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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 

ผูบ้ริโภคเลือกบริโภคอาหารฝร่ังเศสชนิดไหน ท าไมผูบ้ริโภคจึงเลือกอาหารฝร่ังเศส ใครมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจในการรับประทานอาหารฝร่ังเศส ผูบ้ริโภครับประทานอาหารฝร่ังเศสเม่ือใด ผูบ้ริโภคเลือก

รับประทานอาหารฝร่ังเศสท่ีไหน ขั้นตอนในการตดัสินใจบริโภคอาหารฝร่ังเศส โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคลของบุคคลวยัท างาน ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการรับประทานอาหารต่อม้ือ ประชากรในงานวิจัยน้ีคือ บุคคลวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) จึงสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี ผลการศึกษาพบวา่  

1. การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีประชากร

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 29 ปี มีสถานภาพ มีระดบั
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การศึกษาปริญญา มีอาชีพพนกังาน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  50,001 บาทข้ึน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการรับประทาน

อาหารต่อม้ือไม่เกิน 200 บาท 

2. พฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ท าไมผูบ้ริโภคจึงเลือกอาหาร

ฝร่ังเศส ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการรับประทานอาหารฝร่ังเศส ขั้นตอนในการตดัสินใจบริโภค

อาหารฝร่ังเศส ตามล าดบั และดา้นท่ีมีระดบัความเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ผูบ้ริโภคเลือกรับประทาน

อาหารฝร่ังเศสท่ีไหน ผูบ้ริโภคเลือกบริโภคอาหารฝร่ังเศสชนิดไหน ผูบ้ริโภครับประทานอาหารฝร่ังเศส

เม่ือใด ตามล าดบั  

ABSTRACT 

The study of Consumer Behavior of French Food of Working Age People in Bangkok Area had the 

objective to study Consumer Behavior of French Food of Working Age People in Bangkok Area as follows. 

What kind of French foods were consumed? Why did consumers choose French foods? Where did consumers 

have French foods? The process in decision-making to consume French foods by separating according to 

personal factor of working which consisted of gender, age, marital status, educational level, occupation, 

income per month, average expense in consuming food per meal. The population in this research was working 

age people in Bangkok area. The sample group answering the questionnaire were 400 people. The tools used 

in collecting the data were questionnaires. The data were analyzed by using computer application to find 

frequency, percentage, means (�̅�) , Standard deviation (SD) so the research was concluded as follows. From 

the study, it was found that.  

1. The study of Consumer Behavior of French Food of Working Age People in Bangkok Area had 400 people 

answering the questionnaire. Most of the 400 respondents were female. Most of them were 20-29 years. Most 

of them were single. Most of them had bachelor degree. Most of them were private company employees. Most 

of them had the income per month of 50,001 baht and. Mostly had the average expense in food meal not over 

200 baht  

2. Consumer Behavior of French Food of Working Age People in Bangkok Area in the overall picture was at 

a high level. When considering on each aspect, it was found that the aspects with opinion in high level were 

as follows. Why did consumers choose French foods? Who participated in decision-making to consume 
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French foods? The process in decision-making to consumer French foods respectively and the aspect with 

opinions on an average level were as follows. Where did consumers choose to consume French foods? What 
type of French food did consumer choose? When did consumers consume French foods? 

บทน า  

อาหารเป็นหน่ึงในปัจจยั 4 ท่ีมีเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษยทุ์กคน ไม่มีคนใดท่ีสามารถ
มีชีวิตอยู่ไดถ้า้หากขาดสารอาหาร ปัจจุบนัพฤติกรรมการบริโภคอาหารของมนุษยไ์ดมี้การเปล่ียนแปลงเกิด
ข้ึนอยู่ตลอดเวลา โดยการเปล่ียนแปลงนั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดลอ้ม สังคม 
และเศรษฐกิจ ลว้นส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของมนุษยท์ั้งส้ิน    

ฝร่ังเศสกบัไทยไดมี้ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัมานานตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา อาหารไทยหลายชนิด
ไดมี้อารยธรรมมาจากอาหารฝร่ังเศส โดยท่ีคนไทยไดน้ ามาประยุกต์จนกลายเป็นอาหารไทย ยกตวัอย่างเช่น 
ทองพลุ ซ่ึงเป็นหน่ึงในตระกูลขนมทองมงคล 9 อยา่ง ท่ีมีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง และความมีช่ือเสียง
โด่งดงัเหมือนดัง่พลุ ทองพลุเป็นขนมท่ีดดัแปลงมาจากเอแคลร์จากประเทศฝร่ังเศส ดว้ยการน าส่วนผสมท่ี
ไดม้าป้ันเป็นกอ้นกลม แลว้เปล่ียนจากการอบเป็นการทอดจนเป็นสีเหลืองทอง ทานคู่กบัน ้าเช่ือม น ้าผึ้ง หรือมี
การน ามาสอดไสไ้ก่  

