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บทคัดย่อ 
 

วิถีชีวิตของบุคคลในชุมชนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนําไปสูํพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารนอกบ๎านที่เพ่ิมสูงขึ้น ทําให๎ธุรกิจร๎านอาหารมีแนวโน๎มที่จะแขํงขันกันอยํางรุนแรงขึ้น มีธุรกิจ
ร๎านอาหารรายใหมํทยอยเข๎าสูํตลาดอยํางตํอเนื่อง ฟูดทรักหรือรถขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) 
ได๎เข๎ามาสูํประเทศไทย โดยมีลักษณะสําคัญคือสามารถเคลื่อนย๎ายไปจอดตามสถานที่ตํางๆ มีการ
ตกแตํงยานพาหนะให๎โดดเดํนและมีเอกลักษณ๑ ซึ่งอาหารสํวนใหญํจะมักเป็นอาหารที่รับประทานงําย
และสะดวก สามารถตอบสนองตํอวิถีชีวิตของบุคคลในชุมชนเมืองได๎เป็นอยํางดี ด๎วยลักษณะของ
รูปแบบการให๎บริการที่แปลกใหมํและผู๎ให๎บริการแตํละรายตํางสร๎างความโดดเดํนและเป็นเอกลักษณ๑
ที่ดึงดูดความสนใจของผู๎บริโภคได๎เป็นอยํางดี จึงทําให๎ฟูดทรัก (Food Truck) เป็นที่นิยมในหมูํ
ผู๎บริโภคเป็นจํานวนมาก 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) 
และปัจจัยประชากรศาสตร๑ ด๎านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ ที่สํงผล
ตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการธุรกิจสามารถนําข๎อมูลและผลการวิจัยที่ได๎ไปปรับใช๎เป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจ รวมถึงกําหนดกลยุทธ๑ทางการตลาดที่เหมาะสมเพ่ือให๎ตรง
กับความต๎องการของผู๎บริโภค เพ่ือให๎ผู๎บริโภคมีการใช๎บริการมากขึ้นและมีความตํอเนื่อง 
 ผลการวิจัยพบวําปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food 
Truck)ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได๎แกํ ปัจจัยด๎านคุณภาพของผลิตภัณฑ๑และความ
เหมาะสมของราคา ปัจจัยด๎านความสะดวกในการเดินทางและราคาผลิตภัณฑ๑ เมื่อเทียบกับร๎านอื่น 
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ปัจจัยด๎านความมีเอกลักษณ๑ทางกายภาพ ปัจจัยด๎านการนําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ๑และกระบวนการ 
ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด ชื่อเสียงและความหลากหลายของ Food Truck ปัจจัยด๎านความ
โดดเดํนและความหลากหลายของผลิตภัณฑ๑ และปัจจัยด๎านพนักงาน โดยในสํวนของลักษณะ
ประชากรศาสตร๑ พบวําลักษณะเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพที่แตกตําง
กันไมํสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
คําสําคัญ: ฟูดทรักหรือรถขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) 
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ABSTRACT 
 
 Thai consumption behavior nowadays changed accordingly to social 
changes. Consumers tend to dine out more than the past that result in competition 
in the restaurant industry. Recently food truck culture is quite refreshing within 
Thailand’s food scene. Food truck is a food service that can be moved to another 
location with the variety and tasty foods response to consumers lifestyle in Thailand. 
 The overall objectives of this study were to find out the result of 7P’s 
marketing mix and demographic factors include gender, age, degree, average income 
and occupation that affecting food truck selection of customers in Bangkok. The 
result of this study were used to develop your business strategy in order to attract 
new customers and retain existing customers. 

The finding of this study indicated that food truck selection of customers 
in Bangkok were not affected by differences in demographic factor - gender, age, 
degree, average income and occupation. The Quality of food and proper pricing was 
the most affected customer’s food truck selection    
 
Keywords: Food Truck 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยฉบับนี้สามารถดําเนินการได๎อยํางสําเร็จลุลํวงและประสบความสําเร็จได๎ด๎วยดี 
เนื่องจากได๎รับความอนุเคราะห๑จากรองศาสตราจารย๑ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ อาจารย๑ที่ปรึกษางาน
วิจัยค๎นคว๎าอิสระที่ให๎ความกรุณาสละเวลาในการให๎คําปรึกษา ข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะตํางๆที่
เป็นประโยชน๑อยํางยิ่งตํอการศึกษางานวิจัย รวมถึงรองศาสตราจารย๑ ดร.นภดล รํมโพธิ์ ที่ ให๎เกียรติ
เป็นประธานกรรมการ ซึ่งได๎ให๎คําแนะนําตํางๆและข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน๑เพ่ือปรับให๎
งานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ๑มากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ทุกทํานที่มอบ
ความรู๎ ในแขนงตํางๆ ซึ่งผู๎วิจัยได๎นํามาใช๎ประโยชน๑ในงานวิจัยครั้งนี้  และขอขอบคุณผู๎ตอบ
แบบสอบถามทุกทํานที่สละเวลาของทํานในการให๎ข๎อมูลและตอบแบบสอบถามฉบับนี้ รวมถึงกําลังใจ
และความชํวยเหลือที่ได๎จาก ครอบครัว รุํนพ่ี รุํนน๎อง และเพ่ือนๆ ทุกคน ซึ่งสํงผลให๎งานวิจัยฉบับนี้
ประสบความสําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยดี 
 ผู๎วิจัยจึงหวังเป็นอยํางยิ่งวํา งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นข๎อมูลที่มีประโยชน๑ตํอผู๎ประกอบการ
ธุรกิจและผู๎ที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจ Food Truck ทุกทําน อนึ่งหากงานวิจัยนี้มีข๎อบกพรํองหรือผิดพลาด
ประการใด ผู๎วิจัยต๎องขออภัยมา ณ ที่นี้ 
 
 
 
         นางสาวสัณห๑จุฑา จํารูญวัฒน๑ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสําคัญ 

 
ในปัจจุบันการขยายตัวของอาคารสํานักงานและที่อยูํอาศัยในชุมชนเมืองนั้นเพ่ิมขึ้น

อยํางมาก สํงผลให๎มีประชากรหนาแนํนในบริเวณดังกลําว จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่สํงผลให๎ความต๎องการ
ในการใช๎บริการร๎านอาหารของผู๎บริโภคนั้นสูงขึ้น จึงทําให๎มีการขยายตัวของธุรกิจร๎านอาหารเป็น
จํานวนมาก อันเนื่องมาจากวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคลในชุมชนเมืองนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากใน
อดีต ซึ่งแตํกํอนการรับประทานอาหารนั้นมักจะเป็นการประกอบอาหารกันเองและรับประทานอาหาร
ภายในบ๎าน โดยเป็นการรับประทานอาหารรํวมกันภายในครอบครัว มีการให๎ความสําคัญและใสํใจใน
รายละเอียดในแตํละมื้อคํอนข๎างมาก แตํในปัจจุบันด๎วยวิถีการดําเนินชีวิตที่เรํงรีบของคนเมืองที่
ต๎องการความสะดวก รวดเร็ว และต๎องการความผํอนคลายหลังจากเผชิญกับความเครียดในแตํละวัน 
จึงสํงผลให๎พฤติกรรมของบุคคลในชุมชนเมืองสํวนใหญํนั้นมีแนวโน๎มที่จะออกไปรับประทานอาหาร
นอกบ๎านมากขึ้น ซึ่งรสนิยมและความชื่นชอบของแตํละบุคคลนั้นมีความแตกตํางกัน เชํน บางคนนิยม
รับประทานอาหารร๎านสะดวกซื้อ เพราะงํายและสะดวกรวดเร็ว บางคนนิยมรับประทานอาหารที่
ห๎างสรรพสินค๎า เพราะมีความสะดวกสบายและมีทางเลือกมาก บางคนเลือกที่จะรับประทานอาหาร
ริมทางใกล๎สถานศึกษา ที่ทํางานหรือที่อยูํอาศัย เพราะสะดวกในการเดินทาง เป็นต๎น จากข๎อมูลของ
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร๑การค๎า กระทรวงพาณิชย๑ ซึ่งได๎ทําการสํารวจความคิดเห็น
ประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเดือนกันยายน - ตุลาคม ปี พ.ศ. 2558 พบวํา คนกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลสํวนใหญํ นิยมรับประทานอาหารนอกบ๎านทั้ง 3 มื้อ โดยมื้อเช๎าและกลางวัน
รับประทานนอกบ๎านกวํา 60% มื้อเย็น 46.40% และซื้อมาทานที่บ๎าน 31.40% (ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน๑, 2558) ดังนั้น พฤติกรรมของบุคคลในชุมชนเมืองที่นิยมออกไปรับประทานอาหารนอกบ๎าน
นั้น จึงเป็นที่มาของธุรกิจร๎านอาหารที่มีการเติบโตและขยายตัวอยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎ธุรกิจ
ร๎านอาหารมีการแขํงขันกันอยํางรุนแรง เพ่ือที่จะนําเสนอความแปลกใหมํและมีความสอดคล๎องกับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ๎านของคนไทย สําหรับภาพรวมมูลคําธุรกิจจําหนํายอาหาร
ของประเทศไทยนั้นพบวํา แม๎สภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัว แตํมูลคําธุรกิจจําหนํายอาหารนั้นกลับ
เติบโตอยํางตํอเนื่อง พบวํามูลคํารวมของธุรกิจจําหนํายอาหารในประเทศไทยเติบโตจาก 654,700 
ล๎านบาทในปี 2552  เป็น  744,900 ล๎านบาท  ในปี 2557 (Euromonitor International, 2015)  
ดังแสดงในตารางที่ 1.1 
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ตารางที ่1.1 
 
มูลค่ารวมของธุรกิจจ าหน่ายอาหาร ปี 2552-2557 

หนํวย: พันล๎านบาท 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

มูลคําธุรกิจจําหนําย
อาหาร 

654.7 657.6 664.1 681.5 707.7 744.9 

หมายเหตุ. จาก Consumer Food Service in Thailand, โดย Euromonitor International 
November 2015, Retrieved from http://www.portal.euromonitor.com/portal 
 

วิถีชีวิตของบุคคลในชุมชนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนําไปสูํพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารนอกบ๎านที่เพ่ิมสูงขึ้น ทําให๎ธุรกิจร๎านอาหารมีแนวโน๎มที่จะแขํงขันกันอยํางรุนแรงขึ้น  
อันเนื่องมาจากมีธุรกิจร๎านอาหารรายใหมํทยอยเข๎าสูํตลาดอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะอยํางยิ่งธุรกิจ
ร๎านอาหารรายยํอย เนื่องจากใช๎เงินลงทุนไมํสูงมากนักประกอบกับมีระยะเวลาคืนทุนคํอนข๎างสั้น   
โดยร๎านอาหารรายยํอยที่ผู๎บริโภคให๎ความสนใจและนิยมไปใช๎บริการเป็นจํานวนมากคือ ร๎านอาหาร
ริมทาง (Street Foods/Kiosks) จากการสํารวจของเว็บไซต๑เวอร๑ชวลทัวริสต๑ (Virtual Tourist) ที่มี
สมาชิกลงทะเบียนกวํา 1.2 ล๎านคน จาก 220 ประเทศท่ัวโลก ได๎สํารวจความคิดเห็นของนักทํองเที่ยว
ทั่วโลก พบวําเมืองที่ได๎รับการจัดอันดับเป็นลําดับที่ 1 ในด๎านเมืองที่มีอาหารริมทางดีที่สุดของโลก
ได๎แกํ กรุงเทพมหานคร (ASTV ผู๎จัดการออนไลน๑, 2555) ซึ่งมีร๎านอาหารให๎เลือกหลากหลายไมํวําจะ
เป็นด๎านราคาหรือชนิดของอาหาร ทําให๎ผู๎บริโภคมีทางเลือกคํอนข๎างมากและมีการเลือกใช๎บริการ
บํอยครั้ง จะเห็นได๎วําธุรกิจร๎านอาหารริมทาง (Street Foods/Kiosks) นั้นคํอนข๎างมีความนําสนใจ 
จึงทําให๎มีคํูแขํงรายใหมํทยอยเข๎าสูํตลาดอยํางตํอเนื่องเพ่ือตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค โดยมี
การคาดการณ๑วําในอนาคตการเติบโตยอดขายของร๎านอาหารริมทาง (Street Foods/Kiosks) นั้นจะ
ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ดังแสดงในตารางที่ 1.2 
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ตารางที ่1.2 

 
คาดการณ์ยอดขายร้านอาหารริมทาง (Street Foods/Kiosks) ปี 2557-2562 

หนํวย: ล๎านบาท 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
คาดการณ๑ยอดขาย
ร๎านอาหารริมทาง 
(Street Foods/ 

Kiosks) 

 
219,415.1 

 
220,461.7 

 
221,981.5 

 
224,234.6 

 
227,239.4 

 
230,990.4 

หมายเหตุ. จาก Consumer Food Service in Thailand, โดย Euromonitor Internationalม 
November 2015, Retrieved from http://www.portal.euromonitor.com/portal 
 

เมื่อไมํนานมานี้ได๎มีกระแสความนิยมรูปแบบหนึ่งในรูปแบบของร๎านอาหารที่ใกล๎เคียง
กับร๎านอาหารริมทาง (Street Foods/Kiosks) ได๎เข๎ามาสูํประเทศไทย ซึ่งได๎แกํ ฟูดทรักหรือรถขาย
อาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ซึ่งมีถิ่นกําเนิดจากสหรัฐอเมริกาและได๎รับความนิยมอยํางมากในชาว
อเมริกัน  โดยลักษณะของฟูดทรัก (Food Truck) คือยานพาหนะที่ใช๎ในการประกอบอาหารและ
จําหนํายอาหารให๎กับผู๎บริโภค ซึ่งอาจจะจอดประจําหรือเคลื่อนย๎ายไปตามจุดตํางๆ เชํน แหลํงที่อยูํ
อาศัย สถานศึกษา อาคารสํานักงาน ตลาดนัด งานเทศกาลตํางๆ เป็นต๎น มีการตกแตํงยานพาหนะให๎
โดดเดํนและมีเอกลักษณ๑เพ่ือให๎เกิดการจดจําในกลุํมผู๎บริโภค รวมไปถึงอาหารที่มีความแปลกใหมํเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของผู๎บริโภคให๎มาใช๎บริการ ซึ่งอาหารสํวนใหญํจะมักเป็นอาหารที่รับประทานงําย
และสะดวก สามารถตอบสนองตํอวิถีชีวิตของบุคคลในชุมชนเมืองได๎เป็นอยํางดี ประกอบกับพ้ืนที่ที่มี
อยูํอยํางจํากัด อาหารที่ใช๎วัตถุดิบเป็นจํานวนที่มากเกินไป อาจกํอให๎เกิดความยากลําบากในการ
ให๎บริการ ทั้งยังมีคาํใช๎จํายในการลงทุนที่ไมํสูงมากนัก และยังสามารถเคลื่อนย๎ายไปตามจุดตํางๆ เพ่ือ
ขยายกลุํมผู๎บริโภคอีกด๎วย ด๎วยลักษณะของรูปแบบการให๎บริการที่แปลกใหมํและแตํละรายตํางมี
ความโดดเดํนและเป็นเอกลักษณ๑ที่แตกตํางกัน จึงทําให๎ฟูดทรัก (Food Truck) เป็นที่นิยมในหมูํ
ผู๎บริโภคเป็นจํานวนมาก 

