รอบตัวทําใหวัยรุนเกิดทัศนคติ และคานิยมในการบริโภคอาหารที่แตกตางไปจากเดิม โดยเฉพาะพฤติกรรม
การบริโภคอาหารจานดวนไดเขามามีบทบาทอยางมากในสังคมเมือง สงผลกระทบตอภาวะโภชนาการของ
วัยรุน และมีแนวโนมเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  

ธุรกจิอาหารจานดวน QSR (Quick Service Restaurant) หรือที่นยิมเรยีกกนัวาฟาสตฟูด โดยทกุ
วันนี้กลายเปนอาหารและธุรกจิที่มีความนิยมอยางแพรหลาย อีกทัง้ยงัเปนธรุกิจที่มกีารเจรญิเติบโตอยาง
รวดเร็วควบคูไปกับการเปล่ียนแปลงรสนิยมและวิถีชีวิตของผูบริโภค เนื่องจากความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีแหงโลกาภิวัฒนที่ทําใหวัฒนธรรมตะวันตกมีอทิธิพลตอการบริโภค วัฒนธรรม และทัศนคติสงผล
ใหพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว เขามามีบทบาทใน ชีวิตประจําวัน รวมถงึเปนที่
นิยมอยางมาก Generation Y, Gen Y หรือ Why Generation คือ กลุมคนที่เกดิระหวางป พ.ศ. 2524 –
2543 ปจจุบันคนกลุมนี้มีอาย ุ21-40 ปคนกลุมนี้เติบโตขึ้นมาทามกลางความเปล่ียนแปลง และคานิยมที่
แตกตางระหวาง Generation X เนื่องจากไดรบัเอาความเจรญิรุดหนาของเทคโนโลยี และอินเทอรเน็ตเขา 
มาแทรกอยูในการดํารงชีวิตประจําวัน ยุคนี้จะเปนยุคที่เศรษฐกิจกําลังเติบโตเปนอยางมาก ผูบริโภคกลุมนี้
ถือเปนกลุมที่มกีําลังซื้อสูงและเมื่อผนวกเขากบัอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิตอล ทําใหพวกเขามีความตองการ
และคาดหวังสูงกวากลุมที่เกดิกอนหนา  โดยปจจุบัน  ผูบริโภคกลุม Gen Y ทั่วโลกมีกวา 2 พันลานคน คิด
เปน สัดสวนที่ใหญที่สุดราว 30% ของประชากรโลกคุณลักษณะเดน 5 ขอของกลุม Gen Y ไทย ที่ภาคธุรกิจ
ควรใหความสําคัญ ไดแก มีความคลองตัวดานเทคโนโลยี ชอบมีสังคม ตัดสินใจบนขอมูล ชางเลือก และมี
ความรูทางการเงิน 

กระผมจึงจัดทํางานวิจัยนี้ขึ้นมาเพื่อศึกษาและวิเคราะหทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคอาหาร
จานดวนGEN Yในยุคนี้ ซึ่งเปนกลุมชวงอายุที่บริโภคอาหารจานดวนมากที่สุดในตอนนี้ วามีความตองการ
และความพึงพอใจอยางไร เพื่อเปนประโยชนตอผูประกอบการและสวนตางๆที่เกี่ยวของกับธุรกิจอาหารจาน
ดวน ใหเล็งเห็นไดวาผูบริโภคGEN Yในตอนนี้เห็นอะไรเปนส่ิงสําคัญ และเติมเต็มความตองการของผูบริโภค
ใหดียิ่งขึ้นตอไป 



วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีอิทธิพลตอทัศนคติของผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายที่มีตอ

อาหารจานดวนในกรุงเทพมหานคร  
2.  เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายที่มีตออาหารจานดวนในกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาทัศนคติตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารจานดวน

ของผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตการศกึษา 
1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

การวจิัยครัง้นี้เปนการศึกษาวจิัยทัศนคติของผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายที่มีตออาหารจานดวน โดย
มุงเนนไปทีอ่าหารประเภท QSR (Quick Service Restaurant) ซึ่งหมายถึง อาหารและบริการที่เนนความ
รวดเร็ว รับประทานไดงายและรับประทานไดทกุเวลา ทุกเพศทุกวยั 

2.  ขอบเขตดานเวลา 
กําหนดระยะเวลาในการศึกษาการทําวิจัยครั้งนี้ ตั้งแตเดอืน มีนาคม 2564- พฤษภาคม 2564 
      3 .   ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการทําวจิัยครัง้นี้ผูวิจัยไดเลือกกลุมเปาหมายเปนกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยในสถาบันอดุมศึกษาในกํากบัของรัฐและเอกชน ในชวงอายุ 21-40 ป เจนเนอเรชั่นวายเนื่องจาก
กลุมเปาหมายดงักลาวมีความหลากหลายดานกําลังการซื้อสูง รวมถงึเปนกลุมที่มีขนาดใหญทีสุ่ดในไทยเมื่อ
เทียบกับเจเนอเรชั่นอื่นๆ 

กลุมตัวอยางในการทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกกลุมเปาหมายเปนกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยในสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐและเอกชน ในชวงอาย ุ21-40 ป จํานวน 400 คน ผูวิจัยได
เลือกวิธกีารสุมตัวอยางโดยใชหลักการ Taro Yamane (Yamane. 1967 : 886) 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบทศันคติของผูบริโภคเจนเนอเรชัน่วายที่มีตออาหารจานดวน 
2. ทําใหทราบปจจัยที่มอีิทธพิลตอทัศนคติของผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายที่มีตออาหารจานดวน 
3. รับรูความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอทิธิพลตอทัศนคติของผูบริโภคเจนเนอเรชั่น 

วายที่มีตออาหารจานดวน 
4. เปนขอมูลใหองคกรและบริษทัตางๆ ที่เกี่ยวของ นําไปปรับปรุงจดัหารูปแบบ และ 

การสงเสริมการขายใหตอบสนองตอกลุมเปาหมาย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

เปนการคนควา หรือวจิัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการบริโภค ทั้งทีเ่ปนบุคคลกลุมบุคคล หรือ
องคกร เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อการบริโภคการเลือกบรกิารแนวคิด หรอื
ประสบการณทีจ่ะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ หรือ (ปณิศาลัญ ชานนท, 2548) หรือเปนการวเิคราะหพฤตกิรรม
ผูบริโภค ดวยการศึกษาคนควาถึงพฤตกิรรมการเลือกซือ้ การตดัสินใจซื้อ และการใชสินคาและการบรกิาร
ของผูบริโภค เพื่อที่จะใหนักการตลาดทราบถงึความพึงพอใจและความตองการของผูบริโภค (กมลรตัน สัต
ยาพิมล, 2552 ; นฤมล อดิเรกโชติกุล, 2548) โดยสามารถใช 7 คําถาม (6Ws 1H)ที่จะชวยในการวเิคราะห
พฤตกิรรมผูบริโภคเพื่อคนหา 7 คําตอบ (7Os) (ปรัชญา ปยะรงัสี ,2554) 

ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) 
ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) 



ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) 
ใครมีสวนรวมในการตดัสินใจซือ้ (Who participates in the buying?) 
ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) 
ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) 
ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) 
พฤตกิรรมผูบริโภค (Consumer behavior role) หมายถงึ บทบาทของ ผูบริโภคที่เกี่ยวของกบั

การตดัสินใจซื้อ จากการศึกษาบทบาทพฤตกิรรมของผูบริโภค นักการตลาดไดนํามาประยุกตใชในการ
กําหนดกลยุทธการตลาด โดยเฉพาะกลยุทธการโฆษณาและผูแสดงโฆษณา (Presenter)ใหบทบาทใด
บทบาทหนึง่ เชน ผูริเริ่ม ผูมีอทิธิพล ผูตัดสินใจซื้อ ผูซื้อ และผูใชโดยทั่วไปมี 5 บทบาทคือ(ธวัลวรัตน อิน
ทนนชัย 2552) 

ผูริเริ่ม (Initiator) 
ผูมีอิทธิพล (Influence) 
ผูตัดสินใจ (Decision) 
ผูซื้อ (Buyer) 
ผูใช (User) 
 

 ความหมายของทัศนคติ (The Definition of Attitude) 
มโนทัศนเกี่ยวกับทัศนคตินี้ ไดรับความสนใจมานานจากนักจิตวิทยาสังคม เฮนเนอสัน, มอรริส

และฟทซกิ๊บบอน (Henerson, Morris and Fitz-Gibbon, 1978) ไดกลาวไววา มโนทัศนเกี่ยวกับทัศนคติมี
ลักษณะเชนเดียวกับมโนทัศนเชิงนามธรรมทั่วไปที่เกิดจากการสรางขึ้น เปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงส่ิงที่มนุษย
คิด พูด หรือกระทํา หรืออาจเปนการทานายพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตความหมายที่แนชัดของคําวา 
“ทัศนคติ” ยังไมเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในกลุมนักจิตวิทยา หรือกลุมผูที่ทําการศึกษาเรื่องทัศนคติ ดังนั้น 
แตละกลุมที่ทําการศึกษาคนควาตางก็ใหคําจํากัดความตามความเขาใจของตนเอง ซึ่งไดประมวลมากลาวไว
เปนตัวอยาง ดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525:393) ไดใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ 
หมายถึง แนวความคิดเห็น 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520:3) ไดกลาววา ทัศนคติเปนความคิดเห็นซึ่งมีอารมณเปนสวนประกออบ 
เปนสวนที่พรอมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก 