ปัจจุบนัอาหารฝร่ังเศสไดเ้ป็นท่ีนิยมในคนไทยอย่างแพร่หลาย โดยไดมี้ร้านอาหารฝร่ังเศสต่างๆไดมี้
การเปิดในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขนม รวมถึงอาหารต่างๆท่ีขายอยู่ใน
หา้งสรรพสินคา้ อาหารฝร่ังเศสท่ีสามารถพบเจอไดท้ัว่ไปคือ ครัวซองต ์เป็นขนมอบท่ีมีส่วนผสมของเนยเป็น
หลกั มีการสลบัชั้นระหวา่งแป้งกบัเนย จนเกิดเป็นชั้นๆ มีรูปทรงคลา้ยประจนัทร์เส้ียว นอกจากนั้นยงัมีอาหาร
ฝร่ังเศสอีกมากมายท่ีคนไทยบริโภคอยูเ่ป็นประจ า  

การส่ือสารในปัจจุบนัมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว มีการใชส่ื้อสังคมแบบออนไลน์กนัอยา่งแพร่หลาย มี
กระแสนิยมเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากมีช่องทางการรับรู้ท่ีรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง การท าการตลาด
ออนไลน์ การท าโฆษณาผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นอีกช่องทางนึงท่ีเป็นท่ีนิยมอย่างมากในตอนน้ี การรีวิว
ร้านอาหารต่างๆ ซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลเป็นภาพน่ิงหรือภาพเคล่ียนไหวพร้อมเสียง การโฆษณาแบบปากต่อปาก
ผ่านดารา หรือผูท่ี้ไดรั้บการบริการมาแลว้ มีการบรรยายถึงรสชาดอาหาร ความพิถีพิถนัในการปรุงอาหาร 
รูปแบบการจดัจาน การตกแต่งใหส้วยงาม ท าใหผู้ท่ี้ไดรั้บชมเกิดความอยากรู้อยากลองในการเขา้รับบริการ จน
เกิดเป็นกระแสสังคมท่ีคนตอ้งไปลองให้รับรู้ เพ่ือท่ีจะไดเ้ท่าทนัตามผูอ่ื้น ท าให้ความรู้และพฤติกรรมการ
บริโภคเปล่ียนไปจากเดิม  

จงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 8,318,000 คน 
(สารประชากร , มหาวิทยาลัยมหิดล , ประชากรของประเทศไทย , 2562) มีประชากรท่ีอยู่ในวัยท างาน
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ประมาณ 5,292,900 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, สรุปผลส ารวจการ
ท างานของประชากร, เดือน กุมภาพนัธ์, 2562) เป็นเมืองหลวงท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของประเทศ  เป็น
ศูนยก์ลางความเจริญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นศูนยก์ลางการปกครอง การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การ
พาณิชย ์การเงินการธนาคาร การส่ือสาร รวมไปถึงสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆท่ีสวยงาม และท่ีขาดไม่ได้คือ
ร้านอาหารต่างๆท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก สามารถเลือกรับประทานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยร้านอาหารท่ีเปิด
ใหบ้ริการนั้น มีตั้งแต่ร้านอาหารหรูตามโรงแรมหรือภตัตาคาร ร้านอาหารในศูนยก์ารคา้ ร้านสะดวกซ้ือท่ีเปิด
ตลอด 24 ชัว่โมง ร้านอาหารตามตรอกซอยต่างๆ จนกระทั้งร้านอาหารรูปแบบริมบาทวิถีท่ีเป็นช่ือเสียงโด่งดงั
ไปทัว่โลก ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งร่วมของนักชิมอาหารจากทัว่ทุกแห่งหน มีทั้งร้านอาหารไทย 
ร้านอาหารญ่ีปุ่น ร้านอาหารจีน ร้านอาหาร  อิตาเลียน และร้านอาหารชาติ อ่ืนๆอีกมากมาย  ให้เลือก
รับประทาน   

ปัจจุบนัอาหารฝร่ังเศสไดรั้บความนิยมมากข้ึน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีท าให้การ
ส่ือสาร การเดินทาง การขนส่งจากท่ีห่างไกลสะดวกรวดเร็วมากข้ึน มีการเปิดรับวฒันธรรมจากท่ีต่างๆเพ่ิม
มากยิ่งข้ึน   จึงเป็นเหตุท าใหผู้ศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นอย่างไร เพ่ือจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผูท่ี้
สนใจสามารถน าไปใชใ้นการศึกษา และน าไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคตต่อไป  

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
2.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก

ตามปัจจยัดา้นประชากร  

ขอบเขตการวจิยั  
ในการศึกษาวิจัย  เ ร่ือง  พฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวัยท างาน ในเขต

กรุงเทพมหานครมีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี  
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา  

มุ่งศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ตวัแปรการศึกษา ดงัน้ี  

1)ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัประชากร ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดบัการศึกษา, 
อาชีพ, รายไดต่้อเดือน และค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการรับประทานอาหารต่อม้ือ  
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2) ตัวแปรตาม คือ  พฤติกรรมการบริโภคอาหารฝ ร่ัง เศสของบุคคลวัยท างาน ในเขต
กรุงเทพมหานครดงัน้ี พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร, ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ, ใครมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ, ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด, ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร  

2. ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีบริโภคอาหารฝร่ังเศส   

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
การวิจยัคร้ังน้ีจะท าการวิจยั ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2562  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้าใชแ้นวทางในการศึกษา และการน าไปประยกุตใ์ชต่้อไป 

แนวคิด ทฤษฎี 

 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มุ่ง

ศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีเอกสารงานวิจบัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาประกอบการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั และประกอบ

ผลการน าเสนอวิจยัไปใชป้ระโยชน ์เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีก าหนดไว ้แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ 

ดงัน้ี   

พฤตกิรรมของผู้บริโภค  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behaviour) เป็นการศึกษาลกัษณะของผูบ้ริโภค ในการจดัหาและ

จบัจ่าย สินคา้และบริการจากระบบทางเศรษฐกิจ เพ่ือการด ารงอยู่ในชีวิตประจ าวนั โดยกิจกรรมทางดา้น

การตลาด(Marketing Activity) จะเขา้มามีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษยเ์พ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการด ารงอยูใ่นชีวิตประจ าวนัเหล่านั้น โดยสามารถศึกษาไดจ้ากลกัษณะเหล่าน้ี คือ ลกัษณะผลิตภณัฑ ์และ

บริการท่ีผูบ้ริโภคเขา้มารับบริการ,ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการใชบ้ริการ,วิธีการช าระเงิน, พฤติกรรมการใชบ้ริการ

ในวนัและช่วงเวลาท่ีมกัจะมาใชบ้ริการ เป็นตน้ (การเกษร์ แกว้เทพา, 2555) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบั

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ และพฤติกรรมความตอ้งการซ้ือ และการใชข้อง

ผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีจะช่วยให้นกัการตลาดสามารถจดัการกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ค าถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคคือ 6Ws 
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และ 1H ประกอบไปดว้ย Who, What, When, Where, Whom, Why และ How เพ่ือคน้หาค าตอบ 7 ประการ 

หรือ 7Os ประกอบไปดว้ย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations   

พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร  

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การกระท าการแสดงออกท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองของ ประเภทของอาหารท่ีบริโภค การเลือกซ้ืออาหาร ความถ่ีในการบริโภค ตลอดจนลกัษณะพฤติกรรม

ในการบริโภค ลว้นแลว้แต่เป็นพฤติกรรมในการบริโภคอาหารดว้ยกนัทั้งส้ิน  ซ่ึงพฤติกรรมในการบริโภค

อาหารเหล่าน้ี จะสามารถส่งผลต่อสุขภาพและภาวะโภชนาการของผูบ้ริโภคได้  เพราะหากบุคคลใดมี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกตอ้ง ก็อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาโภชนาการ และโรคภยัไขเ้จ็บตามมา 

(พิณใจ ทองเจริญ, 2556) 

ข้อมูลเน้ือหาเกีย่วกบัอาหารฝร่ังเศส  

อาหารฝร่ังเศสเป็นหน่ึงในอาหารท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดในโลก นอกจากน้ีได้รับการโหวตจาก

คณะกรรมการยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรม ในบรรดา 47 วฒันธรรม ซ่ึงถือเป็นคร้ังแรกท่ีอาหารไดข้ึ้น

ทะเบียนมรดกทางวฒันธรรม ดว้ยเหตุน้ีเองอาหารฝร่ังเศสจึงกลายเป็นท่ีโปรดปรานของใครหลายคนท่ีไดมี้

โอกาสล้ิมลอง อาหารฝร่ังเศสไดมี้การพฒันามาหลายศตวรรษเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง โดยใน

สมยักลาง พ่อครัวท่ีมีช่ือเสียงจะท างานอยู่ในพระราชวงั ท าให้ผูท่ี้ไดมี้โอกาสล้ิมรสความอร่อยจะเป็นคน

ชั้นสูงเสียมากกวา่ จนเม่ือปี 1789 ฝร่ังเศสไดเ้กิดการปฏิวติั และมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง พ่อครัวท่ีอยูใ่น

พระราชวงัจึงไดอ้อกมาเปิดร้านอาหาร ท าใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสล้ิมลองรสชาติความอร่อยของอาหารชาววงั