กระแสความนิยมฟูดทรัก (Food Truck) ดังกลําว เกิดจากหลากหลายสาเหตุด๎วยกัน 
คือ พฤติกรรมผู๎บริโภคที่ชอบทดลองสิ่งแปลกใหมํเพ่ือให๎ตนเป็นผู๎นําในกระแสความนิยมนั้นๆ , 
พฤติกรรมการใช๎สื่อสังคมออนไลน๑ (Social Media), การเติบโตและขยายตัวของตลาดนัด งานอีเวนต๑ 
(Event) งานแฟร๑ และเทศกาลตํางๆ ที่จัดขึ้น เป็นต๎น 

หนึ่งในสาเหตุหลักที่สําคัญที่ทําให๎กระแสความนิยมของฟูดทรัก (Food Truck) เติบโต
อยํางรวดเร็วเกิดจากพฤติกรรมของผู๎บริโภคท่ีชอบทดลองสิ่งแปลกใหมํเพ่ือให๎ตนได๎เป็นผู๎นําในกระแส
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ความนิยมนั้น เมื่อมีกระแสความนิยมใหมํๆ เกิดข้ึน ผู๎บริโภคก็มักจะแสวงหาเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสินค๎าหรือ
บริการกํอนบุคคลอ่ืนๆ โดยข๎อมูลจาก นีลเส็น (Neilsen) ในปี 2556 ได๎เผยผลสํารวจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อและทัศนคติของผู๎บริโภคท่ีมีตํอสินค๎าออกใหมํพบวํา ผู๎บริโภคคนไทย 97 เปอร๑เซ็นต๑
เคยซื้อสินค๎าประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่ออกใหมํในระยะเวลา 6 เดือนที่ผํานมา ซึ่งเป็นสัดสํวนที่
มากที่สุดในทวีปเอเชีย จากพฤติกรรมดังกลําวนั้นเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทําให๎เห็นได๎ชัดวําเมื่อมีรูปแบบ
การให๎บริการจําหนํายอาหารรูปแบบใหมํที่เรียกวําฟูดทรัก (Food Truck) เข๎ามาในประเทศไทยเพียง
ไมํนาน แตํกลับมีผู๎ไปใช๎บริการเป็นจํานวนมากเพ่ือเป็นการทดลองหาประสบการณ๑ใหมํ ๆ ของ
ผู๎บริโภค 

สาเหตุตํอมาที่ทําให๎กระแสความนิยมของฟูดทรัก (Food Truck) ได๎ขยายไปอยําง
รวดเร็ว ได๎แกํ พฤติกรรมการใช๎สื่อสังคมออนไลน๑ (Social Media) ที่เพ่ิมขึ้น จากการพัฒนาอยําง
รวดเร็วของเทคโนโลยีในด๎านตํางๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางอินเทอร๑เน็ต สํงผลให๎การเข๎าถึง
อินเทอร๑เน็ตของผู๎ใช๎งานในประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะอยํางยิ่งพฤติกรรมการใช๎
เครือขํายสังคมออนไลน๑ (Social Network) จากการรวบรวมข๎อมูลโดย Zocial, Inc. (2015) พบวํา
จํานวนผู๎ใช๎งาน Facebook ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 มีจํานวนประมาณ 14.5 ล๎านบัญชี
ผู๎ใช๎งาน และเติบโตขึ้นจนมีจํานวนผู๎ใช๎งาน 18 ล๎านบัญชีผู๎ใช๎งานในปี พ.ศ. 2556 (อัตราการเติบโต 
24%) 26 ล๎านบัญชีผู๎ใช๎งานในปี พ.ศ. 2557 (อัตราการเติบโต 44.5%) จนกระทั่งมี 35 ล๎านบัญชี
ผู๎ใช๎งานในปี พ.ศ. 2558 (อัตราการเติบโต 34.6%) สํวนในด๎านของจํานวนผู๎ใช๎งาน Twitter ใน
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 มีจํานวนประมาณ 4.5 ล๎านบัญชีผู๎ใช๎งาน โดยเป็นบัญชีผู๎ใช๎งานที่มีการ
ใช๎งานอยํางตํอเนื่องจนถึงปัจจุบัน (Active User) ประมาณ 3.4 ล๎านบัญชีผู๎ใช๎งาน โดยในปี พ.ศ. 
2555 ผู๎ใช๎งาน Twitter ในประเทศไทยสํงข๎อความ (Tweet) ขึ้นสูํ Twitter ประมาณ 3 ล๎านข๎อความ 
(Tweet) ตํอวัน และเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 5 ล๎านข๎อความ (Tweet) ตํอวันในปี พ.ศ. 2556 จนกระทั่งมีการ
สํงข๎อความ (Tweet) ขึ้นสูํ Twitter ประมาณ 6.3 ล๎านข๎อความ (Tweet) ตํอวันในปี พ.ศ. 2557 
สํวนในด๎านของจํานวนผู๎ใช๎งาน Instagram ในประเทศไทย มีจํานวนประมาณ 240,000 บัญชี
ผู๎ใช๎งานในปี พ.ศ. 2555 และมีจํานวนบัญชีผู๎ใช๎งาน 1,551,649 บัญชีผู๎ใช๎งานในปี พ.ศ. 2556 และ
เจริญเติบโตจนมีบัญชีผู๎ใช๎งานประมาณ 2,000,000 บัญชีผู๎ใช๎งานในปี พ.ศ. 2557 โดยในปี พ.ศ. 
2556 มีจํานวนผู๎ใช๎งาน Instagram ในประเทศไทยอัปโหลดภาพถํายขึ้นสูํ Instagram จํานวน 
36,443,398 ภาพ และเพ่ิมสูงขึ้นเป็นจํานวน 99,435,450 ภาพ และ 7,030,516 วิดีโอในปี พ.ศ. 
2557 จะเห็นวําพฤติกรรมการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ (Social Network) ดังกลําว แสดงถึง
รูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู๎บริโภคที่สามารถเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร รูปภาพ วิดีโอตํางๆ 
ให๎สังคมได๎รับรู๎ ในขณะเดียวกันผู๎รับสารก็สามารถรับสารได๎อยํางทันที ซึ่งมีความสอดคล๎องกับ
รูปแบบธุรกิจฟูดทรัก (Food Truck) ที่มักจะมีการเคลื่อนย๎ายไปจอดตามสถานที่ตํางๆ ดังนั้น 
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ชํองทางหลักในการที่จะติดตํอสื่อสารกับผู๎บริโภคก็คือ เครือขํายสังคมออนไลน๑ (Social Network) 
โดยเฉพาะ Facebook, Instagram และ Twitter ซึ่งเป็น 3 ชํองทางหลักที่ผู๎ประกอบการฟูดทรัก 
(Food Truck) ใช๎ในการติดตํอสื่อสารเพ่ือให๎ลูกค๎าตระหนักถึงและใช๎บริการ โดยผู๎วิจัยได๎ทําการเก็บ
ข๎อมูลรวบรวมชื่อร๎านฟูดทรัก (Food Truck) เป็นจํานวนหนึ่ง เพ่ือสํารวจปีที่เริ่มกํอตั้งเพจ 
Facebook และได๎ทําการเปรียบเทียบกันในชํวง 3 ปีที่ผํานมาพบวํา ในปี 2556 มีเพจกํอตั้งใหมํ
ทั้งสิ้น 3 ร๎าน  ในปี 2557 เพ่ิมขึ้นอีก 23 ร๎าน  และในปี 2558 ได๎มีจํานวนเพจเพิ่มขึ้นถึง 86 ร๎าน 
ดังแสดงในภาพที่ 1.1 ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของเพจ Facebook ของผู๎ประกอบการธุรกิจฟูดทรัก (Food 
Truck) สามารถสะท๎อนถึงการเติบโตของตลาดธุรกิจฟูดทรัก (Food Truck) โดยพบวํามีฟูดทรัก 
(Food Truck) รายใหมํเข๎าสูํตลาดอยํางตํอเนื่องและใช๎ชํองทางเครือขํายสังคมออนไลน๑ (Social 
Network) ในการติดตํอสื่อสารกับผู๎บริโภค เพ่ือชี้แจงรายละเอียดสถานที่ที่จะไปจําหนํายในแตํละ
สัปดาห๑ ข๎อมูลขําวสารตํางๆ รูปภาพอาหารหรือบรรยากาศโดยรอบ เพื่อดึงดูดให๎ลูกค๎าเกิดความสนใจ
และมาใช๎บริการ 
 

 
ภาพที่ 1.1 จํานวนเพจ Facebook ของร๎านฟูดทรัก (Food Truck) ที่เพ่ิมข้ึนในแตํละปี 
ที่มา: จากการรวบรวมโดยผู๎วิจัย  
 

 
สาเหตุที่สําคัญประการสุดท๎ายที่ทําให๎เกิดกระแสความนิยมในฟูดทรัก (Food Truck) 

คือการเติบโตของธุรกิจอีเวนต๑ (Event) จากพฤติกรรมผู๎บริโภคที่ชอบใช๎ชีวิตนอกบ๎าน ชอบพบปะ
สังสรรค๑กับกลุํมเพ่ือน จะเห็นได๎วํามีงานอีเวนต๑ (Event) เกิดขึ้นมากมายเพ่ือกระตุ๎นให๎บริโภคได๎มา
จับจํายใช๎สอย โดยในปีที่ผํานมาพบวํามีการจัดงานอีเวนต๑ (Event) เป็นจํานวนมากโดยเป็นการเข๎ามา
จัดงานจากผู๎จัดงานทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กมากขึ้น จากข๎อมูลของบริษัทอินเด็กซ๑ครีเอทีฟวิลเลจ
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จํากัด (มหาชน) ได๎ทําการสํารวจมูลคําธุรกิจอีเวนต๑ (Event) ในประเทศไทยพบวํามีมูลคํา 11,000 
ล๎านบาทในปี 2556 12,100 ล๎านบาทในปี 2557 และคาดการณ๑วําจะมีมูลคําถึง 12,700 ล๎านบาทใน
ปี 2558 ซึ่งในงานที่จัดขึ้นมักเป็นแหลํงรวมตัวของผู๎บริโภคเป็นจํานวนมาก และแหลํงรายได๎ของ
ผู๎ประกอบการธุรกิจฟูดทรัก (Food Truck) นอกจากจะมาจากการให๎บริการตามแหลํงจอดประจํา
แล๎ว แหลํงรายได๎ท่ีสําคัญอีกแหลํงหนึ่งคือการออกงานอีเวนต๑ (Event) ซึ่งในหลายๆ งานที่จัดขึ้นในปี
ที่ผํานมานั้นมีการรวมตัวกันของฟูดทรัก (Food Truck) เป็นจํานวนมาก และมีประเภทอาหารที่
จําหนํายหลากหลายให๎ผู๎บริโภคได๎มาใช๎บริการ เชํน งาน Food Truck Festival, งาน ณ กรุง ซึ่งเป็น
งานรวมกลุํมของฟูดทรัก (Food Truck) ซึ่งจัดโดยนิตยสารอะเดย๑ เป็นต๎น 

แม๎วําฟูดทรัก (Food Truck) จะเข๎ามาสูํประเทศไทยเพียงไมํนาน แตํกลับได๎รับความ
นิยมในหมูํผู๎บริโภคอยํางมาก รวมถึงมีผู๎ประกอบการธุรกิจดังกลําวเพ่ิมขึ้นเป็นจํานวนมาก จะเห็นได๎
วําเป็นรูปแบบธุรกิจที่มีศักยภาพ มีการขยายตัวอยํางตํอเนื่องและมีแนวโน๎มที่จะแขํงขันกันอยําง
รุนแรงมากขึ้น อยํางไรก็ตามยังคงเป็นที่สงสัยวํากระแสการบริโภครูปแบบดังกลําวนั้นจะเป็นเพียง
กระแสความนิยมที่เข๎ามาแล๎วออกไปจากตลาดหรือไมํ ดังนั้น เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการธุรกิจดังกลําว
สามารถทําธุรกิจนี้และอยูํรอดตลอดไปอยํางยั่งยืน ผู๎วิจัยจึงได๎ทําการศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการ
เลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภค เพ่ือเป็นประโยชน๑ในการ
พัฒนา ปรับปรุงธุรกิจ เพื่อสร๎างกลยุทธ๑ทางการตลาดอยํางมีประสิทธิภาพสอดคล๎องกับความต๎องการ
ของผู๎บริโภค 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑ในการศึกษาดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร๑ในด๎านเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนและอาชีพ ที่มีความสัมพันธ๑กับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหาร
ประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภค 

2. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการทั้งหมด 7 ด๎าน (7Ps) 
ซึ่งประกอบไปด๎วย ปัจจัยในด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product) ปัจจัยในด๎านราคา (Price) ปัจจัยในด๎าน
ชํองทางการจัดจําหนําย (Place) ปัจจัยในด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยในด๎าน
บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ปัจจัยในด๎านสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ (Physical 
Evidence) และปัจจัยในด๎านกระบวนการ (Process) ที่มีความสัมพันธ๑กับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ
ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภค 

 



7 
 
1.3 ขอบเขตงานวิจัย 

 
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภท

ฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภค โดยศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ ทั้งหมด 
7 ด๎าน (7Ps) ซึ่งประกอบไปด๎วย ปัจจัยในด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product) ปัจจัยในด๎านราคา (Price) 
ปัจจัยในด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Place) ปัจจัยในด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion) 
ปัจจัยในด๎านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ปัจจัยในด๎านการนําเสนอทางกายภาพ 
(Physical Evidence) และปัจจัยในด๎านกระบวนการ (Process) รวมไปถึงปัจจัยลักษณะทาง
ประชากรศาสตร๑ ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนและอาชีพ โดยมีประชากรที่
ใช๎ในการศึกษาคือผู๎ใช๎บริการฟูดทรัก (Food Truck) ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากธุรกิจ
ฟูดทรัก (Food Truck) นั้นยังคงกระจุกตัวเป็นจํานวนมากในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีแหลํงทํองเที่ยว 
แหลํงชุมชนสําคัญๆ อาคารสํานักงาน สถานศึกษา เป็นจํานวนมากและยังเป็นศูนย๑กลางในด๎าน
เศรษฐกิจที่มีความเป็นชุมชนเมืองสูง ประกอบกับมีเทศกาลหรืองานอีเวนต๑ (Event) ตํางๆ ที่จัดขึ้นอยูํ
อยํางสม่ําเสมอ จึงทําให๎เป็นแหลํงที่สําคัญของการรวมตัวกันของฟูดทรัก (Food Truck) ทําให๎มี
ผู๎บริโภคจํานวนมาก ไปใช๎บริการ โดยมีระยะเวลาในการศึกษาและวิจัยตั้งแตํเดือนพฤษภาคม 2559 
ถึงสิงหาคม 2559 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food 
Truck) ของผู๎บริโภค เพ่ือนําข๎อมูลและผลการวิจัยที่ได๎ไปปรับใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงธุรกิจ รวมถึงกําหนดกลยุทธ๑ทางการตลาดที่เหมาะสมเพ่ือให๎ตรงกับความต๎องการของ
ผู๎บริโภคและดึงดูดความสนใจผู๎บริโภคทั้งรายเดิมและรายใหมํให๎มาใช๎บริการมากขึ้นและมีความ
ตํอเนื่อง  