นวลศิริ เปาโรหิตย (2527:131) กลาววา ทัศนคติเปนผลรวมของความเขาใจ ความรูสึก และ
แนวโนมในการตอบโตของเราตอบุคคล วัตถ ุหรือเรื่องราวทั้งปวง 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

นางกาญจนา บุญภักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2552 ไดศึกษา
เรื่องปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟูด ของนักศึกษาระดับชั้นปที่ 1 สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถิติที่ใช คารอยละ (Percentage) และทดสอบสมมติฐาน
ดวยคาไคสแควร (Pearson Chi-Square) พบวา นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง 185 คน คิดเปนรอยละ 51.8 สวนใหญ
เปนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 114 คิดเปนรอยละ 31.9 มีรายไดตอสัปดาห ระหวาง 501 – 1,000 
บาท 215 คน คิดเปนรอยละ 60.2 อยูหอพัก 246 คน คิดเปนรอยละ 68.9 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรม
การบริโภคอาหารฟาสตฟูดของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
จําแนกตามเพศ คณะที่กาลังศึกษา พบวา นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 



ชั้นปที่ 1 ทั้งเพศชายและเพศหญิงสวนมาก I เลือกรานอาหารฟาสตฟูดไดแก รานเคนตั๊กกี้ฟรายชิคเกน 
(KFC) เลือกเครื่องดื่ม น้ําอัดลม เลือกศูนยการคาเพื่อบริโภคอาหารฟาสตฟูด ที่เทสโก โลตัส และไมมี
นักศึกษาไปใชบริการอาหารฟาสตฟูดทีห่างมาบุญครอง ชวงเวลาในการบริโภคอาหารฟาสตฟูด เวลา 15.00-
18.00 น. และใชเวลาในการบริโภคอาหารฟาสตฟูด 21-40 นาที บริโภคอาหารฟาสตฟูดตอเดือน 1-5 ครั้ง 
และใชจายในการบริโภคอาหารฟาสตฟูดตอครั้งตอคน ตั้งแต 100 บาทขึ้นไป บุคคลที่รวมบริโภคอาหาร
ฟาสตฟูดดวย ไดแก เพื่อน จากผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 คือ นักศึกษาเพศชาย
และหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกตางกัน พบวา มีความแตกตางในบางพฤติกรรม คือ พฤติกรรม
การเลือกรานอาหาร การใชระยะเวลาในการบริโภคแตละครั้งและพฤติกรรมที่เลือกบุคคลในการรวมบริโภค 
สวนพฤติกรรมที่ไมแตกตางกัน คือพฤติกรรมการเลือกเครื่องดื่ม การเลือกศูนยการคา การเลือกชวงเวลา
บริโภค จํานวนครั้งในการบริโภคตอเดือน และคาใชจายในการบริโภคตอครั้งตอคน 