อนัเล่ืองช่ือ โดยในแต่ละเมนูเนน้การใชส้มุนไพรเป็นส่วนผสมหลกั และมีการน าไวน์มาปรุงอาหารเพ่ือใหไ้ด้

รสชาติอร่อยท่ีแปลกใหม่ รวมถึงไดมี้การคิดสูตรอาหารท่ีน าไปน่ึง ย่าง และคิดคน้เมนูอ่ืนๆ ท่ีอดัแน่นไปดว้ย

ความอร่อยอีกมากมาย ใครท่ีเป็นนกัชิมตวัยง รวมถึงช่ืนชอบรสชาติความอร่อยของอาหารฝร่ังเศส อาหาร

ฝร่ังเศสท่ีเป็นท่ีนิยมในประเทศไทยท่ีสามารถพบเจอไดท้ัว่ไป เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งทัว่ถึง 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

กมลวรรณ  ช้างเล็ก (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารบุฟเฟต์ญ่ีปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ระดบั

การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟตญ่ี์ปุ่นดา้นค่าใชจ่้าย 

ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการบริโภค ส่วนปัจจยัดา้นสถานภาพ อาชีพ  มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการ

บริโภคและค่าใชจ่้ายในการบริโภค และปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค
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อาหารบุฟเฟตญ่ี์ปุ่น ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมผูบ้ริโภคด้านความถ่ีในการบริโภค ยกเวน้ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้าน

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

จรรยา พ่ึงสอน (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้

ดของวยัรุ่นจงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า วยัรุ่นมากกว่าคร่ึงชอบบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ด โดยภาพรวม

พบว่าส่วนใหญ่มีการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริโภคในระดบักลางคือบริโภคเป็นบางคร้ัง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ดของวยัรุ่นจงัหวดันนทบุรี คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของวยัรุ่น ไดแ้ก่ เงิน

ค่าอาหารท่ีไดรั้บ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด เจตคติเก่ียวกบัการบริโภคอาหาร

ฟาสตฟ์ู้ด  ปัจจยัดา้นครอบครัวท่ีมีความสมัพนัธ์ ไดแ้ก่ การบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ดของครอบครัว ลกัษณะการ

ดูแลของผูป้กครองเก่ียวกบัการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของบุตร   ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีมีความสัมพนัธ์ 

ไดแ้ก่ แหล่งความรู้เร่ืองการบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ดจากส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือบุคคลและพฤติกรรมดา้น

บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของเพ่ือน ส าหรับแหล่งความรู้จากโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ในทางตรงกนัขา้ม ใน

ระดบัต ่า แนวทางการปรับปรุงพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ดควรเนน้บทบาทของครอบครัวและสร้าง

เสริมเจตคติท่ีดีทางดา้นสุขภาพ  

จุรีรัตน ์มฏัฐาพนัธ์ (2555) ศึกษาเร่ือง ความรู้ค่านิยมวิถีชีวิตกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน

แบบตะวนัตกของนกัเรียนวยัรุ่นในพ้ืนท่ีเขตเมืองจงัหวดัชุมพร ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อาย ุ17 ปี ภาวะโภชนาการอยูใ่นเกณฑป์กติไดรั้บเงินค่าใชจ่้าย 401 - 500 บาทต่อสปัดาห์อาศยัอยู่กบั

บิดาและมารดา มีการศึกษาชั้นมธัยมศึกษา - อนุปริญญา ครอบครัวมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001-30,000 บาทต่อเดือน

มี ความรู้ค่านิยมวิถีชีวิติและพฤติกรรมเก่ียวกบัการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวนัตกระดบัปานกลาง 

ธารทิพย ์อุบลสถิตย ์(2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

ในอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบวา่ ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ส่วน

ใหญ่รับประทานอาหารไทยช่วงม้ือเยน็ อาหารประเภทเรียกน ้ายอ่ยท่ีเลือกเป็นอนัดบั 1 คือ ประเภทอาหารว่าง

อาหารจานหลกัเลือกเป็นอนัดบั 1 คือ ประเภทขา้วผดั ผดัไทยและอ่ืนๆ ประเภทของหวานเลือกเป็นอนัดบั 1 

คือ ขา้วเหนียวมะม่วง ชอบอาหารไทยท่ีมีรสเผด็ เลือกรับประทานอาหารไทยเพราะชอบอาหารไทย ตดัสินใจ

เลือกรับประทานดว้ยตนเอง ในร้านอาหารไทยทัว่ไป และมีความถ่ีในการรับประทานอาหารไทยมากกว่า 6 

คร้ังต่อสปัดาห์ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ไทยของนักท่องเท่ียวทุกด้านอยู่ในระดับมากและระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
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เบญญาภา อยู่โพธ์ิทอง (2557) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวนานาชาติ

เก่ียวกบัอาหารไทยริมบาทวิถีกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวนานาชาติส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชายคิด มาจากกลุ่มประเทศตน้ทางภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวนัออกยโุรปอเมริกาคิดเป็น อายรุะหวา่ง 20 - 29 ปี

มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เฉล่ียต่อปีระหว่าง $10,001 - $20,000 ด้านพฤติกรรมพบว่า

นกัท่องเท่ียวนานาชาติส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 2 - 3 คร้ังพ านกัในกรุงเทพมหานคร

น้อยกว่า 5 ว ันเดินทางมาท่องเท่ียวกรุงเทพมหาครกับครอบครัวมีวัตถุประสงค์เ ดินทางเข้ามาใน

กรุงเทพมหานครเพ่ือการท่องเท่ียวส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารไทยมีความถ่ีในการรับประทานอาหาร

ไทยริมบาทวิถี 2 - 5 คร้ังมีค่าใชจ่้ายโดยรวมต่อม้ือในการรับประทานอาหารไทยริมบาทวิถีระหว่าง 51 - 100 

บาทมีประสบการณ์เคยรับประทานอาหารริมบาทวิถีในประเทศอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ประเทศไทยนกัท่องเท่ียวมีการ

ตดัสินใจในการรับประทานอาหารไทยริมบาทวิถีดว้ยตนเองมากท่ีสุดดา้นความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว

นานาชาติเก่ียวกบัอาหารไทยริมบาทวิถีกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นไดแ้ก่ดา้นอาหารและรสชาติ

ดา้นการบริการดา้นผูข้ายดา้นสถานท่ีและบรรยากาศดา้นอุปกรณ์และเคร่ืองปรุงตาม ล าดบั  

ยุพิน อินทะนนท ์(2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทอ้งถ่ิน

ภาคเหนือของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการบริโภคของ

ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมารับประทานอาหารทอ้งถ่ินภาคเหนือนอ้ย

กว่า 2 คร้ัง ส่ิงท่ีดึงดูดใจให้ผูบ้ริโภคเลือกรับประทานอาหารคือ รสชาดของอาหาร ร้านอาหารท่ีเลือกไป

รับประทานส่วนใหญ่อยู่ใกลท่ี้พกัอาศยั ส่วนใหญ่รับประทานอาหารกบัเพ่ือน ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจ

เลือกรับประทานอาหาร คือ ตนเอง ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัร้านอาหารจากเพ่ือนและคนรู้จกั ส่ิง

ท่ีดึงดูดใจคือบรรยากาศสไตลล์า้นนา ส่ิงท่ีชอบรับประทานมากท่ีสุดคือ แคบหมู  

เอกพล บุญช่วยชู (2558) ศึกษาเร่ือง ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี วิทยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความรู้เก่ียวกบัการบริโภคอาหารไทย

ของนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัดี พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทย ดา้นชนิดอาหารไทยท่ีบริโภค

พบว่า นักศึกษาบริโภคอาหารไทยประเภทแกง ย  า ตม้ และเคร่ืองจ้ิมนานๆคร้ัง และผดับ่อยคร้ัง ส่วนดา้น

รูปแบบการบริโภคอาหารไทยพบวา่ นกัศึกษาบริโภคอาหารไทยท่ีบา้นบ่อยคร้ัง   
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กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการด าเนินการวจิยั 

  ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability 

Sampling) ซ่ึงผูวิ้จยัไดเ้ลือกวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา

คร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 3 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของบุคคลวยัท างานในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการรับประทาน

อาหารต่อม้ือ จ านวน 7 ขอ้ 

  ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามวดัพฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศส ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตร

ประเมินแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดบั 

  ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะ 

  และน าเสนอแบบสอบถามแก่อาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือท าการทดสอบเน้ือหาและน ามาปรับปรุงแกไ้ข

จากนั้นการทดสอบท าไดโ้ดยน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบความ

น่าเช่ือถือ (Reliability) และคน้หาขอบกพร่องของขอ้ค าถามท่ีใชว้ดัตวัแปรดงักล่าว โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือ

ปัจจยัประชากร 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดต่้อเดือน 

7. ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการ

รับประทานอาหารต่อม้ือ 

พฤตกิรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างาน  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

- ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 

- ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 

- ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 

- ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 

- ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 

- ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
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การบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล ค่าเฉล่ีย (�̅�) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับผลวิเคราะห์ระดับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวจิยั 

  ปัจจยัด้านประชากร 

  การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ประชากรผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 29 ปี มีสถานภาพ

โสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป มี

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการรับประทานอาหารต่อม้ือไม่เกิน 200 บาท 

  พฤตกิรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างาน  ในเขตกรุงเทพมหานคร  

  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ 

ท าไมผูบ้ริโภคจึงเลือกอาหารฝร่ังเศส ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการรับประทานอาหารฝร่ังเศส 