2. เพ่ือนําผลวิจัยที่ได๎นําไปใช๎เป็นฐานข๎อมูลให๎แกํผู๎ที่สนใจที่จะทําการวิจัยเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ในกลุํมผู๎บริโภคกลุํม
อ่ืนๆ และในสํวนของปัจจัยด๎านอื่นๆ ตํอไปในอนาคต 
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1.5 นิยามศัพท์ 
 

ฟูดทรัก (Food Truck) หมายถึง ยานพาหนะที่มีการประกอบอาหารและจําหนําย
อาหารให๎แกํผู๎บริโภค มีทั้งรูปแบบการจอดประจําและเคลื่อนที่ไปตามจุดชุมชนสําคัญตํางๆ  

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่อสังคมออนไลน๑ที่มีการตอบสนองได๎
หลายทิศทาง โดยผํานเครือขํายอินเทอร๑เน็ต โดยผู๎ใช๎สามารถสื่อสารเรื่องราว ประสบการณ๑ตํางๆ 
บทความ รูปภาพ หรือวิดีโอ หรือพบเจอจากสื่ออ่ืนๆ เพ่ือแบํงปันให๎กับผู๎อื่นที่ใช๎เครือขํายของตน 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภท

ฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภค ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาค๎นคว๎าและทบทวนบทความ เอกสาร 
ตําราทางวิชาการ ทฤษฏี รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎มาใช๎ประโยชน๑ในการกําหนด
สมมติฐานงานวิจัย การกําหนดตัวแปร และออกแบบเครื่องมือที่จะใช๎ในการวิจัยในบทตํอไป ดังนั้น 
ผู๎วิจัยจึงได๎นําเสนอ การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องตามลําดับหัวข๎อ ซึ่งประกอบด๎วย 
ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฟูดทรัก (Food Truck) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภค ทฤษฎีสํวนประสม
ทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฟูดทรัก (Food Truck) 
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภค 
2.3 ทฤษฎีสํวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps)  
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 

2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฟูดทรัก (Food Truck) 
 

ฟูดทรัก (Food Truck) คือ ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไปตามจุดชุมชนตํางๆ ซึ่งใช๎ยานพาหนะ
ดังกลําวในการประกอบอาหารและจําหนํายให๎แกํผู๎บริโภค มีจุดกําเนิดจากรัฐเท็กซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จากแนวคิดของชาร๑ลส๑ กู๏ดไนท๑ (Charles Goodnight) ได๎นํารถทหารซึ่งมีความ
แข็งแรงและกว๎างขวางมาตกแตํงและดัดแปลงเป็นห๎องครัวขนาดเล็ก ตํอมาจึงเริ่มนิยมนํารถบรรทุก
ขายอาหารให๎กับคนทํางานในชํวงกลางคืนในรัฐนิวยอร๑ก หลังจากนั้นธุรกิจฟูดทรัก (Food Truck)  
จงึได๎แพรํหลายไปยังประเทศตํางๆ มากขึ้น ซึ่งประเภทอาหารที่มีมักเป็นอาหารที่ทําได๎งําย ใช๎วัตถุดิบ
ไมํมากนัก เนื่องจากมีพ้ืนที่จํากัด ได๎แกํ เบอร๑เกอร๑ ฮอตด็อก ขนมปัง ของวํางหรือของทานเลํน 
เครื่องดื่ม เป็นต๎น 

จากวิถีชีวิตของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป คนมักนิยมทดลองสิ่งแปลกใหมํมากขึ้นตาม
กระแสสังคม ในที่สุดความนิยมฟูดทรัก (Food Truck) ได๎เข๎าสูํประเทศไทย โดยเจ๎าแรกที่เป็นผู๎ริเริ่ม
ความนิยมฟูดทรัก (Food Truck) ในประเทศไทยได๎แกํ Daniel Thaiger Burger ซึ่งขายอาหาร
ประเภทเบอร๑เกอร๑ เริ่มจอดขายที่แรกในซอยสุขุมวิท 38 (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล , 
2558) ซึ่งหากเปรียบฟูดทรัก (Food Truck) กับลักษณะร๎านอาหารของไทยแตํดั้งเดิม ยํอมเปรียบได๎
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กับร๎านอาหารข๎างทางหรือร๎านรถเข็นตํางๆ เพียงแตํมีการตกแตํงร๎านให๎มีความโดดเดํนมากขึ้น มีการ
ตั้งชื่อร๎านเพ่ือให๎เป็นที่จดจําแกํผู๎บริโภค รายการอาหารมีความเป็นเอกลักษณ๑ โดดเดํน และแตกตําง
จากคูํแขํง และที่สําคัญคือมีการนําเสนอผํานชํองทางเครือขํายสังคมออนไลน๑เป็นหลัก เพ่ือแจ๎ง
รายละเอียด สถานที่ที่จะไปจําหนํายในแตํละวันให๎แกํผู๎บริโภครับทราบ 

ในปัจจุบันฟูดทรัก (Food Truck) ถือวําเป็นรูปแบบธุรกิจร๎านอาหารรูปแบบใหมํของ
ประเทศไทย และได๎รับความนิยมอยํางมาก แม๎จะยังไมํมีข๎อมูลทางตัวเลขอยํางแนํชัด แตํจะเห็นได๎ชัด
วํามีฟูดทรัก (Food Truck) รายใหมํเข๎าสูํตลาดอยํางตํอเนื่อง ซึ่งแตํละรายนั้นพยายามสร๎างความ
แปลกใหมํ และรักษาคุณภาพของอาหารเพื่อดึงดูดผู๎บริโภคให๎มาใช๎บริการมากขึ้นและเกิดความพอใจ
ในการใช๎บริการ ทั้งยังมีอีเวนต๑ (Event) ตํางๆ เกิดขึ้นมากมาย จึงอาศัยชํองทางดังกลําวในการสร๎าง
รายได๎และสร๎างความรู๎จักให๎กับผู๎บริโภคอยํางตํอเนื่อง 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห๑พฤติกรรมผู๎บริโภค ได๎มีนักวิชาการหลาย
ทํานได๎ให๎ความหมายของพฤติกรรมผู๎บริโภคท่ีแตกตํางกัน ดังตํอไปนี้ 

Solomon (2009, อ๎างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2553, น. 6) ได๎อธิบายและให๎ความหมาย
พฤติกรรมผู๎บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระทําของบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับการตัดสินใจ
เลือก (Select) การซื้อ (Purchase) การใช๎ (Use) และการกําจัดสํวนที่เหลือ (Dispose) ของสินค๎าหรือ
บริการตํางๆ เพ่ือตอบสนองความต๎องการและความปรารถนาของตน 

Shiffman and Kanuk (1997, อ๎างถึงใน ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550, น. 18) ได๎นิยามในเรื่อง
ของพฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในการที่จะค๎นหา (Searching) การซื้อ 
(Purchasing) การใช๎ การประเมิน และการดําเนินการ (Disposing) เกี่ยวกับสินค๎าหรือบริการ โดยมี
ความคาดหวังวําสิ่งตํางๆ เหลํานั้นจะสามารถตอบสนองแกํความต๎องการของตนได๎ 

เสรี  วงษ๑มณฑา (2542, น. 30) ให๎ความหมายวําพฤติกรรมผู๎บริ โภค (Consumer 
Behavior) หมายถึง การศึกษาการตอบสนองความต๎องการและความจําเป็น (Needs) ของผู๎บริโภค
เพ่ือให๎เกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) 

ศุภร เสรีรัตน๑ (2544, น. 6) ได๎สรุปความหมายของพฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง พฤติกรรม
ของบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับการซื้อและการใช๎สินค๎าและบริการ (ผลิตภัณฑ๑) โดยผํานกระบวนการ
แลกเปลี่ยนที่บุคคลต๎องตัดสินใจทั้งกํอนและหลังของการกระทําดังกลําว 

ดังนั้น การศึกษาและวิเคราะห๑พฤติกรรมผู๎บริโภคเพ่ือทําความเข๎าใจผู๎บริโภคจึงเป็น
สิ่งจําเป็นที่นักการตลาดนั้นจะต๎องทําความเข๎าใจ เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองผู๎บริโภคให๎เกิด 
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ความพึงพอใจสูงสุด เพราะถ๎าหากไมํเข๎าใจความต๎องการของผู๎บริโภควําผู๎บริโภคต๎องการสิ่งใดและ  
ไมํชอบสิ่งใด ก็จะไมํสามารถตอบสนองความต๎องการแกํผู๎บริโภคได๎ 

การวิเคราะห๑พฤติกรรมผู๎บริโภคนั้นเพ่ือทําการศึกษาวําผู๎บริโภคมีพฤติกรรมอยํางไรใน
การดําเนินชีวิตรวมไปถึงการตัดสินใจซื้อและใช๎สินค๎าและบริการนั้นอยํางไร เพ่ือกําหนดกลยุทธ๑
การตลาดที่สามารถตอบสนองให๎เกิดความพึงพอใจของผู๎บริโภคได๎อยํางแท๎จริง โดยใช๎หลักการ 6Ws 
1H เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งคําตอบที่ต๎องการตามหลัก 7Os (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550, น. 30) ดังนี้ 

(1) ใครคือตลาดเป้าหมาย (Who is the target market?) เพ่ือให๎ทราบลักษณะ
กลุํมเป้าหมาย (Occupant) ที่แท๎จริงของผลิตภัณฑ๑ รวมไปถึงพฤติกรรมในการซื้อและการใช๎ของ
กลุํมเป้าหมาย 

(2)  ผู๎บริโภคซื้ออะไร (What does the market buy?) เพ่ือให๎ทราบถึงความต๎องการ
ที่แท๎จริงของลูกค๎าที่ต๎องการจากผลิตภัณฑ๑หรือองค๑การ (Objects) 

(3)  ทําไมจึงซื้อ (Why does the market buy?) เพื่อให๎ทราบเหตุผลที่แท๎จริง 
(Objectives) ในการตัดสินใจซื้อของลูกค๎า เป็นแนวทางวางแผนการจูงใจกลุํมเป้าหมาย 

(4)  ใครมีสํวนรํวมในการซื้อ (Who participants in the buying?) เพ่ือให๎ทราบถึง
บุคคลที่มีสํวนรํวมหรือมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ (Organization) เป็นข๎อมูลในการจัดทําการ
โฆษณาเพ่ือกระตุ๎นการตัดสินใจ ซึ่งบทบาทของผู๎ที่มีสํวนรํวมในการซื้อมี 5 บทบาท ได๎แกํ ผู๎ริเริ่ม ผู๎ที่
มีอิทธิพลตํอการซื้อ ผู๎ตัดสินใจซื้อ ผู๎ซื้อ ผู๎ใช๎ (เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ และ ภควดี เลิศกาญจนวัติ, 2558, 
น. 116) 

(5)  ซื้อเมื่อใด (When does the market buy?) เพ่ือให๎ทราบถึงโอกาสในการซื้อของ
ลูกค๎า (Occasion) เพ่ือเตรียมการผลิตให๎เพียงพอและจัดทําการสํงเสริมการตลาดในรูปแบบที่
เหมาะสมที่สุด 

(6)  ซื้อที่ไหน (Where does the market buy?) เพ่ือให๎ทราบถึงแหลํงที่ผู๎บริโภคนิยม
ซื้อ (Outlets) เพ่ือใช๎ในการบริการชํองทางการจัดจําหนํายให๎เหมาะสมกับลูกค๎าแตํละกลุํม 

(7)  ซื้ออยํางไร (How does the market buy?) เพ่ือให๎ทราบถึงกระบวนการในการ
ซื้อของลูกค๎า (Operation) วําลูกค๎านั้นมีขั้นตอนอยํางไร เริ่มตั้งแตํการตระหนักถึงปัญหา การแสวงหา
ข๎อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ 

จากงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการจัดการ (2558) ได๎ทําการวิจัยโดยใช๎
วิธีสนทนากลุํม (Focus Group) และสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุํมผู๎บริโภค เพ่ือ
จัดสัมมนาการตลาดเชิงอภิปราย ในหัวข๎อเรื่อง Food Truck Marketing เพ่ือเพ่ิมความแรงให๎ธุรกิจ
อาหารติดล๎อ พบวํากลุํมคนที่ทานฟูดทรัก (Food Truck) นั้นเป็นกลุํมคนที่ชอบลองสิ่งแปลกใหมํ 
ตามกระแส ชอบใช๎ชีวิตนอกบ๎าน ชอบไปสังสรรค๑ โดยมีสิ่งที่ดึงดูดให๎มาทานคือมีเอกลักษณ๑ของตัวรถ
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และเมนูอาหาร ความแปลกใหมํของเมนูอาหาร ดูการปรุงอาหารบนรถ ทําไมถึงมาทานคืออยากเป็น
ผู๎นําเทรนด๑ อยากให๎ผู๎อ่ืนรับรู๎ความเป็นฮิปสเตอร๑ อยากลองสิ่งแปลกใหมํ โดยมีชํวงเวลาที่ทานคือ
วันหยุดเสาร๑ อาทิตย๑ วันธรรมดาหลังเลิกงาน และวันธรรมดามื้อเที่ยง สถานที่ที่ทานประจําคือ งานอีเวนต๑ 
(Event) ใกล๎ออฟฟิศ ทางผํานและตลาดนัด โดยมีบุคคลที่มีสํวนรํวมในการซื้อคือเพ่ือน คนรัก และ
ครอบครัว 

Kotler (2003, อ๎างถึงใน เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ และภควดี เลิศกาญจนวัติ, 2558, น. 104-
105) กลําวถึง พฤติกรรมการซื้อของผู๎บริโภควําเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเป็นรูปแบบของการ
ตอบสนองตํอสิ่งเร๎าหรือสิ่งกระตุ๎น ประกอบไปด๎วย สิ่งกระตุ๎นทางการตลาด (Marketing Stimulus) 
คือสํวนประสมทางการตลาด และ สิ่งกระตุ๎นจากสิ่งแวดล๎อม (Environmental Stimulus) ซึ่งได๎แกํ 
สังคมและวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี โดยสิ่งเร๎าหรือสิ่งกระตุ๎นนั้นคือสิ่งที่ไป
กระตุ๎นความรู๎สึกนึกคิดภายในจิตใจของผู๎บริโภคให๎แสดงรูปแบบพฤติกรรมการซื้อออกมา โดยสิ่งเร๎า
ทางการตลาดและสิ่งเร๎าจากสิ่งแวดล๎อมจะไปกระตุ๎นกลํองดํา ซึ่งประกอบไปด๎วย คุณลักษณะของผู๎
ซื้อ (Buyer’s Characteristics) และกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยจะปรากฏผลออกมาในรูปของการ
ตอบสนองตํอสิ่งเร๎านั่นคือการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค 