ธน ธรรมสุคติ มหาวิทยาลัยเกริก, 2555 ไดศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคอาหารฟาสตฟูดโดยใช
บริการสงตรงถึงบาน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ดวยคาความถี่คารอยละ คาเฉล่ีย คาสถิติไค-สแควร(Chi-
Square) สรุปไดh ดังนี้ สวนใหญมีความถี่ในการส่ังอาหารฟาสตฟูด1ครั้งตอสัปดาหและจะส่ังเฉพาะชวง
โปรโมชั่น มีความพอใจในคุณภาพอาหารฟาสตฟูดระดับปานกลาง ส่ังอาหารฟาสตฟูดรับประทานกับ
ครอบครัว เลือกใชบริการสงตรงถึงบานจากศูนยบริการและเหตุผลที่เลือกใชบริการคือความสะดวก พิซซา
ฮัท เปนรานอาหารฟาสตฟูดที่ส่ังบอยที่สุดการส่ังอาหารฟาสตฟูดแตละครั้งมีมูลคาตั้งแต 500 บาท 
แหลงที่มาของรายการอาหารจากการโฆษณา และในอนาคตจะยังใชบริการหากราคาอาหารฟาสตฟูดสูงขึ้น 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาผูบริโภคอาหารฟาสตฟูดที่เพศตางกัน มีพฤติกรรมในการใชบริการสงตรง
ถึงบานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน ผูบริโภคอาหารฟาสตฟูดที่มีอายุ
ตางกัน มีพฤติกรรมในการใชบริการสงตรงถึงบาน เกี่ยวกับความถี่ในการส่ังอาหารฟาสตฟูด ชวงเวลาที่ส่ัง
อาหารฟาสตฟูด ผูรวมรับประทานอาหารฟาสตฟูด สถานบริการสงตรงถึงบานที่ใชบริการ มูลคาของอาหาร
ฟาสตฟูดที่ส่ังและแหลงที่มาของ รายการอาหารฟาสตฟูดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ.01
และพฤติกรรมเกี่ยวกับ ความพอใจในคุณภาพของอาหารฟาสตฟูดและแนวโนมการตัดสินใจในอนาคตหาก
ราคาอาหาร ฟาสตฟูดสูงขึ้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ประเด็นอื่นๆแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน ผูบริโภคอาหารฟาสตฟูดที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีพฤติกรรมในการใชบริการสงตรงถึงบานเกี่ยวกับความถี่ในการส่ังอาหารฟาสตฟูด ชวงเวลาที่ส่ัง
อาหารฟาสตฟูด มูลคาของอาหารฟาสตฟูดที่ส่ังและแนวโนมการตัดสินใจในอนาคตหากราคาอาหารฟาสตฟู
ดสูงขึ้นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเหตุผลที่เลือกใชบริการสงตรงถึงบานสถานที่
บริการสงตรงถึงบานที่เลือกใชบริการ และแหลงที่มาของรายการอาหารฟาสตฟูดแตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ประเด็นอื่นๆแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานผูบริโภคอาหารฟาสตฟูดที่มีอาชีพตางกันมีพฤติกรรมในการใชบริการสงตรงถึงบาน เกี่ยวกับ
ความถี่ในการส่ังอาหารฟาสตฟูด ชวงเวลาที่ส่ังอาหารฟาสตฟูด ความพอใจในคุณภาพของอาหารฟาสตฟูด 
สถานบริการสงตรงถึงบานที่ใชบริการ รานอาหารฟาสตฟูดที่ส่ังบอยที่สุด มูลคาของอาหารฟาสตฟูดที่ส่ังแห
ลงที่มาของรายการอาหารฟาสตฟูดและแนวโนมการตัดสินใจในอนาคตหากราคาอาหารฟาสตฟูดสูงขึ้น 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ เหตุผลที่เลือกใชบริการสงตรงถึงบานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประเด็นอื่นๆแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐาน ผูบริโภคอาหารฟาสตฟูดที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีพฤติกรรมในการใชบริการสงตรงถึง
บานเกี่ยวกับความถี่ในการส่ังอาหารฟาสตฟูด ชวงเวลาที่ส่ังอาหารฟาสตฟูด ผูรวมรับประทานอาหารฟาสต
ฟูดรานอาหารฟาสตฟูดที่ส่ังบอยที่สุดมูลคาของอาหารฟาสตฟูดที่ส่ังและ แนวโนมการตัดสินใจในอนาคต
หากราคาอาหารฟาสตฟูดสูงขึ้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติ ที่ระดับ0.01 และแหลงที่มาของ



รายการอาหารฟาสตฟูดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05สวนประเด็นอื่นๆแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายที่มีตออาหารจานดวนในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิง ปริมาณ (Quantitative research) โดยใหวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
research) มีการเก็บขอมูลดวยวิธีการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมตัวอยาง จากนั้นจึงนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะห เพื่อหาขอสรุปตามแนวทางของวัตถุประสงคงานวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด
ของแนวทางในการดําเนินการวิจัย ในเรื่องของการสุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ เกณฑการใหคะแนน การเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหและประเมินผลของขอมูล 
ดังนี้ 

 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

ประชากร (Population) 
ประชากรที่ใชในการที่ศึกษาคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทยในสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ
และเอกชนในชวงอายุ 18-37 ป (ซึ่งเปนกลุมที่นิยมบริโภคอาหารจานดวนมากที่สุดในปจจุบัน) จํานวน 
1,655,213 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ,2563) 

กลุมตัวอยาง (Simple Group) 
ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ 400 ชุด โดยใชตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane 
เนื่องจากประชากรเปนจํานวนอนันต ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนในการเลือก
ตัวอยาง 5% 
 
วิธีการสุมตัวอยาง 

การสุมตัวอยางในครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดย
กําหนดขอบเขตเนนพื้นที่ศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทยในสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐและเอกชน
ซ่ึงทําใหสะดวกตอการเก็บตัวอยางขอมูล เมื่อศึกษาจํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยใน
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรฐัและเอกชน โดยมีลําดับขั้นตอนการสุมตัวอยางแบบสะดวก(Convenience 
sampling) โดยผูวิจัยไดเดินทางเก็บขอมูลโดยการเก็บขอมูลทางส่ืออินเตอรเน็ต เชน Facebook และLine 
เปนตน โดยมีการเขียนกํากับชวงอายุที่เหมาะสม ในการเขามาตอบแบบสอบถามนี้ 

 
ขอมูลที่ใชในการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายที่มีตออาหารจานดวนในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนี้ 