ขั้นตอนในการตดัสินใจบริโภคอาหารฝร่ังเศส ตามล าดบั และดา้นท่ีมีระดบัความเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 

คือ ผูบ้ริโภคเลือกรับประทานอาหารฝร่ังเศสท่ีไหน ผูบ้ริโภคเลือกบริโภคอาหารฝร่ังเศสชนิดไหน ผูบ้ริโภค

รับประทานอาหารฝร่ังเศสเม่ือใด ตามล าดบั 

อภิปรายผล 

  การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติมดงัน้ี 

1. ผูบ้ริโภคเลือกบริโภคอาหารฝร่ังเศสชนิดไหน พฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยั

ท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบั

ความเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ เบเกอร่ี ขนมหวาน อาหารคาว ตามล าดบั และขอ้ท่ีมีระดบัความเห็นอยู่ในระดบั

ปานกลาง คือ คอร์สอาหาร (อาหารชุดรวมอาหารคาว ขนมหวาน และ เคร่ืองด่ืม) เคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ 

ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ เอกพล บุญช่วยชู (2558) ศึกษาเร่ือง ความรู้และพฤติกรรมการบริโภค

อาหารไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความรู้

เก่ียวกบัการบริโภคอาหารไทยของนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้อยูใ่นระดบัดี พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทย 

ดา้นชนิดอาหารไทยท่ีบริโภคพบว่า นกัศึกษาบริโภคอาหารไทยประเภทแกง ย  า ตม้ และเคร่ืองจ้ิมนานๆคร้ัง 

และผดับ่อยคร้ัง ส่วนดา้นรูปแบบการบริโภคอาหารไทยพบวา่ นกัศึกษาบริโภคอาหารไทยท่ีบา้นบ่อยคร้ัง   
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2. ท าไมผูบ้ริโภคจึงเลือกอาหารฝร่ังเศส พฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างาน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความเห็นอยู่ใน

ระดบัมาก คือ ร้านอาหารบรรยากาศดี, มีการให้บริการดี อาหารรสชาดอร่อย รูปลกัษณ์ของอาหารท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ มีความสวยงาม ตามล าดบั และขอ้ท่ีมีระดบัความเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ วฒันธรรมการ

รับประทานอาหาร ตามกระแสสังคม ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ยุพิน อินทะนนท ์(2555) ศึกษา

เร่ือง ปัจจยัการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินภาคเหนือของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอศรี

ราชา จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใน

ระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมารับประทานอาหารทอ้งถ่ินภาคเหนือนอ้ยกว่า 2 คร้ัง ส่ิงท่ีดึงดูดใจใหผู้บ้ริโภคเลือก

รับประทานอาหารคือ รสชาดของอาหาร ร้านอาหารท่ีเลือกไปรับประทานส่วนใหญ่อยู่ใกลท่ี้พกัอาศยั ส่วน

ใหญ่รับประทานอาหารกบัเพ่ือน ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกรับประทานอาหาร คือ ตนเอง ส่วนใหญ่

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัร้านอาหารจากเพ่ือนและคนรู้จกั ส่ิงท่ีดึงดูดใจคือบรรยากาศสไตลล์า้นนา ส่ิงท่ี

ชอบรับประทานมากท่ีสุดคือ แคบหมู  

3. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการรับประทานอาหารฝร่ังเศส พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ขอ้ท่ีมีระดบัความเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ เพ่ือน ครอบครัว แฟน, คนรัก เพ่ือนร่วมงาน ตามล าดบั และขอ้ท่ีมี

ระดบัความเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ดารา, นกัแสดง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ กมลวรรณ  ชา้งเลก็ 

(2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟตญ่ี์ปุ่น ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟตญ่ี์ปุ่นดา้นค่าใชจ่้าย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการ

บริโภค ส่วนปัจจยัดา้นสถานภาพ อาชีพ  มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการบริโภคและค่าใชจ่้ายในการบริโภค 

และปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟตญ่ี์ปุ่น ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นความถ่ีใน

การบริโภค ยกเวน้ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

4. ผูบ้ริโภครับประทานอาหารฝร่ังเศสเม่ือใด พฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยั

ท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบั

ความเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ เยน็ ค ่า ตามล าดบั และขอ้ท่ีมีระดบัความเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ กลางวนั 

เชา้ ตลอดทั้งวนั ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ธารทิพย ์อุบลสถิตย ์(2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรม

การบริโภคอาหารไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษา
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พบว่า ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่รับประทานอาหารไทยช่วงม้ือเย็น อาหาร

ประเภทเรียกน ้ายอ่ยท่ีเลือกเป็นอนัดบั 1 คือ ประเภทอาหารว่างอาหารจานหลกัเลือกเป็นอนัดบั 1 คือ ประเภท