โดยสรุป ตัวแบบพฤติกรรมของผู๎บริ โภคนั้นจะเริ่มจากมีสิ่งกระตุ๎นหรือสิ่ งเร๎า 
(Stimulus) ไปกระตุ๎นให๎เกิดความรู๎สึกนึกคิดหรือจิตใจของผู๎บริโภค (Black Box) และเกิดการ
ตอบสนองตํอสิ่งเร๎านั้น (Response) โดยเป็นในลักษณะของพฤติกรรมการซื้อของผู๎บริโภค 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 แบบจําลองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค. จาก พฤติกรรมผู้บริโภค, โดย 
อดุลย๑ และ ดลยา จาตุรงคกุล, 2546, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ๑มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑. 
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จะเห็นวําการแสดงออกพฤติกรรมการซื้อของผู๎บริโภคตํอสิ่งกระตุ๎นหรือสิ่งเร๎าของ 
แตํละคนนั้นจะมีความแตกตํางกัน ซึ่งสาเหตุนั้นจะมาจากปัจจัยภายใน ซึ่งได๎แกํ ปัจจัยทางด๎านสํวนบุคคล
และจิตวิทยา สํวนปัจจัยภายนอก ได๎แกํ สิ่งแวดล๎อมตํางๆ ที่มีความเกี่ยวข๎องกับผู๎บริโภคนั้นๆ เชํน 
วัฒนธรรม สังคม ครอบครัว กลุํมอ๎างอิง ผํานกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค ซึ่งประกอบไป
ด๎วย 5 ขัน้ตอน ได๎แกํ 

(1) ขั้นตอนการรับรู๎ปัญหา (Problem Recognition) เป็นจุดเริ่มต๎นของกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อโดยเกิดจากแรงกระตุ๎นทั้งจากภายในและภายนอกจนทําให๎เกิดแรงจูงใจนําไปสูํการรับรู๎ถึง
ปัญหาของผู๎บริโภค 

(2) ขั้นตอนการแสวงหาข๎อมูล (Information Search) ประกอบไปด๎วยการแสวงหาข๎อ
ข๎อมูลจากภายในและภายนอก เชํน สื่อสังคมออนไลน๑ (Social Media) โดยเฉพาะอยํางยิ่งเครือขําย
สังคมออนไลน๑ (Social Network) มีการวิจัยพบวําผู๎บริโภคสํวนใหญํจะค๎นหาข๎อมูลผลิตภัณฑ๑จากสื่อทาง
สังคมควบคูํกับการหาข๎อมูลโดยตรงจากเว็บไซต๑ของบริษัท พบวําผู๎บริโภค 7 ใน 10 รายเข๎าไปหา
ข๎อมูลผํานชํองทางสื่อสังคมออนไลน๑ตํางๆ โดยร๎อยละ 49 ของผู๎บริโภคจะตัดสินใจซื้อจากข๎อมูลที่ได๎
จากสื่อสังคมออนไลน๑เหลํานี้ (Social Media, 2552, อ๎างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2553, น. 73) 

(3) ขั้นตอนการประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผู๎บริโภคจะดําเนินการ
ประเมินทางเลือกจากสินค๎าที่มีตรายี่ห๎อตํางๆ โดยจะเปรียบเทียบคุณลักษณะของสินค๎า คุณสมบัติ 
คุณภาพ ราคา และบริการหลังการขาย เงื่อนไขที่จําเป็นในการซื้อ เป็นต๎น แล๎วนํามาเปรียบเทียบกับ
ความต๎องการของตนวํามีตรายี่ห๎อใดที่สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคและสร๎าง 
ความพึงพอใจสูงสุด แล๎วจึงจะทําการตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือบริการนั้นๆ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอเกณฑ๑ที่
ใช๎ในการประเมินทางเลือก ซึ่งเป็นตัวกําหนดจํานวน ลักษณะ และความสําคัญของเกณฑ๑ (บุญเกียรติ 
ชีวะตระกูลกิจ, 2536, น. 39-42) 

(4) ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Purchasing Decision) เมื่อผู๎บริโภคได๎ผํานขั้นตอน
การประเมินทางเลือก โดยใช๎เกณฑ๑ในการประเมินทางเลือกแล๎ว ผู๎บริโภคจึงตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ๑
และดําเนินการซื้อ โดยจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑ที่ตรงกับความต๎องการและมีความชื่นชอบมากที่สุด  
ซึ่งผู๎บริโภคแตํละบุคคลมักมีรูปแบบการตัดสินใจที่แตกตํางกันขึ้นอยูํกับลักษณะทางจิตวิทยาแตํละ
บุคคล ถึงแม๎วําจะได๎รับข๎อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑เหมือนกันก็ตาม 

(5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior) ผู๎บริโภคตัดสินใจซื้อและนําไปใช๎
แล๎วนั้น ผู๎บริโภคจะมีการประเมินวําสินค๎าหรือบริการนั้นดีหรือไมํอยํางไร ซึ่งจะเกิดเป็นทัศนคติของ
ผู๎บริโภคตํอสินค๎าหรือบริการนั้น นําไปสูํการตัดสินใจครั้งตํอไปของผู๎บริโภค ความรู๎สึกพึงพอใจของ
ผู๎บริโภคที่มีตํอสินค๎าหรือบริการ นอกจากผลจากประสิทธิภาพของสินค๎าหรือบริการนั้น ยังเป็นผล
จากความคาดหวังของผู๎บริโภคกับผลลัพธ๑ที่เกิดขึ้นจริง (ปณิศา มีจินดา, 2553, น. 83) 
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การที่ผู๎บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นยํอมมีกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อที่แตกตํางกันออกไป ดังนั้นในการทําความเข๎าใจตั้งแตํจุดเริ่มต๎นจนถึงจุดสุ ดท๎ายของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อนั้นยํอมเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักการตลาด เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในพฤติกรรม
ของผู๎บริโภคได๎ดียิ่งขึ้น นําไปสูํการวางกลยุทธ๑ที่ตรงกับความต๎องการของลูกค๎า เป็นต๎น ซึ่งปัจจัย
ดังกลําวล๎วนมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อของผู๎บริโภคท้ังสิ้น 
 
2.3 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) 
 

Kotler (2003, อ๎างถึงใน เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ และภควดี เลิศกาญจนวัติ, 2558, น. 8) 
ได๎กลําวถึงสํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) วําหมายถึงชุดเครื่องมือทางการตลาดที่องค๑กร
ธุรกิจนํามาใช๎ในการดําเนินงานเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ในตลาดเป้าหมาย หรืออาจเรียกวํา 4Ps 
ประกอบไปด๎วย ผลิตภัณฑ๑ (Product) ราคา (Price) ชํองทางการจัดจําหนํายและการกระจายสินค๎า 
(Place) และการสํงเสริมการตลาด (Promotion) แตํสําหรับธุรกิจบริการ 4Ps ยังไมํเพียงพอตํอการ
บริการให๎บรรลุผลสําเร็จได๎ เพราะการบริการ ผู๎ให๎บริการ จะต๎องมีปฏิสัมพันธ๑กับผู๎รับบริการหรือ
ผู๎บริโภคด๎วย ดังนั้น สํวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) จะ
ต๎องการเพ่ิมเติมอีก 3 กลยุทธ๑  นั่นคือ 3P เสริมให๎การบริการนั้นเป็นที่ประทับใจแกํผู๎บริโภคได๎อยําง
มากยิ่งขึ้น ซึ่งได๎แกํ บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employee) การนําเสนอทางกายภาพ 
(Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) 

 
2.3.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) 

ผลิตภัณฑ๑นั้นเป็นสิ่งที่เสนอให๎กับตลาดในการตอบสนองความจําเป็นหรือความ
ต๎องการของผู๎บริโภคเพ่ือให๎ผู๎บริโภคเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นเกณฑ๑ที่คํอนข๎างสําคัญลําดับแรกๆ ที่
ผู๎บริโภคจะใช๎ในการประเมินทางเลือก โดยผลิตภัณฑ๑สามารถแบํงได๎เป็นสินค๎าที่มีตัวตนหรือจับต๎อง
ได๎ สามารถสัมผัสได๎ (Tangible Goods) ได๎แกํ เสื้อผ๎า กระเป๋า รองเท๎า เป็นต๎น หรือเป็นสิ่งที่ไมํมี
ตัวตนหรือจับต๎องไมํได๎ ไมํสามารถสัมผัสได๎ ( Intangible Goods) ได๎แกํ การให๎คําปรึกษา การ
ให๎บริการตํางๆ เป็นต๎น โดยคุณลักษณะของผลิตภัณฑ๑นั้นจะประกอบไปด๎วย รูปแบบ รูปทรง บรรจุ
ภัณฑ๑ ขนาด ปริมาณ ฯลฯ ซึ่งนักการตลาดจะต๎องออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎มีคุณลักษณะที่ดี
พร๎อม สมบูรณ๑ ตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภคให๎มากที่สุด ในปัจจุบันผู๎บริโภคเป็นจํานวนมากมี
ความนิยมและชื่นชอบให๎ความสนใจในผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ และพร๎อมที่จะทดลองผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ อยูํ
เสมอ หากสิ่งนั้นสามารถมอบคุณคําท่ีผู๎บริโภคต๎องการ นอกจากนี้ ในเรื่องของความมีชื่อเสียงของตรา
ยี่ห๎อ (Brand) ยังเป็นสิ่งที่สําคัญคํอนข๎างมากในการประเมินของผู๎บริโภค ซึ่งหากนักการตลาด
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สามารถทําให๎ผู๎บริโภคจดจําตรายี่ห๎อ (Brand) ได๎ จะชํวยสนับสนุนให๎ผู๎บริโภคนั้นตระหนักถึงเป็น
ลําดับแรกๆ ดังนั้น ในการออกแบบผลิตภัณฑ๑นั้นจะต๎องมีความแปลกใหมํ โดดเดํนและแตกตํางและ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคได๎เป็นอยํางดี เพ่ือจูงใจให๎ผู๎บริโภคหันมาให๎ความสนใจ โดย
ผู๎บริโภคมักจะพิจารณาผลิตภัณฑ๑ควบคูํกับราคาอยูํเสมอ เพ่ือตอบสนองในด๎านความคุ๎มคําของ
ผู๎บริโภค 

2.3.2 ราคา (Price) 
ราคาคือมูลคําของผลิตภัณฑ๑ที่แสดงออกมาในรูปของตัวเงิน หรือเรียกวําเป็น

จํานวนเงินที่ผู๎บริโภคจะต๎องจํายเพื่อแลกมาซ่ึงสินค๎าและบริการ หากคุณคําที่ผู๎บริโภคได๎รับนั้นสูงกวํา
จํานวนเงินที่ผู๎บริโภคจะต๎องจํายออกไป จะสามารถดึงดูดให๎ผู๎บริโภคสนใจในผลิตภัณฑ๑ได๎ ดังนั้ นการ
กําหนดราคาจึงต๎องมีการกําหนดให๎ถูกต๎องและมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคูํแขํงขัน ต๎นทุน 
และคุณคําของผลิตภัณฑ๑หรือบริการที่ผู๎บริโภคกลุํมเป้าหมายมีความต๎องการ 

2.3.3 ช่องทางการจัดจําหน่ายและการกระจายสินค้า (Place) 
ชํองทางการจัดจําหนํายเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อม

ในการนําเสนอบริการให๎แกํลูกค๎า ซึ่งมีผลตํอการรับรู๎ในเรื่องของคุณคําและคุณประโยชน๑ของบริการที่
นําเสนอแกํผู๎บริโภค ซึ่งจะต๎องพิจารณาในด๎านทําเลที่ตั้ง (Location) และชํองทางในการนําเสนอ
บริการ (Channels) ซึ่งจะต๎องมีการพิจารณาอยํางรอบคอบเพ่ือให๎เกิดการเข๎าถึงกลุํมผู๎บริโภคได๎งําย 
มีความครอบคลุมกลุํมผู๎บริโภคให๎ได๎มากท่ีสุด 

2.3.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
การสํงเสริมการตลาดคือกระบวนการในการแจ๎งข๎อมูลขําวสารตํางๆ ที่เกี่ยวกับ

สินค๎าหรือบริการเพ่ือให๎ลูกค๎าได๎รับรู๎และมีความเข๎าใจในคุณคําของผลิตภัณฑ๑ เครื่องมือที่ใช๎ได๎แกํ 
การโฆษณา การประชาสัมพันธ๑ เพ่ือเผยแพรํข๎อมูลขําวสารที่เกี่ยวข๎องกับสินค๎าหรือบริการ ซึ่งการ
ประชาสัมพันธ๑ถือเป็นกิจกรรมที่ชํวยสํงเสริมให๎เกิดภาพลักษณ๑ที่ดีแกํองค๑กร นอกจากนี้การสํงเสริม
การขายยังชํวยกระตุ๎นให๎ผู๎บริโภคเกิดความสนใจและมีการตัดสินใจซื้อได๎รวดเร็วยิ่งขึ้น 

2.3.5 บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee)  
บุคคลหรือพนักงานนั้นเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให๎ผู๎บริโภครับรู๎ถึงคุณภาพการ

ให๎บริการ ซึ่งเป็นสํวนสําคัญที่สามารถสร๎างความพึงพอใจและดึงลูกค๎ากลับมาหรืออาจสร๎างความไมํ
พอใจแกํผู๎บริโภคจนกระทั่งนําไปสูํการเลิกใช๎บริการนั้นๆ ดังนั้น กระบวนการในการเตรียมบุคคลนั้น
จึงเป็นเรื่องสําคัญ ไมํวําจะเป็นการสรรหา คัดเลือกบุคลากรให๎มีความเหมาะสม มีใจรักในการบริการ 
(Service Mind) และสามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ เพ่ือสร๎างประสบการณ๑ดีๆ ให๎แกํผู๎บริโภค ซึ่ง
หากพนักงานมีการบริการที่ดี และมีความพร๎อมในการให๎บริการแกํผู๎บริโภค จะนําพาไปสูํความ
ประทับใจในการบริการและการกลับมาใช๎บริการของผู๎บริโภคอีกครั้งในที่สุด รวมไปถึงการบอกตํอไป
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ยังบุคคลอ่ืนอีกด๎วย แตํในทางตรงกันข๎ามหากพนักงานละเลยในการใสํใจในการให๎บริการ จะนําพา
ไปสูํความผิดหวังและบอกตํอไปยังบุคคลอ่ืนเชํนกัน 