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมโดยใชแบบสอบถาม จาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทยในสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐและเอกชนจํานวน 400 ชุด 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษา คนควาขอมูลจากหนังสือสารนิพนธ 
วิทยานิพนธ รายงานทางวิชาการ บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่มีผูเก็บรวบรวมไวกอนแลวเพื่อใหทราบ
ถึงแนวคิด ทฤษฏี ขอเสนอแนะรายละเอียดตางๆที่เกี่ยวของกับทัศนคติที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารจานดวน 

 
 



เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
ในการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายที่มีตออาหารจานดวนในเขต

กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดเลือกเครื่องมือที่ใช ในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ในลักษณะที่
ใหผูตอบแบบสอบถามกรอกดวยตัวเอง (Self-administration) แลวนําผลการเก็บขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหา
ขอสรุปแนวทางตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้ 
แบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวนดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม คําถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับชั้นปการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
ประกอบดวยคําถาม 5 ขอลักษณะคําถามแบบกําหนดคําตอบใหเลือกตอบ (Multiple choices) 
ขอที่ 1 เพศ    ใชมาตราวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ขอที่ 2 อายุ    ใชมาตราวัดแบบนามบัญญัติ (Ordinal Scale) 
ขอที่ 3 สถานภาพ   ใชมาตราวัดแบบเรียงลาดับ (Nominal Scale) 
ขอที่ 4 ระดับการศึกษา   ใชมาตราวัดแบบนามบัญญัติ (Ordinal Scale) 
ขอที่ 5 รายไดเฉล่ีย   ใชมาตราวัดแบบนามบัญญัติ (Ordinal Scale) 

สวนที่ 2 ทัศนคติที่มีตออาหารจานดวน คําถามเกี่ยวกับประสบการณและความรูสึกตออาหารจาน
ดวนของกลุมตัวอยาง โดยเปนลักษณะคําถามปลายปดจํานวน 11 ขอ โดยใชมาตราวัดขอมูลประเภทการวัด
ระดับชวง (Interval Scale) ซึ่งแบบสอบถามจะมี 5 ระดับดังนี้ 
ระดับ 5 คะแนน หมายถึงความสําคัญตอทัศนคติเห็นดวยอยางยิ่ง 
ระดับ 4 คะแนน หมายถึงความสําคัญตอทัศนคติเห็นดวย 
ระดับ 3 คะแนน หมายถึงความสําคัญตอทัศนคติปานกลาง 
ระดับ 2 คะแนน หมายถึงความสําคัญตอทัศนคติเห็นดวยไมเห็นดวย 
ระดับ 1 คะแนน หมายถึงความสําคัญตอทัศนคติเห็นดวยไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
การวัดขอมูลประเภทการวัดระดับชวง (Interval Scale) เปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ของลิเคิรท (Likert Scale) โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตร-ภาคชั้น (พิมพา หิรัญกิตติ, 
2552, หนา 98) 

สวนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนโดยเปนลักษณะเลือกตอบ (Multiple choices) 
และคําถามลักษณะปลายเปด 
ขอที่ 1 ประเภทอาหารจานดวนที่นิยมบริโภคมากที่สุด (Nominal Scale) 
ขอที่ 2 ความถี่ในการเลือกซื้ออาหารจานดวน (Ordinal Scale) 
ขอที่ 3 เลือกซื้ออาหารจานดวนผานชองทางใดมากที่สุด (Nominal Scale) 
ขอที่ 4 คาใชจายในการบริโภคตอครั้ง (Nominal Scale) 
ขอที่ 5 ความพึงพอใจตอการบริโภคอาหารจานดวนที่ผานมา (Nominal Scale) 

สวนที่ 4 ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix 4P’s) โดยเปนลักษณะคําถามปลายปด
จํานวน 17 ขอโดยใชมาตราวัดขอมูลประเภทการวัดระดับชวง (Interval Scale) ซึ่งแบบสอบถามจะมี 5 
ระดับดังนี้ 
ระดับ 5 คะแนน หมายถึงความสําคัญตอทัศนคติเห็นดวยอยางยิ่ง 
ระดับ 4 คะแนน หมายถึงความสําคัญตอทัศนคติเห็นดวย 
ระดับ 3 คะแนน หมายถึงความสําคัญตอทัศนคติปานกลาง 
ระดับ 2 คะแนน หมายถึงความสําคัญตอทัศนคติเห็นดวยไมเห็นดวย 
ระดับ 1 คะแนน หมายถึงความสําคัญตอทัศนคติเห็นดวยไมเห็นดวยอยางยิ่ง 



การวัดขอมูลประเภทการวัดระดับชวง (Interval Scale) เปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ของลิเคิรท (Likert Scale)โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตร-ภาคชั้น(พิมพา หิรัญกิตติ, 
2552, หนา 98) 