ขา้วผดั ผดัไทยและอ่ืนๆ ประเภทของหวานเลือกเป็นอนัดบั 1 คือ ขา้วเหนียวมะม่วง ชอบอาหารไทยท่ีมีรสเผด็ 

เลือกรับประทานอาหารไทยเพราะชอบอาหารไทย ตดัสินใจเลือกรับประทานดว้ยตนเอง ในร้านอาหารไทย

ทัว่ไป และมีความถ่ีในการรับประทานอาหารไทยมากกว่า 6 คร้ังต่อสัปดาห์ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของนกัท่องเท่ียวทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก

และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทย โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก  

5. ผูบ้ริโภคเลือกรับประทานอาหารฝร่ังเศสท่ีไหน พฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยั

ท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบั

ความเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ร้านอาหารในห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหารใน ตามล าดบั และขอ้ท่ีมีระดับ

ความเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ร้านอาหารฝร่ังเศสโดยเฉพาะ ร้านสะดวกซ้ือ, ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านอาหาร

ริมทาง, สตรีทฟู้ด ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับการวิจัยของ เบญญาภา อยู่โพธ์ิทอง (2557) ศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวนานาชาติเก่ียวกบัอาหารไทยริมบาทวิถีกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวนานาชาติส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิด มาจากกลุ่มประเทศตน้ทางภูมิภาคอาเซียน

เอเชียตะวนัออกยโุรปอเมริกาคิดเป็น อายรุะหวา่ง 20 - 29 ปีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

ปีระหว่าง $10,001 - $20,000 ดา้นพฤติกรรมพบว่านักท่องเท่ียวนานาชาติส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานคร 2 - 3 คร้ังพ านกัในกรุงเทพมหานครนอ้ยกว่า 5 วนัเดินทางมาท่องเท่ียวกรุงเทพมหาครกบั

ครอบครัวมีวตัถุประสงคเ์ดินทางเขา้มาในกรุงเทพมหานครเพ่ือการท่องเท่ียวส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหาร

ไทยมีความถ่ีในการรับประทานอาหารไทยริมบาทวิถี 2 - 5 คร้ังมีค่าใชจ่้ายโดยรวมต่อม้ือในการรับประทาน

อาหารไทยริมบาทวิถีระหวา่ง 51 - 100 บาทมีประสบการณ์เคยรับประทานอาหารริมบาทวิถีในประเทศอ่ืนๆท่ี

ไม่ใช่ประเทศไทยนกัท่องเท่ียวมีการตดัสินใจในการรับประทานอาหารไทยริมบาทวิถีดว้ยตนเองมากท่ีสุด

ดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวนานาชาติเก่ียวกบัอาหารไทยริมบาทวิถีกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัมาก

ทุกดา้นไดแ้ก่ดา้นอาหารและรสชาติดา้นการบริการดา้นผูข้ายดา้นสถานท่ีและบรรยากาศดา้นอุปกรณ์และ

เคร่ืองปรุงตาม ล าดบั  

6. ขั้นตอนในการตดัสินใจบริโภคอาหารฝร่ังเศส พฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยั

ท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความเห็น

อยูใ่นระดบัมาก คือ ดูรีวิวร้านอาหาร มีคนใหค้ าแนะน า ดูรายการท าอาหาร โฆษณาตามช่องทางต่างๆ เช่น ส่ือ
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ออนไลน ์โทรทศัน ์ตามล าดบั และขอ้ท่ีมีระดบัความเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดินผา่นร้านอาหารจึงสนใจ

อยากลองรับประทาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ จรรยา พ่ึงสอน (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ดของวยัรุ่นจงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ วยัรุ่นมากกวา่คร่ึงชอบ

บริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ด โดยภาพรวมพบวา่ส่วนใหญ่มีการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริโภคในระดบักลางคือบริโภค

เป็นบางคร้ัง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของวยัรุ่นจงัหวดันนทบุรี คือ 

ปัจจยัส่วนบุคคลของวยัรุ่น ไดแ้ก่ เงินค่าอาหารท่ีไดรั้บ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ด 

เจตคติเก่ียวกบัการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด  ปัจจยัดา้นครอบครัวท่ีมีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การบริโภคอาหาร

ฟาสตฟ์ู้ดของครอบครัว ลกัษณะการดูแลของผูป้กครองเก่ียวกบัการบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ดของบุตร   ปัจจยั

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีมีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ แหล่งความรู้เร่ืองการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดจากส่ือมวลชน ส่ือ

เฉพาะกิจ ส่ือบุคคลและพฤติกรรมดา้นบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ดของเพ่ือน ส าหรับแหล่งความรู้จากโรงเรียนมี

ความสัมพนัธ์ในทางตรงกนัขา้ม ในระดบัต ่า แนวทางการปรับปรุงพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ดควร