2.3.6 การนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) 
การนําเสนอทางกายภาพเป็นลักษณะของการสร๎างและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพให๎แกผํู๎บริโภค ซึ่งเป็นลักษณะที่ผู๎บริโภคสามารถรับรู๎และมองเห็นได๎และใช๎เป็นเกณฑ๑ในการ
ประเมินทางเลือกเพ่ือพิจารณาและตัดสินใจในการใช๎บริการ ตัวอยํางลักษณะทางกายภาพ เชํน 
สภาพแวดล๎อม การตกแตํงสถานที่ ความสะอาดของสถานที่ สีสัน บรรยากาศโดยรวม เป็นต๎น จาก
ตัวอยํางลักษณะทางกายภาพข๎างต๎นนั้นมีสํวนชํวยให๎ผู๎บริโภคนํามาใช๎เป็นเกณฑ๑ในการตัดสินใจได๎ 
ชํวยเสริมสร๎างความม่ันใจให๎แกํลูกค๎า นําไปสูํการตัดสินใจซื้อในท่ีสุด 

2.3.7 กระบวนการ (Process) 
ในด๎านของกระบวนการนั้น กลยุทธ๑ที่สําคัญที่จะทําให๎ลูกค๎าเกิดความประทับใจ

ในการให๎บริการและมีสํวนในการใช๎เป็นเกณฑ๑ในการตัดสินใจ คือ เวลา ความถูกต๎องในการให๎บริการ 
และประสิทธิภาพในการให๎บริการ ดังนั้นหากกระบวนการบริการที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในการให๎บริการ จะชํวยให๎ผู๎บริโภคเกิดความประทับใจในการให๎บริการและเกิดพฤติกรรมการกลับมา
ใช๎บริการอีกครั้งในที่สุด 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ตํอการตัดสินใจใช๎บริการคลินิกเสริมความงามด๎านผิวพรรณ ประกอบด๎วยปัจจัยดังตํอไปนี้ 
 

2.4.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) 
งานวิจัยของ วรเทพ คําแก๎วแจํม (2552) ที่ศึกษาปัจจัยสํวนประสมการตลาด

บริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการเลือกซื้ออาหารจากแผงลอยจําหนํายอาหาร ในเทศบาลนครเชียงใหมํ 
พบวําปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑มีผลตํอการซื้อโดยรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งปัจจัยยํอยที่ผู๎บริโภคให๎
ความสําคัญมาก ได๎แกํ รสชาติอาหาร ความสะอาดของอาหาร ความสดใหมํของอาหารและวัตถุดิบที่
ใช๎ประกอบอาหาร ความสะอาดและความครบถ๎วนของเครื่องปรุง  สอดคล๎องกับ งานวิจัยของ  
ฐิตาภัทร๑ รัตน๑นิธิพงศ๑ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากร๎านอาหาร 
หาบเรํแผงลอยบนถนนสีลมของผู๎บริโภคกลุํมวัยทํางาน ผลการวิจัยพบวํา คุณภาพผลิตภัณฑ๑มี
ความสําคัญระดับมาก ได๎แกํ เรื่องรสชาติอาหาร ความสดใหมํของอาหาร ความสะอาดของอาหาร 
นอกจากนี้ ความหลากหลายของอาหารและประเภทอาหาร ก็มีความสําคัญในระดับมากเชํนเดียวกัน 
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เชํนเดียวกันกับ งานวิจัยของ อุไรรัตน๑ เจียรวโรภาส (2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวตํางชาติ
ในการบริโภคอาหารแผงลอยริมทาง ในอําเภอเมืองเชียงใหมํ พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด
บริการด๎านผลิตภัณฑ๑ ที่กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญโดยรวมอยูํในระดับมาก ได๎แกํ รสชาติของอาหาร 
รองลงมา คือ ความสดใหมํของอาหารและวัตถุดิบที่ใช๎ในการประกอบอาหาร 

งานวิจัยของ เครือมาศ มีเกษม (2554) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน
ดํวนของบุคคลวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวําปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผล
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดํวนในด๎านปัจจัยผลิตภัณฑ๑ในระดับมาก ได๎แกํเรื่องของรสชาติ 
หน๎าตาอาหารนํารับประทาน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํเสมอเพ่ือความไมํจําเจ  ซึ่งยังมีความ
สอดคล๎องกับ งานวิจัยของ กรกนก เพ็ชรตระกูล (2549) ศึกษาปัจจัยสํวนประสมการตลาดบริการที่มี
ผลตํอผู๎บริโภคในการตัดสินใจเลือกร๎านอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งพบวําปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑มี
ผลตํอการตัดสินใจโดยรวมในระดับมากตามลําดับ ได๎แกํเรื่อง อาหารสดสะอาดนํารับประทาน รสชาติ
อาหารอรํอย ความหลากหลายของรายการอาหาร มีรายการอาหารแนะนํา มีการจัดวางสวยงาม 

งานวิจัยของ โกวิท ไกรศรินท๑ (2555) ศึกษาสํวนประสมการตลาดบริการที่มีผล
ตํอผู๎บริโภคในการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารในอําเภอเมืองราชบุรี พบวําปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑มีผลตํอ
การเลือกใช๎บริการโดยรวมในระดับมากได๎แกํ ความสะอาดของอาหาร รสชาติของอาการ วัตถุดิบมี
คุณภาพ เชํนเดียวกันกับ งานวิจัยของ รสริน โอสถานันต๑กุล (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรม
การบริโภคของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการร๎านอาหารบนถนนห๎วยแก๎ว อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมํ พบวํา 
สําหรับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญในเรื่องของ รสชาติอาหาร มีอาหารให๎เลือก
หลากหลาย ความสะอาดอาหาร เมนูใหมํๆ ดีตํอสุขภาพ 

งานวิจัยของ สมภูมิ แสวงกุล (2549) ศึกษารูปแบบความต๎องการของผู๎บริโภคที่
มีตํอการค๎าหาบเรํแผงลอย กรณีศึกษา : ยํานบางลําภู พบวําปัจจัยที่ผู๎บริโภคคํานึงถึงมากในการ
ตัดสินใจซื้อสินค๎าได๎แกํคุณภาพของสินค๎าและมีชนิดของสินค๎าให๎เลือกมาก ซึ่งขัดแย๎งกับงานวิจัยของ 
เคศิญา วันเวส (2548) ที่ศึกษาปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ที่มีความสัมพันธ๑กับการซื้อสินค๎าหาบเรํ แผงลอย 
บนถนนพิษณุโลกข๎างกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบวํากลุํมตัวอยํางคํานึงถึงเรื่องของความ
หลากหลาย รสชาติ และความสะอาดของอาหาร ในระดับปานกลาง 

นอกจากนี้ ผู๎วิจัยได๎สัมภาษณ๑ผู๎บริโภคท่ีเคยใช๎บริการร๎านฟูดทรัก (Food Truck) 
พบวํา ผลการสัมภาษณ๑สอดคล๎องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องข๎างต๎น นั่นคือ ผู๎ให๎สัมภาษณ๑จะใช๎เกณฑ๑ใน
ด๎านผลิตภัณฑ๑เป็นเกณฑ๑ในการตัดสินใจ เชํน รสชาติอาหาร ประเภทอาหาร ความสะอาดของอาหาร 
เป็นต๎น 

“ปกติถ๎าจะไปกิน จะคิดถึงเรื่องประเภทอาหารกํอนอยํางแรกเลย อาหารมันต๎อง
สะดวก กินงําย และก็เรื่องความสะอาด” (จริยา ลี้เจริญผล, สัมภาษณ๑, 1 กุมภาพันธ๑ 2559) 
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“ชอบกินฟาสต๑ฟูดอยูํแล๎วด๎วย เบอร๑เกอร๑ร๎านพวกนี้ไมํเหมือนที่ไหนดี  เนื้อชิ้น
ใหญํหนากวําที่อ่ืน” (ชาญณรงค๑ ศักดิ์สิริสกุล, สัมภาษณ๑, 1 กุมภาพันธ๑ 2559) 

“ชอบเบอร๑เกอร๑ร๎านนี้ เพราะแบบเค๎าทําเองทุกอยําง อยํางพวกขนมปัง ซอสที่
ราด เค๎าก็ทําเอง หมูก็ชิ้นหนา” (ศรีภูมิ บํารุงศรี, สัมภาษณ๑, 29 มกราคม 2559) 

2.4.2 ราคา (Price) 
งานวิจัยของ วรเทพ คําแก๎วแจํม (2552) ศึกษาปัจจัยสํวนประสมการตลาด

บริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการเลือกซื้ออาหารจากแผงลอยจําหนํายอาหาร ในเทศบาลนครเชียงใหมํ 
พบวําปัจจัยในด๎านของราคามีผลตํอการซื้อโดยรวมอยูํในระดับมาก  โดยปัจจัยยํอยที่ผู๎บริโภคให๎
ความสําคัญมาก ได๎แกํ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ และราคาตํอหนํวยของ
อาหารต่ํา สอดคล๎องกับ งานวิจัยของ ฐิตาภัทร๑ รัตน๑นิธิพงศ๑ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรม
การบริโภคอาหารจากร๎านอาหารหาบเรํแผงลอยบนถนนสีลมของผู๎บริโภคกลุํมวัยทํางาน ผลการวิจัย
พบวํา ในด๎านของปัจจัยราคา กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญมากในทุกๆ เรื่อง คือ ความคุ๎มคําของราคา
เมื่อเทียบกับคุณภาพ ความคุ๎มของราคาเมื่อเทียบกับรสชาติ ความคุ๎มของราคาเมื่อเทียบกับประเภท
อาหาร และความคุ๎มของราคาเมื่อเทียบกับปริมาณ ตามลําดับ ซึ่งมีตรงกันกับงานวิจัยของ อุไรรัตน๑ 
เจียรวโรภาส (2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวตํางชาติในการบริโภคอาหารแผงลอยริมทาง 
ในอําเภอเมืองเชียงใหมํ ผลการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญกับปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดบริการด๎านราคา โดยรวมอยูํในระดับมาก ได๎แกํ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสม
กับปริมาณ และมีป้ายแจ๎งราคาอาหารชัดเจน ตามลําดับ 

งานวิจัยของ เครือมาศ มีเกษม (2554) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน
ดํวนของบุคคลวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวําปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผล
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดํวนในด๎านปัจจัยราคา ที่กลุํมตัวอยํางเห็นด๎วยระดับมาก ได๎แกํ เรื่อง
ความคุ๎มคําของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพ มีป้ายแสดงรายการอาหารชัดเจน เชํนเดียวกับงานวิจัย
ของ โกวิท ไกรศรินท๑ (2555) ศึกษาสํวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการเลือกใช๎
บริการร๎านอาหารในอําเภอเมืองราชบุรี พบวําปัจจัยด๎านราคาที่มีผลตํอการเลือกใช๎บริการโดยรวมใน
ระดับมาก ได๎แกํ ความคุ๎มคําเมื่อเทียบกับคุณภาพ ราคามีความเหมาะสม มีเมนูแจ๎งราคาชัดเจน มีราคา
อาหารหลายระดับราคา ตามลําดับ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ รสริน โอสถานันต๑กุล (2556) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการบริโภคของผู๎บริโภคท่ีใช๎บริการร๎านอาหารบนถนนห๎วยแก๎ว อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมํ พบวําปัจจัยด๎านราคา โดยรวมแล๎วกลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญเฉลี่ยระดับมาก โดย
เห็นความสําคัญในเรื่องของ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เหมาะสมกับปริมาณ และมีป้ายแสดงราคา
ชัดเจน 
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งานวิจัยของ กรกนก เพ็ชรตระกูล (2549) ศึกษาปัจจัยสํวนประสมการตลาด
บริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการตัดสินใจเลือกร๎านอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งพบวําปัจจัยด๎านราคา 
มีผลตํอการตัดสินใจโดยรวมในระดับมากตามลําดับ ได๎แกํเรื่อง สามารถชําระเงินด๎วยบัตรเครดิต มีป้าย
แสดงราคาชัดเจน ราคาอาหารเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ ตามลําดับ และงานวิจัยของ สมภูมิ 
แสวงกุล (2549) ศึกษารูปแบบความต๎องการของผู๎บริโภคที่มีตํอการค๎าหาบเรํแผงลอย กรณีศึกษา : 
ยํานบางลําภู พบวําปัจจัยที่ผู๎บริโภคคํานึงถึงมากในการตัดสินใจซื้อสินค๎า ได๎แกํ ราคาของสินค๎า 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องพบวํามีความสอดคล๎องกับบทสัมภาษณ๑ที่
ผู๎วิจัยได๎สัมภาษณ๑ผู๎ใช๎บริการร๎านฟูดทรัก (Food Truck) ซึ่งจะใช๎เกณฑ๑ในด๎านราคาเป็นเกณฑ๑ในการ
ตัดสินใจ เชํน ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณ เป็นต๎น 

“ปกติเวลาจะกินก็จะดูประเภทอาหารกํอน สํวนเรื่องราคาตามมาทีหลัง”  
(จริยา ลี้เจริญผล, สัมภาษณ๑, 1 กุมภาพันธ๑ 2559) 

2.4.3 ช่องทางการจัดจําหน่ายและการกระจายสินค้า (Place) 
ผลงานวิจัยของ วรเทพ คําแก๎วแจํม (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยสํวนประสม

การตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการเลือกซื้ออาหารจากแผงลอยจําหนํายอาหาร ในเทศบาลนคร
เชียงใหมํ พบวําปัจจัยในด๎านสถานที่มีผลตํอการซื้อโดยรวมอยูํในระดับมาก โดยเรื่องที่ผู๎บริโภคให๎
ความสําคัญมาก คือ ทําเลที่ตั้งสะดวกตํอการเดินทางและอยูํใกล๎กับที่อยูํอาศัย สถานที่ทํางาน และ
สถานศึกษา รองลงมาคือ เป็นทางผํานกลับบ๎านและอยูํในยํานที่มีแผงลอยจําหนํายอาหารหลายๆ 
ร๎าน สอดคล๎องกับ งานวิจัยของ อุไรรัตน๑ เจียรวโรภาส (2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมของนักทํองเที่ยว
ตํางชาติในการบริโภคอาหารแผงลอยริมทาง ในอําเภอเมืองเชียงใหมํ  ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาดบริการด๎านชํองทางการจัดจําหนํายที่กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญโดยรวมอยูํ ใน
ระดับมาก ได๎แกํ ทําเลที่ตั้งอยูํในยํานที่มีแผงลอยหลายๆ ร๎าน ความเพียงพอของโต๏ะ สถานที่มีความ
ปลอดภัย ตามลําดับ 

งานวิจัยของ งานวิจัยของ เคศิญา วันเวส (2548) ศึกษาปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ที่มี
ความสัมพันธ๑กับการซื้อสินค๎าหาบเรํ แผงลอย บนถนนพิษณุโลกข๎างกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัย
พบวํา ในด๎านทําเลที่ตั้งกลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญในระดับมากในเรื่องของความสะดวกในการ
เดินทาง และมีจุดจําหนํายใกล๎ป้ายรถประจําทาง สอดคล๎องกับงานวิจัยของ เครือมาศ มีเกษม (2554) 
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดํวนของบุคคลวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวําปัจจัย
สํวนประสมทางการตลาดที่มีผลพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดํวนในด๎านปัจจัยชํองทางการจัด
จําหนํายในระดับมาก ได๎แกํ การบริการสํงถึง มีหลายสาขา สถานที่สะดวกในการเดินทาง ที่ซื้องําย
สะดวก รวดเร็ว ตามลําดับ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สมภูมิ แสวงกุล (2549) ศึกษารูปแบบความต๎องการ
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ของผู๎บริโภคที่มีตํอการค๎าหาบเรํแผงลอย กรณีศึกษา : ยํานบางลําภู พบวํา ปัจจัยที่ผู๎บริโภคคํานึงถึงมาก
ในการตัดสินใจซื้อสินค๎า ได๎แกํ ความสะดวกในการซื้อ 