สวนที่ 5 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนคําถามลักษณะปลายเปด ทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
(Reliability) 
การทดสอบความเที่ยงตรงเนื้อหา(Content Validity) เพื่อใหแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงโดยผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามที่สรางขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษารวมทั้งผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานเปนผู
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาใหเหมาะสมดวยการคํานวณคาสัมประสิทธของความสอดคลอง (IOC) 
(อางอิงใน ศิริชัย พงษวิชัย, 2550, หนา 142) 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูล โดยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยในสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐและเอกชนโดยมีลําดับขั้นตอนการสุมตัวอยางแบบสะดวก 
(Convenience sampling) โดยผูวิจัยแจกแบบสอบถามผานทาง Google formไปยังส่ือ Social Media 
ไดแก Facebook และLine เปนตน ในระหวางเดือน มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
การวิเคราะหขอมูล 

การเสนอผลการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายที่มีตออาหารจาน
ดวนในเขตกรุงเทพมหานคร” นี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ไดทําการรวบรวมขอมูลโดย
ใชแบบสอบถาม(Questionnaire) จํานวน 400 ชุด และประมวลผลขอมูลในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
IBM Statistics Package for the Social Science (SPSS Statistics 24) สามารถนําเสนอขอมูลไดดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการหาคาสถิติพื้นฐานไดแก 
1. การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะหและอธิบายขอมูลดาน
ลักษณะปจจัยสวนบุคคล 
2. คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายทัศนคติของผูบริโภค
เจนเนอเรชั่นวายที่มีตออาหารจานดวน 

ตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ไดแก 
การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย คือ T-Test F-Test Independent และ 
One-way ANOVA เพื่อทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ีย ที่สงผลตอทัศนคติของผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายที่มี
ตออาหารจานดวน และความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด 
การทดสอบสมมติฐานดวยไคสแควร (Chi-square) เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ีย ที่สงผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารจานดวน 
 
สรุปผลการวิจัย 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถาม พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 320 
คน มีอายุในระหวาง 18 - 22 ป จํานวน 285 คน มีจํานวนคนโสดจํานวน 337 คน ระดับการศึกษาปริญญา
ตรีจํานวน 266 คน และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนที่ต่ํากวา 5,000 บาท 173 คน 



สวนที่ 2 พฤติกรรมการบรโิภคอาหารจานดวน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญนิยมรบัประทานอาหาร
จานดวนประเภทไกทอดจํานวน 187 คน โดยมีความถี่ 3 – 5 ครั้งตอเดือน นิยมเลือกซื้อผาน
หางสรรพสินคาจํานวน 284 คน มีคาใชจายตอครั้ง 101 – 300 บาทจํานวน 233 คน ความพึงพอใจตอการ
บริโภคอาหารจานดวนที่ผานมาอยูในระดับปานกลางจํานวน 193 คน 

สวนที่ 3 ทัศนคติที่มีตออาหารจานดวนดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารจานดวน พบวากลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นวาอาหารจานดวนคือ อาหารที่ปรุงเสร็จพรอมรับประทานในทันทีอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 4.24) การเลือกรับประทานอาหารจานดวนควรคํานึงถึงคุณคาสารอาหารที่ครบถวนอยูในระดับ
มาก(คาเฉล่ีย 4.18) สามารถประยุกตเขากับพฤติกรรมผูบริโภคของคนไทยอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.18) 
อาหารจานดวนสวนใหญเปนอาหารฝรั่งอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.79) รานอาหารจานดวนซื้อลิขสิทธิ์จาก
ตางประเทศอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.57) อาหารจานดวนสามารถประยุกตดานความรูสึกตออาหารจาน
ดวนพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาอาหารจานดวนมีใหเลือกหลากหลายรูปแบบอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 4.35) อาหารจานดวนเหมาะสมกับคนที่เรงรีบและมีเวลานอยอยูในระดับมาก อาหารจานดวน
สามารถบริโภคไดทุกเพศทุกวัยอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย3.88) รสชาติอาหารจานดวนเปนที่นิยมสําหรับคน
ไทยอยูในระดับมากสามารถประยุกตเขากับพฤติกรรมผูบริโภคของคนไทยอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.93) 
อาหารจานดวนเปนอาหารที่ความสะดวกสบายในการซื้ออยูในระดับมากสามารถประยุกตเขากับพฤติกรรม
ผูบริโภคของคนไทยอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.35) อาหารจานดวนชวยใหดําเนินชีวิตสะดวกขึ้นอยูในระดับ
มาก (คาเฉล่ีย 4.09) 