เนน้บทบาทของครอบครัวและสร้างเสริมเจตคติท่ีดีทางดา้นสุขภาพ  

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

  จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพ่ือใชใ้ห้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ

ผูป้ระกอบการร้านอาหารฝร่ังเศส ดงัน้ี 

  1. ผลจากการวิจยัผูบ้ริโภคเลือกบริโภคอาหารฝร่ังเศสชนิดไหน พบว่า โดยภาพรวมพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัปานกลาง ส่ิงท่ีควรปรับปรุง 

คือ เนน้อาหารว่าง ของทานเล่น เช่น เบเกอร่ี ขนมหวาน ท่ีมีรูปลกัษณ์น่ารับประทานและรสชาติอร่อยเหมาะ

กบัทานไดทุ้กช่วงเวลา 

  2. ผูท้  าไมผูบ้ริโภคจึงเลือกอาหารฝร่ังเศส พบว่า โดยภาพรวมพฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศส

ของบุคคลวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ การตกแต่งร้านอาหารใหมี้

บรรยากาศท่ีดี มีการอบรมพนกังานใหบ้ริการท่ีดี การควบคุมรสชาดอาหารใหมี้มาตรฐาน ใหมี้รสชาดท่ีอร่อย

อยา่งสม ่าเสมอ 

  3. ผลจากการวิจัยใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการรับประทานอาหารฝร่ังเศส พบว่า โดย

ภาพรวมพฤติกรรมการบริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก ส่ิง

ท่ีควรปรับปรุงคือ การจดัร้านอาหารท่ีเหมาะแก่การพาเพ่ือนไปสังสรรค ์การจดัร้านอาหารใหมี้บรรยากาศท่ี

อบอุ่นเหมาะแก่การพาครอบครัวไปรับประทาน การจดัโปรโมชัน่พิเศษ หรือพ้ืนท่ีพิเศษ 
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  4. ผลจากการวิจยัผูบ้ริโภครับประทานอาหารฝร่ังเศสเม่ือใด พบว่า โดยภาพรวมพฤติกรรมการบริ

โภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัปานกลาง ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ 

ส่วนมากผูบ้ริโภคมกัเขา้รับประทานอาหารช่วงเยน็ จึงควรมีอาหารท่ีหลากหลายในช่วงเยน็ทั้งคาวและหวาน 

เพ่ือเป็นทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค ไดเ้ลือกรับประทานตามความพึงพอใจ 

  5. ผลจากการวิจยัผูบ้ริโภครับประทานอาหารฝร่ังเศสท่ีไหน พบว่า โดยภาพรวมพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัปานกลาง ส่ิงท่ีควรปรับปรุง 

คือ ผูบ้ริโภคมักเข้ารับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้า โรงแรม และร้านอาหารฝร่ังเศสโดยเฉพาะ 

ตามล าดบั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ หา้งสรรพสินคา้ มีความสะดวกต่อการเขา้รับประทานอาหารฝร่ังเศสมากส าหรับ

ผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการควรขยายสาขาตามหา้งสรรพสินคา้เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงไดง่้าย พร้อมจดัท าบูธเพ่ือท า

โปรโมชัน่ ส่งเสริมการขาย เพ่ือดึงดูดผูบ้ริโภคใหเ้ขา้ใชบ้ริการ 

  6. ผลจากการวิจยัขั้นตอนในการตดัสินใจบริโภคอาหารฝร่ังเศส พบว่า โดยภาพรวมพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารฝร่ังเศสของบุคคลวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ การ

วางแผนกลยุทธ์ิ และท าการตลาด ท าการรีวิวร้านอาหารในช่องทางต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ การใหบ้ริการท่ีดีแก่

ทุกๆคนท่ีเขา้มารับประทานอาหารฝร่ังเศสเพ่ือเป็นการบอกต่อๆกนั การน าเสนอวิธีการท าอาหารฝร่ังเศสให้

น่าสนใจ  

เอกสารอ้างองิ 

  กมลวรรณ  ชา้งเล็ก. 2558. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

บุฟเฟตญ่ี์ปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร. การศึกษาคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. แขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาวิทยาการจดัการ : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

  จรรยา พ่ึงสอน. 2555. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของวยัรุ่น

จังหวัดนนทบุ รี .  วิ ทย า นิพน ธ์คหกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต .  ส าข าวิ ช าม นุษย นิ เ วศศาสต ร์  :

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

  จุรีรัตน์ มฏัฐาพนัธ์. 2555. ความรู้ค่านิยมวิถีชีวิตกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบ

ตะวนัตกของนักเรียนวยัรุ่นในพ้ืนท่ีเขตเมืองจังหวดัชุมพร. การค้นควา้อิสระสาธารณสุขมหาบัณฑิต : 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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