งานวิจัยของ กรกนก เพ็ชรตระกูล (2549) ศึกษาปัจจัยสํวนประสมการตลาด
บริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการตัดสินใจเลือกร๎านอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งพบวําปัจจัยด๎าน
ชํองทางการจัดจําหนํายมีผลตํอการตัดสินใจโดยรวมในระดับมากตามลําดับ ได๎แกํเรื่อง ทําเลที่ตั้งใกล๎
ที่พักอาศัย ทําเลที่ตั้งไมํพลุกพลํานเกินไป เชํนเดียวกับงานวิจัยของ โกวิท ไกรศรินท๑ (2555) ศึกษา
สํวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารในอําเภอเมืองราชบุรี
พบวําปัจจัยด๎านสถานที่ มีผลตํอการเลือกใช๎บริการโดยรวมในระดับมาก ได๎แกํ  มีสถานที่จอดรถ
เพียงพอและปลอดภัย ทําเลที่ตั้งสะดวกเดินทาง และงานวิจัยของ รสริน โอสถานันต๑กุล (2556) 
ปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการบริโภคของผู๎บริโภคท่ีใช๎บริการร๎านอาหารบนถนนห๎วยแก๎ว อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมํ พบวํา กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญในเรื่องของ มีป้ายหน๎าร๎าน เวลาเปิดปิดร๎านมี
ความเหมาะสม และท่ีตั้งสามารถเดินทางสะดวก 

นอกจากนี้ ยังพบวํา ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องข๎างต๎นสอดคล๎องกับบท
สัมภาษณ๑ผู๎ใช๎บริการร๎านฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎วิจัย ซึ่งผู๎ให๎สัมภาษณ๑บางสํวนจะใช๎เกณฑ๑ใน
ด๎านชํองทางการจัดจําหนํายเป็นเกณฑ๑ในการตัดสินใจ เชํน ทําเลที่ตั้งมีความเหมาะสม เดินทาง
สะดวก เป็นต๎น 

“ที่กินประจําเพราะมาแถวบ๎านบํอย ยังไมํเคยไปกินแบบไกลๆ ที่ต๎องขับรถตาม
ไป สํวนใหญํจะกินเพราะมาแถวบ๎าน ถ๎าเป็นร๎านอ่ืนๆ ก็ต๎องขับรถไปไง แตํนี่คือมันมาใกล๎บ๎าน”  
(ชาญณรงค๑ ศักดิ์สิริสกุล, สัมภาษณ๑, 1 กุมภาพันธ๑ 2559) 

“เรื่องทําเลหรือสถานที่ก็มีสํวนนะ ถ๎าใกล๎บ๎าน ใกล๎ที่ทํางาน หรือวําใกล๎แนว
รถไฟฟ้า ก็มีแนวโน๎มที่จะไป” (มนัญญา ฮุนสวัสดิกุล, สัมภาษณ๑, 31 มกราคม 2559) 

2.4.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
งานวิจัยของ เครือมาศ มีเกษม (2554) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน

ดํวนของบุคคลวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผล
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดํวนในด๎านปัจจัยการสํงเสริมการตลาดในระดับมากที่สุด ได๎แกํ การ
ประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อตํางๆ จัดโปรโมชั่น เชํน การลดราคา จัดเซตอาหาร เป็นต๎น และมีการแจก
ใบปลิวแนะนํารายการอาหาร สํวนงานวิจัยของ โกวิท ไกรศรินท๑ (2555) ศึกษาสํวนประสมการตลาด
บริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารในอําเภอเมืองราชบุรี พบวําปัจจัยด๎านการ
สํงเสริมการตลาดมีผลตํอการเลือกใช๎บริการโดยรวมในระดับมาก ได๎แกํ การทําบัตรลด จัดโปรโมชั่น
ตามเทศกาล แจ๎งข๎าวสารข๎อมูลประชาสัมพันธ๑ทางร๎าน ซึ่งมีความสอดคล๎องกับ งานวิจัยของ กรกนก 
เพ็ชรตระกูล (2549) ที่ศึกษาปัจจัยสํวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการตัดสินใจ
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เลือกร๎านอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร พบวําปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาดมีผลตํอการตัดสินใจ
โดยรวมในระดับมากตามลําดับ ได๎แกํเรื่อง การแจ๎งขําวสาร ประชาสัมพันธ๑ตามสื่อตํางๆ มีการ
สํงเสริมการขาย เชํน การให๎สํวนลด มีป้ายร๎านแสดงการให๎บริการชัดเจน 

นอกจากนี้ ผลงานวิจัยของ วรเทพ คําแก๎วแจํม (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยสํวนประสม
การตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการเลือกซื้ออาหารจากแผงลอยจําหนํายอาหาร ในเทศบาลนคร
เชียงใหมํ พบวําปัจจัยในด๎านการสํงเสริมการตลาดที่มีผลตํอการซื้อโดยรวมอยูํในระดับมาก โดยปัจจัย
ยํอยที่ผู๎บริโภคให๎ความสําคัญอันดับแรกคือ การให๎บริการน้ําเปลําฟรี รองลงมาคือการนําเสนอ
เมนูอาหารจากพนักงาน ซึ่งขัดแย๎งกับงานวิจัยของ อุไรรัตน๑ เจียรวโรภาส (2557) ที่ศึกษาพฤติกรรม
ของนักทํองเที่ยวตํางชาติในการบริโภคอาหารแผงลอยริมทาง ในอําเภอเมืองเชียงใหมํ  ผลการวิจัย
พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการด๎านการสํงเสริมการตลาด กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญ
โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง คําเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ได๎แกํ การทําป้ายร๎านค๎าชัดเจน การตกแตํง
แผงลอย การให๎บริการน้ําดื่มฟรี เชํนเดียวกันกับ งานวิจัยของ รสริน โอสถานันต๑กุล (2556) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการบริโภคของผู๎บริโภคท่ีใช๎บริการร๎านอาหารบนถนนห๎วยแก๎ว อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมํ พบวําปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด ที่มีความสําคัญเฉลี่ยระดับปานกลาง ได๎แกํ 
การประชาสัมพันธ๑อยํางตํอเนื่อง ทําบัตรสมาชิก บัตรสะสมยอดแลกรางวัลหรือสํวนลด ทดลองให๎ชิม
ฟรีเมื่อมีเมนูใหมํๆ  

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องพบวํามีความสอดคล๎องกับบทสัมภาษณ๑
ผู๎ใช๎บริการร๎านฟูดทรัก (Food Truck) ซ่ึงจะใช๎เกณฑ๑ในด๎านการสํงเสริมการตลาดเป็นเกณฑ๑ในการ
ตัดสินใจ เชํน สํวนลด บัตรสมาชิก บัตรสะสมแต๎ม เป็นต๎น 

“เคยไปกินร๎านนึง ร๎านเครปไส๎พูน เค๎ามีสะสมแสตมป์ ถ๎าสะสมแสตมป์ครบก็จะ
ได๎เครปฟรีอันนึง แตํเสียดายร๎านนี้ไมํได๎ขายประจํา สํวนร๎านที่ไมํมีโปร แนํนอนวําอยากให๎มีอยูํแล๎ว 
เชํนพวกสํวนลดอะไรอยํางนี้” (จริยา ลี้เจริญผล, สัมภาษณ๑, 1 กุมภาพันธ๑ 2559) 

ในขณะเดียวกันพบวําผู๎ให๎สัมภาษณ๑บางรายมีความเห็นไมํสอดคล๎องกันกับ
งานวิจัยข๎างต๎น ในเรื่องของการสํงเสริมการตลาด 

“เรื่องบัตรลด เราไมํคํอยสนใจอยูํละ เพราะไมํได๎กินบํอยขนาดนั้น พวกนี้ไมํได๎มา
แถวบ๎านบํอยขนาดนั้น เดือนนึงก็ครั้งสองครั้ง” (ชาญณรงค๑ ศักดิ์สิริสกุล, สัมภาษณ๑, 1 กุมภาพันธ๑ 
2559) 

2.4.5 บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee)  
งานวิจัยของ โกวิท ไกรศรินท๑ (2555) ศึกษาสํวนประสมการตลาดบริการที่มีผล

ตํอผู๎บริโภคในการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารในอําเภอเมืองราชบุรี พบวํา ปัจจัยด๎านบุคลากรมีผลตํอ
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การเลือกใช๎บริการโดยรวมในระดับมากที่สุด ได๎แกํ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี มีความซื่อสัตย๑  
มีบุคลิกภาพที่ดี รองลงมาคือ พนักงานมีความกระตือรือร๎น และมีความสุภาพ 

งานวิจัยของ อุไรรัตน๑ เจียรวโรภาส (2557) ศึกษาพฤติกรรมของนักทํองเที่ยว
ตํางชาติในการบริโภคอาหารแผงลอยริมทาง ในอําเภอเมืองเชียงใหมํ  ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาดบริการด๎านบุคลากรที่กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญโดยรวมอยูํในระดับมาก ได๎แกํ 
ผู๎ประกอบการหรือพนักงานมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี รองลงมาคือความกระตือรือร๎นและความสะอาดของ
การแตํงกายพนักงาน สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ วรเทพ คําแก๎วแจํม (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยสํวน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการเลือกซื้ออาหารจากแผงลอยจําหนํายอาหาร ใน
เทศบาลนครเชียงใหมํ พบวําปัจจัยในด๎านบุคคลที่มีผลตํอการซื้อโดยรวมอยูํในระดับมาก คือ สุขภาพ
อนามัยและความสะอาดของพนักงาน ความมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีของพนักงาน และการบริการของ
พนักงานที่ถูกต๎องรวดเร็ว 

งานวิจัยข๎างต๎นสอดคล๎องกับงานวิจัยของ กรกนก เพ็ชรตระกูล (2549) ที่ศึกษา
ปัจจัยสํวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการตัดสินใจเลือกร๎านอาหารในจังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งพบวําปัจจัยด๎านบุคคลมีผลตํอการตัดสินใจโดยรวมในระดับมากตามลําดับ ได๎แกํ 
ความกระตือรือร๎นของพนักงาน ความซื่อสัตย๑ของพนักงาน ความชํานาญ สามารถสื่อสารรายละเอียด
กับลูกค๎าได๎ ความเพียงพอของพนักงาน นอกจากนี้ยังมีเรื่อง บุคลิกภาพและอัธยาศัยของพนักงาน 
เชํนเดียวกับงานวิจัยของ สมภูมิ แสวงกุล (2549) ศึกษารูปแบบความต๎องการของผู๎บริโภคที่มีตํอ
การค๎าหาบเรํแผงลอย กรณีศึกษา : ยํานบางลําภู พบวําปัจจัยที่ผู๎บริโภคคํานึงถึงมากในการตัดสินใจ
ซื้อสินค๎า ได๎แกํ อัธยาศัยของผู๎ค๎า 

อยํางไรก็ตาม งานวิจัยของ เคศิญา วันเวส (2548) ศึกษาปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ที่
มีความสัมพันธ๑กับการซื้อสินค๎าหาบเรํ แผงลอย บนถนนพิษณุโลกข๎างกระทรวงศึกษาธิการ 
ผลการวิจัยพบวําในด๎านลักษณะเจ๎าของหาบเรํ แผงลอย มีผลในระดับปานกลาง ในเรื่องของพนักงาน
มีมนุษยสัมพันธ๑ การเข๎าใจความต๎องการของลูกค๎า และมีความรู๎ในการแนะนําสินค๎า เชํนเดียวกับ
งานวิจัยของ รสริน โอสถานันต๑กุล (2556) ปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการบริโภคของผู๎บริโภคที่ใช๎
บริการร๎านอาหารบนถนนห๎วยแก๎ว อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมํ พบวํา กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญใน
ระดับปานกลางในเรื่องของ พนักงานมีมารยาทและสุภาพ มาตรฐานการบริการเหมือนกันทุกครั้ง 
พนักงานเอาใจใสํ กระตือรือร๎น พนักงานแตํงกายสะอาดเรียบร๎อย ตามด๎วยพนักงานมีความเชี่ยวชาญ
สามารถให๎คําแนะนํา 

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องข๎างต๎นสอดคล๎องกับบทสัมภาษณ๑ผู๎ใช๎บริการร๎านฟูดทรัก 
(Food Truck) ซึ่งผู๎ให๎สัมภาษณ๑บางรายจะใช๎เกณฑ๑ในด๎านบุคคลหรือพนักงานเป็นเกณฑ๑ในการ
ตัดสินใจ เชํน การดูแลเอาใจใสํของพนักงาน การให๎บริการของพนักงาน เป็นต๎น 
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“การบริการก็มีผลนะ มีครั้งนึงที่ตั้งใจไปกิน แตํพนักงานหน๎างอมาก พูดจาไมํ
เพราะ ไมํแนะนําลูกค๎าเราก็ไมํกินนะ ตํอให๎ดัง คนกินเยอะ เราก็ไมํเอา” (จริยา ลี้เจริญผล, สัมภาษณ๑, 
1 กุมภาพันธ๑ 2559) 

2.4.6 การนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) 
โกวิท ไกรศรินท๑ (2555) ศึกษาสํวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคใน

การเลือกใช๎บริการร๎านอาหารในอําเภอเมืองราชบุรี พบวําปัจจัยด๎านการสร๎างและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพมีผลตํอการเลือกใช๎บริการโดยรวมในระดับมากท่ีสุด ได๎แกํ มีอุปกรณ๑เครื่องใช๎ที่สะอาด 

งานวิจัยของ วรเทพ คําแก๎วแจํม (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยสํวนประสมการตลาด
บริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการเลือกซื้ออาหารจากแผงลอยจําหนํายอาหาร ในเทศบาลนครเชียงใหมํ 
พบวําปัจจัยในด๎านหลักฐานทางกายภาพที่มีผลตํอการซื้อโดยรวมอยูํในระดับมาก  โดยปัจจัยที่
ผู๎บริโภคให๎ความสําคัญระดับมาก คือ ความสะอาดของแผงลอยและอุปกรณ๑ที่ใช๎ ความสะอาดของพ้ืน 
และการแตํงกายที่สะอาดเรียบร๎อยของพนักงาน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ กรกนก เพ็ชรตระกูล 
(2549) ศึกษาปัจจัยสํวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการตัดสินใจเลือกร๎านอาหารใน
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งพบวําปัจจัยด๎านลักษณะทางกายภาพมีผลตํอการตัดสินใจโดยรวมในระดับมาก
ตามลําดับ ได๎แกํ ร๎านมีความสะอาด บรรยากาศเป็นกันเอง สถานที่จอดรถสะดวก มีอุปกรณ๑เพียงพอ 
ชื่อร๎านเป็นสัญลักษณ๑สามารถจดจํางําย ร๎านมีชื่อเสียง การตกแตํงมีความสวยงาม เชํนเดียวกับรสริน 
โอสถานันต๑กุล (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการบริโภคของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการร๎านอาหาร
บนถนนห๎วยแก๎ว อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมํ พบวํา ปัจจัยด๎านการสร๎างและนําเสนอทางกายภาพ 
โดยรวมแล๎วกลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญเฉลี่ยระดับมาก โดยเห็นความสําคัญในเรื่องของ 
สภาพแวดล๎อมสะดวกสบาย อากาศถํายเท ความสะอาดภายในร๎าน ตกแตํงร๎านสวยงามมีเอกลักษณ๑ 
มีหลักฐานแสดงบริการที่เชื่อถือได๎ มีที่จอดรถ ตามลําดับ 