สวนที่ 4 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตองมี
รูปแบบผลิตภัณฑที่ดึงดูดอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.11) รสชาติอรอยกวาอาหารทั่วไปอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 3.72) ควรมีการพัฒนารสชาติอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.03) แบรนดของอาหารจานดวนมีผลตอ
การซื้ออยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.24) รูปแบบผลิตภัณฑควรมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับผูบริโภคอยูใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.13) ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคาพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็น อาหาร
จานดวนมีราคาคุมคาเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ไดรับอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.52) ราคาของอาหารจานดวน
สามารถจับตองไดทุกฐานะอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.63) มีราคาถูกกวาเมื่อเทียบกับอาหารประเภทอื่นอยู
ในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.37) ควรมีปายแสดงและการแจงราคาที่ชัดเจนอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 
4.33) ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานชองทางจัดจําหนายพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็น มีชองทางการ
จัดจําหนายที่หลากหลายอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.27) สถานที่จัดจําหนายสะอาด บรรยากาศอบอุน นา
ใชบริการอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.01) ชองทางการจัดจําหนายครอบคลุมทุกพื้นที่ เพียงพอตอความ
ตองการอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.97) สะดวกตอการไปใชบริการอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.12) ปจจัย
สวนผสมทางการตลาดดานการสงเสริมการขายพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็น ควรมีการจัดโปรโมชั่น
อยางสม่ําเสมออยูในระดับดีมาก (คาเฉล่ีย 4.24) สามารถเขาถึงโฆษณาและประชาสัมพันธทางดานตางๆ 
เชน ผานทางโซเชียลมีเดียอยูในระดับดีมาก (คาเฉล่ีย 4.30) พนักงานมีการบริการที่ดีทําใหลูกคาอยาก
กลับมาใชบริการอีกครั้งอยูในระดับดีมาก (คาเฉล่ีย 4.15) พนักงานมีการแนะนําสินคาขายดีและสินคาใหม 
ดึงดูดจูงใจใหลูกคาซื้อสินคาอยูเสมออยูในระดับดีมาก (คาเฉล่ีย 4.18) 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ในปจจุบันการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) มีความสําคัญ
อยางมากทั้งในดานการนําแนวคิดทฤษฎีตางๆ เชน การนําสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 4P) 
มาปรับใช เพื่อใหทราบถึงทัศนคติและความตองการของผูบริโภค จากการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของ
ผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายที่มีตออาหารจานดวนสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดวา ปจจัยสวนผสมทาง
การตลาด มีอิทธิพลตอทัศนคติของผูบริโภคเจนเนอเรช่ันวายที่มีตออาหารจานดวน ซ่ึงสอดคลองกับ



สมมติฐานของ เครือมาส มีเกษม (2554) ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกันสงผลตอทัศนคติ
และพฤติกรรมที่แตกตางกัน โดยพบวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัย
ดานราคามีผลในระดับมากตามลําดับ รวมถึงยังสอดคลองกับสมมติฐานของสุนิสา พิลาสกุล (2540) การ
โฆษณาและการสงเสริมการขายในธุรกิจฟาสตฟูด เปนปจจัยแรกที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคอาหารฟาสตฟูด 

ในปจจัยทางดานประชากรศาสตรไมสงผลตอทัศนคติของผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายที่มีตออาหาร
จานดวน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของ วิไลวรรณ คงกิจ (2548) เพศที่แตกตางกันมีทัศนคติการบริโภคที่ไม
แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะการดําเนินชีวิตที่ไมแตกตางกัน รวมถึงยังมีการทํางานและศึกษาใน
ชั้นเดียวกันโดยไมไดแยกชายหญิงซึ่งอาจทําใหมีเจตคติคลายๆ กัน ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีทัศนคติ
การบริโภคที่ไมแตกตางกัน ระดับการศึกษาอยูในระดับใดก็จะมีความคิดและความตองการที่จะชอบส่ิงใหมๆ 
และรสชาติที่แปลกจากเดิม 

ในปจจัยทางดานพฤติกรรมการบริโภคสวนของรายไดสอดคลองกับสมมติฐานของ สุนิสา พิลาสกุล 
(2540) อาหารฟาสตฟูดแมวาจะมีราคาคอนขางสูงกวาอาหารแบบไทย แตผูบริโภครุนใหมเปนกลุมคนที่มี
กําลังซื้อสูงมีวัฒนธรรมบริโภคสูง แมวัยรุนเปนกลุมคนที่ยังไมมีงานทํา มีคาใชจายตางๆ แตก็ยังเปนกลุมที่
นิยมบริโภคมากกวากลุมอื่น 

 
ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายที่มีตออาหารจานดวนพบวา
ปจจัยดานผลิตภัณฑสงผลตอพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายที่มีตออาหารจานดวนมาก
ที่สุด (มีอิทธิพลเทากับ .315) โดยแบรนดของผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอทัศนคติในการเลือกซื้อมากที่สุด และ
รองลงมาคือผลิตภัณฑตองสรางใหเหมาะสมกับผูบริโภค จากตัวอยางขางตนผูวิจัยเห็นวาควรจะเริ่มสราง
จากภาพลักษณของแบรนด ซึ่งตอมาจะสามารถสรางความจงรักภักดี (Brand Loyalty) โดยเริ่มจากการ
สรางความรับรูของแบรนด (Brand awareness) ซึ่งเริ่มจากการทําส่ือโฆษณาประชาสัมพันธในรูปแบบทั้ง 
Above the line และ Below the low โดยปรับรูปแบบใหเขากับสถานการณในสมัยนั้น รวมถึงรับฟง
ความคิดเห็นจากลูกคา (Feedback) นํามาปรับใชกับผลิตภัณฑตนเอง เชน แบรนดไกทอด KFC รับฟง
ขอคิดเห็นจากลูกคาใน Change.org ที่ตองการนําไกทอดสูตรชิลล่ีชีสกลับมา รวมถึงแบรนดไกทอดไดเขาถึง
และเกาะกลุมเปาหมายลูกคาครอบครัวอยางเหนียวแนน การสรางเมนูผลิตภัณฑในรูปแบบของเซ็ตที่
ตอบสนองตอลูกคาที่มาในลักษณะกลุมหรือครอบครัว 

ปจจัยดานราคาสงผลตอพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายที่มีตออาหารจานดวน
รองลงมา (มีอิทธิพลเทากับ .163) โดยราคาตองมีปายบงบอกที่ชัดเจนมากที่สุด รองลงคือ ราคาสามารถ
เขาถึงไดทุกฐานะ การสรางจุด POP (Point of Purchase) ที่สามารถดึงดูดลูกคาโดยมีปายราคา และลด
ราคาที่ชัดเจน โดยสามารถสรางการตัดสินใจใหแกลูกคาไดโดยมีราคาที่ไมถูกไมแพงจนเกินไปสําหรับ
กลุมเปาหมายของทางแบรนด 

ปจจัยดานการสงเสริมการขายสงผลตอพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายที่มีตอ
อาหารจานดวนในอันดับสุดทาย (มีอิทธิพลเทากับ .134) โดยสามารถเขาถึงเขาถึงโฆษณาและ
ประชาสัมพันธทางดานตางๆ รองลงมาคือ พนักงานมีการบริการที่ดี ทําใหลูกคาอยากกลับมาใชบริการอีก
ครั้ง การสรางส่ือประชาสัมพันธในโซเชียลเน็ตเวิรค ในรูปแบบของแฟนเพจ ไลนออฟฟเชียล หรือในรูปแบบ
อื่นๆ ที่ทางลูกคาสามารถเขาถึงส่ือของเราไดงายที่สุดซ่ึงชองทางนี้จะมีราคาถูกที่สุดและไมกระทบตอ
ภาพลักษณ ในอันดับตอมาทางหนารานของเราพนักงานควรมีใจรักบริการ คอยบริการลูกคารวมถึง
สอดแทรกในรูปแบบของ Sale Personal คอยแนะนําลูกคาสวนตัวเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มยอดขาย เชน 
แนะนําโปรโมชั่นและผลิตภัณฑเพิ่มเติม 



ในสวนสุดทายขอมูลสวนตัว หรือพฤติกรรมการบริโภคไมไดสงผลตอพฤติกรรมและทัศนคติในการ
บริโภคอาหารจานดวนของผูบริโภคเจนเนอเรชั่นวายโดยตรง ซึ่งอาจจะมีปจจัยอื่นๆ ที่สงผลกระทบตอไป
อนาคต แตยังแสดงผลขอมูลวากลุมตัวอยางสวนใหญนิยมบริโภคอาหารจานดวนประเภทไกทอด KFC ซึ่งใน
ปจจุบันเปนเจาตลาดของธุรกิจอาหารจานดวน และนิยมซื้อตามหางสรรพสินคาซึ่ง KFC ครองจํานวนสาขาที่
เยอะที่สุดในประเทศไทยไปในปจจุบันจํานวนถึง 610 สาขา และเติบโตขึ้นในอนาคตเนื่องจากการเปล่ียน
รูปแบบของธุรกิจเปนรูปแบบของแฟรนไชส 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ศึกษากลุมตัวอยางที่กวางครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เชน กลุมวัยทํางาน เด็กประถมหรือมัธยม และกลุม
ผูสูงอายุ 
2. ศึกษาเปรียบเทียบกลุมตัวอยางทั้งในระหวางเขตเมืองและชนบท 
3. ศึกษาตัวแปรใหละเอียดและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นมากกวาเดิม 
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