อยํางไรก็ตาม งานวิจัยของ เคศิญา วันเวส (2548) ศึกษาปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ที่
มีความสัมพันธ๑กับการซื้อสินค๎าหาบเรํ แผงลอย บนถนนพิษณุโลกข๎างกระทรวงศึกษาธิการ พบวําใน
ด๎านลักษณะทางกายภาพ กลุํมตัวอยํางมีให๎ความสําคัญในระดับปานกลาง ในเรื่องของความสะอาด
บริเวณร๎าน พ้ืนที่ขายของและการตกแตํงหน๎าร๎าน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ อุไรรัตน๑ เจียรวโรภาส 
(2557) ศึกษาพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวตํางชาติในการบริโภคอาหารแผงลอยริมทาง ในอําเภอเมือง
เชียงใหมํ ผลการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญเกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ
ด๎านการสร๎างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง  ปัจจัยยํอย ได๎แกํ  
ความสะอาดของแผงลอยและอุปกรณ๑ตํางๆ มีสัญลักษณ๑รับประกันความสะอาด และ การนําเสนอ
เมนูอาหารมีความสวยงาม เข๎าใจงําย มีภาพประกอบ 
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จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องพบวํามีความสอดคล๎องกับบทสัมภาษณ๑
ผู๎ใช๎บริการร๎านฟูดทรัก (Food Truck) ซึ่งจะใช๎เกณฑ๑ในด๎านการนําเสนอทางกายภาพในการตัดสินใจ 
เชํน ความโดดเดํนของรถ เป็นต๎น 

“การตกแตํงรถก็มีผลนะ อยํางร๎านที่เราไมํรู๎จักมากํอนแตํแตํงดิสเพลย๑ร๎านนํารัก
ก็มีผล ถ๎ารถดูเกํา โทรม ก็มีผลนะมันดูไมํนํากิน” (จริยา ลี้เจริญผล, สัมภาษณ๑, 1 กุมภาพันธ๑ 2559) 

“เรื่องตัวรถก็มีผลอะ เคยมีร๎านฟูดทรักของฝรั่งมาจอด แล๎วข๎างในแบบโลํงๆ ไมํรู๎
วําขายอะไร จะอรํอยจริงมั้ย ก็เลยก็ไมํกล๎าเข๎าไปซื้อ” (ชาญณรงค๑ ศักดิ์สิริสกุล, สัมภาษณ๑, 1 
กุมภาพันธ๑ 2559) 

2.4.7 กระบวนการ (Process) 
จากผลงานวิจัยของ วรเทพ คําแก๎วแจํม (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยสํวนประสม

การตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการเลือกซื้ออาหารจากแผงลอยจําหนํายอาหาร ในเทศบาลนคร
เชียงใหมํ พบวําปัจจัยในด๎านกระบวนการที่มีผลตํอการซื้อโดยรวมอยูํในระดับมาก  ได๎แกํ  
การประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ได๎รับอาหารถูกต๎องและรวดเร็ว คิดและทอนเงินถูกต๎องและ
รวดเร็ว สอดคล๎องกับงานวิจัยของ อุไรรัตน๑ เจียรวโรภาส (2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมของนักทํองเที่ยว
ตํางชาติในการบริโภคอาหารแผงลอยริมทาง ในอําเภอเมืองเชียงใหมํ ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาดบริการด๎านกระบวนการให๎บริการที่กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญโดยรวมอยูํใน
ระดับมาก ได๎แกํ ขั้นตอนการปรุงถูกสุขลักษณะ การแสดงวิธีประกอบอาหาร ได๎รับอาหารถูกต๎องและ
รวดเร็ว 

งานวิจัยของ กรกนก เพ็ชรตระกูล (2549) ศึกษาปัจจัยสํวนประสมการตลาด
บริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการตัดสินใจเลือกร๎านอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งพบวําปัจจัยด๎าน
กระบวนการมีผลตํอการตัดสินใจโดยรวมในระดับมาก ได๎แกํ บิลเก็บเงินชัดเจน อาหารที่ได๎รับถูกต๎อง
และมีความรวดเร็ว คิดเงินรวดเร็ว ให๎บริการเสมอภาค การแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าของร๎านเมื่อเกิด
ปัญหา เวลาเปิดปิดของร๎าน มีความสะดวกในการใช๎บริการ มีการจองโต๏ะลํวงหน๎า  ตามลําดับ 
เชํนเดียวกับงานวิจัยของ โกวิท ไกรศรินท๑ (2555) ศึกษาสํวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคใน
การเลือกใช๎บริการร๎านอาหารในอําเภอเมืองราชบุรี พบวําปัจจัยด๎านกระบวนการให๎บริการมีผลตํอ
การเลือกใช๎บริการโดยรวมในระดับมาก ได๎แกํ ความสะดวกสบายตลอดที่เข๎าใช๎บริการ ให๎บริการ
อยํางเสมอภาค กระบวนการสั่งรวดเร็วไมํต๎องรอนาน 

อยํางไรก็ตาม งานวิจัยของ รสริน โอสถานันต๑กุล (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอ
พฤติกรรมการบริโภคของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการร๎านอาหารบนถนนห๎วยแก๎ว อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมํ 
พบวําปัจจัยด๎านกระบวนการ โดยรวมแล๎วกลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญเฉลี่ยระดับปานกลาง โดยเห็น
ความสําคัญในเรื่องของ ตอบสนองผู๎บริโภครวดเร็ว มีเทคโนโลยีที่ใช๎จัดการที่ทันสมัย 
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จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องพบวํามีความสอดคล๎องกับบทสัมภาษณ๑
ผู๎ใช๎บริการร๎านฟูดทรัก (Food Truck) ซึ่งจะใช๎เกณฑ๑ในด๎านกระบวนการในการตัดสินใจ เชํน ความ
รวดเร็วในการให๎บริการ ความเพียงพอของโต๏ะและที่นั่ง เป็นต๎น 

“เราวําการบริการมีสํวนกับร๎านแบบนี้นะ เพราะตอนนี้ร๎านมันเยอะมาก 
นอกจากอาหารและดิสเพลย๑ร๎านแล๎ว การบริการก็สําคัญไมํแพ๎กัน” (จริยา ลี้เจริญผล, สัมภาษณ๑, 1 
กุมภาพันธ๑ 2559) 

2.4.8 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
2.4.8.1 ปัจจัยด้านเพศ 

งานวิจัยของ โกวิท ไกรศรินทร๑ (2555) ศึกษาสํวนประสมการตลาด
บริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารในอําเภอเมืองราชบุรี พบวํา ปัจจัยด๎านเพศ
ทีแ่ตกตํางกัน สํงผลตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหาร
ของผู๎บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรีแตกตํางกัน  ดังนี้ ในด๎านผลิตภัณฑ๑ ทั้ง 2 เพศให๎
ความสําคัญโดยรวมเฉลี่ยในระดับมากที่สุด โดยลําดับแรกที่ให๎ความสําคัญนั้นเพศชายให๎ความสําคัญ
กับความสะอาดของอาหาร เพศหญิงให๎ความสําคัญกับรสชาติอาหาร ในด๎านปัจจัยการสํงเสริม
การตลาด เพศชายให๎ความสําคัญโดยรวมเฉลี่ยอยูํในระดับปานกลาง สํวนเพศหญิงนั้นให๎ความสําคัญ
โดยรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมาก โดยมีความเห็นตรงกันในลําดับแรกคือการมีพนักงานแนะนําอาหารและ
เครื่องดื่ม ในด๎านปัจจัยด๎านบุคลากรเพศชายให๎ความสําคัญโดยรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมาก โดยลําดับ
แรกที่ให๎ความสําคัญคือพนักงานจะต๎องสุภาพ ซื่อสัตย๑ บุคลิกภาพดี สํวนเพศหญิงนั้นให๎ความสําคัญ
โดยรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมากเชํนกัน แตํในลําดับแรกที่ให๎ความสําคัญคือความมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี   
ยิ้มแย๎ม แจํมใสของพนักงาน ในด๎านปัจจัยลักษณะทางกายภาพ เพศชายให๎ความสําคัญโดยรวมเฉลี่ย
อยูํในระดับมาก สํวนเพศหญิงให๎ความสําคัญโดยรวมเฉลี่ยอยูํในระดับมากที่สุด โดยมีความเห็นตรงกัน
ในลําดับแรกคือความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ๑ 

นอกจากนี้ งานวิจัยของ ณฤดี ศิรฐานนท๑ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารริมทางในยํานถนนเยาวราชของผู๎บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวํา 
เพศท่ีแตกตํางกันมีผลตํอพฤติกรรมการรับประทานอาหารริมทางในยํานถนนเยาวราชของผู๎บริโภควัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตํางกันในด๎านของมื้ออาหาร ชํวงวันที่ไปรับประทาน คําใช๎จําย 
ความถี่ในการรับประทาน และในด๎านลักษณะการเลือกร๎าน 

2.4.8.2 ปัจจัยด้านอายุ 
งานวิจัยของ กรกนก เพ็ชรตระกูล (2549) ศึกษาปัจจัยสํวนประสม

การตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการตัดสินใจเลือกร๎านอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร  โดยทุกกลุํม
ชํวงอายุให๎ความสําคัญโดยรวมเฉลี่ยในระดับมาก ในกลุํมชํวงอายุ 41-50 ปีนั้นให๎ความสําคัญกับ 
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ทุกปัจจัยสูงกวํากลุํมชํวงอายุอ่ืน  เว๎นในด๎านของปัจจัยผลิตภัณฑ๑ที่กลุํมชํวงอายุที่ต่ํากวํา 20 ปีให๎
ความสําคัญกับปัจจัยนี้สูงกวํา 

งานวิจัยของ ณฤดี ศิรฐานนท๑ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารริมทางในยํานถนนเยาวราชของผู๎บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวําปัจจัยด๎าน 
อายุ ที่แตกตํางกันมีผลตํอพฤติกรรมการรับประทานอาหารริมทางในยํานถนนเยาวราชของผู๎บริโภค
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตํางกันในด๎านของมื้ออาหาร ชํวงวันที่ไปรับประทาน คําใช๎จําย 
ความถี่ และในด๎านลักษณะของการเลือกร๎านที่จะรับประทาน 

2.4.8.3 ปัจจัยด้านระดับการศึกษา 
งานวิจัยของ วรรษมน จันทดิษฐ๑ (2552) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความ

พึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาตลาดน้ําอัมพวา จ.สมุทรสงคราม พบวํา ระดับ
การศึกษาที่แตกตํางกัน สํงผลตํอพฤติกรรมการทํองเที่ยวที่แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ใน
เรื่องของวัตถุประสงค๑ในการทํองเที่ยว วิธีการเดินทางมาทํองเที่ยว จํานวนสมาชิก ความสัมพันธ๑ของ
บุคคลที่รํวมเดินทาง 

อยํางไรก็ตาม งานวิจัยของ วศินี พงศ๑พัฒนศักดิ์ (2557) ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบวํา ระดับการศึกษาที่แตกตํางกัน สํงผลตํอปัจจัยในการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารญี่ปุ่นไมํแตกตําง
กัน เนื่องจากเป็นปัจจัยเรื่องความชอบและประสบการณ๑ที่แตกตํางกัน 

2.4.8.4 ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
งานวิจัยของ ณฤดี ศิรฐานนท๑ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารริมทางในยํานถนนเยาวราชของผู๎บริ โภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวําปัจจัย
ประชากรศาสตร๑ในด๎าน รายได๎ที่แตกตํางกันนั้นมีผลตํอพฤติกรรมการรับประทานอาหารริมทางใน
ยํานถนนเยาวราชของผู๎บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตํางกันในด๎านของมื้ออาหาร ชํวง
วันที่ไปรับประทาน คําใช๎จําย ความถี่ และในด๎านลักษณะของการเลือกร๎านที่จะรับประทาน 

อยํางไรก็ตาม งานวิจัยของ อุไรรัตน๑ เจียรวโรภาส (2557) ทําการศึกษา
เรื่องพฤติกรรมนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติในการบริโภคอาหารแผงลอยริมทาง ในอําเภอเมือง เชียงใหมํ 
พบวํารายได๎ที่แตกตํางกัน สํงผลตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอพฤติกรรมนักทํองเที่ยว
ชาวตํางชาติในการบริโภคอาหารแผงลอยริมทาง ไมํแตกตํางกัน 

2.4.8.5 ปัจจัยด้านอาชีพ 
งานวิจัยของ โกวิท ไกรศรินทร๑ (2555) ศึกษาสํวนประสมการตลาด

บริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารในอําเภอเมืองราชบุรี พบวํา ลักษณะอาชีพ 
ทีแ่ตกตํางกัน สํงผลตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหาร
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ของผู๎บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรีแตกตํางกัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ณธัชพงศ๑ โชติปรีชา
รัตน๑ (2552) ที่ศึกษาปัจจัยสํวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตํอการตัดสินใจของผู๎ บริโภคในการ
เลือกร๎านอาหารญี่ปุ่นยํานถนนนิมมานเหมินทร๑ อําเภอเมืองเชียงใหมํ พบวํา อาชีพ ที่แตกตํางกัน 
สํงผลตํอปัจจัยสํวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคในการเลือกร๎านอาหาร
ญี่ปุ่นที่แตกตํางกัน 

อยํางไรก็ตาม งานวิจัยของ วศินี พงศ๑พัฒนศักดิ์ (2557) ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบวํา ระดับการศึกษาที่แตกตํางกัน สํงผลตํอปัจจัยในการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารญี่ปุ่นไมํแตกตําง
กัน เนื่องจากเป็นปัจจัยเรื่องความชอบและประสบการณ๑ที่แตกตํางกัน 

จากการที่ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตํางๆ รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องและการสัมภาษณ๑ข๎างต๎นนั้น สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจัยในการนํามาใช๎เป็น
แนวทางทําการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food 
Truck) ของผู๎บริโภค ได๎ตามภาพท่ี 2.2 
 
   ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 
ภาพที่ 2.2 กรอบการวิจัย 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
 จากการที่ผู๎วิจัยทําการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพ่ือทําการศึกษา
ปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู๎วิจัยจึงได๎กําหนดระเบียบวิธีการในการวิจัย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช๎วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลจากการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติและสรุปผลการวิจัย โดยในการวิจัยนั้นมีข้ันตอนตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
 
3.1 ประชากรและการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  คือ กลุํมผู๎บริโภคที่เคยเลือกใช๎บริการ
ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตํผู๎วิจัยไมํสามารถทราบจํานวน
ประชากรที่ชัดเจนได๎ จึงใช๎วิธีกําหนดขนาดตัวอยําง โดยใช๎สูตรการคํานวณแบบไมํทราบจํานวน
ประชากร ผู๎วิจัยได๎กําหนดระดับความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 q = 0.5 และกําหนดระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% โดยยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุํมตัวอยําง 5% โดยการใช๎สูตร Cochran ใน
การกําหนดขนาดตัวอยําง ดังนี้ 

n = 
    

   

โดยที่  n = ขนาดของกลุํมตัวอยําง 
 Z = ระดับความเชื่อม่ัน 
 p = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ๑ หรือ สัดสํวนคุณลักษณะที่สนใจ 
 q = โอกาสที่จะไมํเกิดเหตุการณ๑ ซึ่งเทํากับ 1-p 
 e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุํมตัวอยําง 

แทนคํา n = 
                 

       
 

ดังนั้น n = 384.16 
จากการคํานวณโดยใช๎สูตรข๎างต๎นนั้นจะได๎กลุํมตัวอยํางเทํากับ 384 ราย และเพ่ือเป็น

การป้องกันความผิดพลาดของข๎อมูลจากความไมํสมบูรณ๑ในการตอบแบบสอบถาม ผู๎วิจัยจึงจัดทํา
แบบสอบถามเพ่ิมขึ้นอีก 5% รวมเป็น 405 ราย โดยใช๎วิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง 
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(Purposive Sampling) คือ เลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุํมผู๎บริโภคที่เคยเลือกใช๎บริการ
ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ที่อาศัยอยูํในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 
ตัวแปรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถแบํงได๎เป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต๎น และ ตัวแปรตาม ดังนี้ 
 

3.2.1 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น 
3.2.1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) 

(1) ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product) 
(2) ปัจจัยด๎านราคา (Price) 
(3) ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Place) 
(4) ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion) 
(5) ปัจจัยด๎านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) 
(6) ปัจจัยด๎านการนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) 
(7) ปัจจัยด๎านกระบวนการ (Process) 

3.2.1.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
(1) เพศ 
(2) อายุ 
(3) ระดับการศึกษา 
(4) รายไดเ๎ฉลี่ยตํอเดือน 
(5) อาชีพ 

3.2.2 ตัวแปรตาม 
ตัวแปรตาม คือ การเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) 
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3.3 สมมติฐานในการวิจัย 
 

จากกรอบการวิจัยได๎กําหนดปัจจัยอิสระที่เกี่ยวข๎องไว๎ 2 ปัจจัย ได๎แกํ ปัจจัยด๎านสํวน
ประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) และ ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ ซึ่งจะพบวําเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงนํามา
กําหนดเป็นสมมติฐานในงานวิจัย ได๎ดังนี้ 
 

3.3.1 สมมติฐานในด้านส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑มีผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหาร

ประเภท  ฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภค 
สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยด๎านราคามีผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภท

ฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภค 
สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนํายมีผลตํอการเลือกใช๎บริการ

ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภค 
สมมติฐานที่ 4  ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาดมีผลตํอการเลือกใช๎บริการ

ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภค 
สมมติฐานที่ 5  ปัจจัยด๎านบุคคลมีผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภท

ฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภค 
สมมติฐานที่ 6  ปัจจัยด๎านการนําเสนอทางกายภาพมีผลตํอการเลือกใช๎บริการ

ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภค 
สมมติฐานที่ 7  ปัจจัยด๎านกระบวนการมีผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหาร

ประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภค 
3.3.2 สมมติฐานในด้านประชากรศาสตร์ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด๎านเพศที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการ
ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคแตกตํางกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด๎านอายุที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการ
ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคแตกตํางกัน 

สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยด๎านระดับการศึกษาที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการเลือกใช๎
บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคแตกตํางกัน 

สมมติฐานที่ 4  ปัจจัยด๎านรายได๎ เฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการ
เลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคแตกตํางกัน 
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สมมติฐานที่ 5  ปัจจัยด๎านอาชีพที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการ
ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคแตกตํางกัน 

 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช๎แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล มีการแบํงแบบสอบถามออกเป็น 3 สํวน 
ดังนี้ 

สํวนที่ 1 คําถามคัดกรอง 
สํวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค ได๎แกํ ประเภท

อาหาร ความถี่ในการใช๎บริการ คําใช๎จํายตํอครั้ง บริเวณหรือสถานที่ท่ีใช๎บริการ เป็นต๎น 
สํวนที่ 3 คําถามเก่ียวกับสํวนประสมทางการตลาดและระดับการตัดสินใจในการเลือกใช๎

บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) โดยจะใช๎เครื่องมือประเภทมาตราสํวนในการ
ประมาณคํา (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ๑การกําหนดคําน้ําหนักในการประเมินแบํงออกเป็น 5 ระดับ
ตามวิธีของลิเคิร๑ท (Likert Scale)  

มาตรวัดของลิเคิร๑ท (Likert Scale) แบํงระดับความคิดเห็นและระดับการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการออกเป็น 5 ระดับ จากมากไปน๎อยดังนี้ 

5 = เห็นด๎วยมากที่สุด / ใช๎บริการอยํางแนํนอน 
4 = เห็นด๎วยมาก / นําจะใช๎บริการ 
3 = เห็นด๎วยปานกลาง / ไมํแนํใจ 
2 = เห็นด๎วยน๎อย / ไมํนําจะใช๎บริการ 
1 = เห็นด๎วยน๎อยที่สุด / ไมํใช๎บริการอยํางแนํนอน 
เกณฑ๑ในการวัดระดับความสําคัญ ใช๎วิธีการหาคําเฉลี่ยโดยอิงจากผลการวิจัย โดยใช๎

หลักการตามรูปแบบมาตรวัดของลิเคิร๑ท (Likert Scale) โดยมีวิธีในการหาคําเฉลี่ยดังนี้ 

คําเฉลี่ย  =  
  คําสูงสุด คําต่ําสดุ 

จํานวนชุด
 

คําเฉลี่ย  =  
     

 
   =   0.8 

 
  



32 
 

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง เห็นด๎วยมากที่สุด / ใช๎บริการอยํางแนํนอน 
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง เห็นด๎วยมาก / นําจะใช๎บริการ 
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง เห็นด๎วยปานกลาง / ไมํแนํใจ 
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อย / ไมํนําจะใช๎บริการ 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยที่สุด / ไมํใช๎บริการอยํางแนํนอน 
สํวนที่ 4 ข๎อมูลด๎านประชากรศาสตร๑ โดยมีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด (Closed-

ended Response Questions) ซึ่งประกอบด๎วยด๎านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
และอาชีพ 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การวิจัยในครั้งนี้ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดย
ใช๎การตอบแบบสอบถามจากกลุํมตัวอยํางจํานวน 405 คน โดยในที่นี้จะให๎กลุํมตัวอยํางทํา
แบบสอบถามผํานทาง Google Docs Form ผํานทางเครือขํายสังคมออนไลน๑ (Social Network) 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

หลังจากผู๎วิจัยทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามแล๎ว ผู๎วิจัยจะทําการประมวลผลผําน
วิธีการทางสถิติด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะห๑ข๎อมูลดังตํอไปนี้ 
 

3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ใช๎อธิบายข๎อมูลและลักษณะของข๎อมูลทั่วไปที่รวบรวมจากกลุํมตัวอยํางหรือ

ประชากร โดยนําเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่  ร๎อยละ อัตราสํวน คําเฉลี่ย สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และแผนภูมิประเภทตํางๆ  

3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
ศึกษาข๎อมูลของกลุํมตัวอยํางโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการทดสอบ

สมมุติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใช๎เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห๑ผลวิจัยดังตํอไปนี้ 
3.6.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 

เพ่ือจัดกลุํมตัวแปรในแตํละปัจจัยที่ได๎ศึกษาในที่นี้ได๎แกํ ปัจจัยด๎ าน
ผลิตภัณฑ๑ ปัจจัยด๎านราคา ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด ปัจจัย
ด๎านบุคคลหรือพนักงาน ปัจจัยด๎านการนําเสนอทางกายภาพ และปัจจัยด๎านกระบวนการ โดยตัวแปร
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ที่มีความสัมพันธ๑กันนั้นจะถูกให๎อยูํในกลุํมเดียวกันกํอนที่จะนําไปวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑กับตัวแปร
ตาม คือ การเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภค 

3.6.2.2 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยที่ได๎จากการทําการวิเคราะห๑ปัจจัย 

(Factor Analysis) กับการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภค 
3.6.2.3 การวิเคราะห์ Independent-Samples T-Test และ One-way 

ANOVA  
เพ่ือทําการทดสอบวําปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนและอาชีพ ที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหาร
ประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคแตกตํางกันหรือไมํ 
 

  



34 
 

บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหาร

ประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช๎ปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) ประกอบด๎วย ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product) ปัจจัยด๎านราคา (Price) 
ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Place) ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัย
ด๎านบุคคลหรือพนักงาน (People) ปัจจัยด๎านการนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) และ
ปัจจัยด๎านกระบวนการ (Process) รวมถึงปัจจัยด๎านลักษณะประชากรศาสตร๑ ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ  

ประชากรที่ทําการศึกษา คือ ผู๎ที่เคยใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food 
Truck) และอาศัยอยูํในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการคํานวณขนาดกลุํมตัวอยํางในบทที่ 3 ในกรณี
ที่ไมํทราบจํานวนประชากร ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร๎อยละ 95 จะได๎กลุํมตัวอยํางที่มีความเหมาะสม
เทํากับ 385 ตัวอยําง ผู๎วิจัยจึงได๎ทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลแบบสอบถามจากกลุํมตัวอยํางโดยใช๎ 
Google Forms และทําการกระจายผํานทางสื่อ Social Network โดยเริ่มตั้งแตํวันที่ 19-30 
มิถุนายน 2559 ได๎รับการตอบแบบสอบถามกลับมาเป็นจํานวนทั้งหมด 563 ชุด และได๎ดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกต๎องและครบถ๎วนของข๎อมูล โดยตัดแบบสอบถามที่ไมํผํานคําถามคัดกรองออกเป็น
จํานวนทั้งสิ้น 153 ชุด เพ่ือให๎เหลือข๎อมูลเฉพาะผู๎ที่เคยใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food 
Truck) และอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครเทํานั้น เพราะฉะนั้นในการวิจัยครั้งนี้จะมีแบบสอบถาม
คงเหลือจํานวน 410 ชุด ซึ่งมากกวําคําที่คํานวณได๎ สํงผลให๎คําความคลาดเคลื่อนของงานวิจัยลดลง
เป็นร๎อยละ 4.84 

ในบทที่ 4 นี้ ผู๎วิจัยได๎นําข๎อมูลที่ได๎จากการตอบแบบสอบถามมารวบรวม ประมวลผล 
และวิเคราะห๑คําสถิติตามวัตถุประสงค๑ของงานวิจัย โดยผู๎วิจัยได๎แบํงผลการวิเคราะห๑และนําเสนอ
ข๎อมูลออกเป็นสํวนตํางๆ ดังนี้ 

4.1 ข๎อมูลด๎านลักษณะประชากรศาสตร๑ของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
4.2 ข๎อมูลพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck)  
4.3 ข๎อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) 

ที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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4.4 การวิเคราะห๑ปัจจัยทางด๎านประชากรศาสตร๑ที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการ
ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.5 การวิเคราะห๑ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) ที่สํงผลตํอการ
เลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
4.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลงานวิจัยในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการรวบรวมแบบสอบถามที่มี
ความครบถ๎วนและถูกต๎อง โดยตัดแบบสอบถามที่ไมํผํานคําถามคัดกรองออกไป เหลือเป็นจํานวน
ทั้งสิ้น 410 ตัวอยําง โดยข๎อมูลด๎านลักษณะประชากรศาสตร๑ของกลุํมตัวอยํางที่นํามาพิจารณา ได๎แกํ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 
 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
145 
265 

 
35.4 
64.6 

410 100.0 
2. อาย ุ
ต่ํากวําหรือเทํากับ 20 ปี 
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

 
17 
289 
84 
16 
4 

 
4.1 
70.5 
20.5 
3.9 
1.0 

410 100.0 
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ตารางที่ 4.1 
 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  (ต่อ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ร้อยละ 

3. ระดับการศึกษา 
ต่ํากวําปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา 
สูงกวําปริญญาตรี 

 
26 
240 
144 

 
6.3 
58.5 
35.1 

410 100.0 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
น๎อยกวําหรือเทํากับ 15,000 บาท 
15,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 45,000 บาท 
45,001 – 60,000 บาท 
60,001 บาทข้ึนไป 

 
44 
180 
99 
42 
45 

 
10.7 
43.9 
24.1 
10.2 
11.0 

410 100.0 

5. อาชีพ 
นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ข๎าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
เจ๎าของกิจการ / ธุรกิจสํวนตัว 
รับจ๎างอิสระ 
อ่ืนๆ  

 
43 
244 
56 
53 
9 
5 

 
10.5 
59.5 
13.7 
12.9 
2.2 
1.2 

410 100.0 
 

จากตารางที่ 4.1 พบวํา ด๎านลักษณะทางประชากรศาสตร๑ของกลุํมตัวอยํางนั้นมี
อัตราสํวนเพศหญิงมากกวําเพศชาย แบํงออกเป็นเพศหญิงร๎อยละ 64.6 และเพศชายร๎อยละ 35.4 
ตามลําดับ โดยกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีอายุระหวําง 21-30 ปี คิดเป็นร๎อยละ 70.5 ทั้งนี้ระดับ
การศึกษาสํวนใหญํของกลุํมตัวอยําง คือ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทํา คิดเป็นร๎อยละ 58.5 ระดับ
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รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนของกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํอยูํในระดับ 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 43.9 
โดยสํวนใหญํประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร๎อยละ 59.5  

 
4.2 พฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) 
 

ข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของ
ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในงานวิจัยนี้ประกอบไปด๎วย แรงจูงใจที่เลือกใช๎บริการร๎านอาหาร
ประเภทฟูดทรัก (Food Truck) แหลํงข๎อมูลที่ได๎รับเกี่ยวกับร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food 
Truck) บุคคลที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) 
ประเภทอาหารที่เคยรับประทาน ความถี่ในการใช๎บริการโดยเฉลี่ยตํอเดือน คําใช๎จํายในการใช๎บริการ
โดยเฉลี่ยตํอครั้ง บริเวณหรือสถานที่ที่เลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ชํวง
วันหรือเวลาที่เลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) และบุคคลที่ใช๎บริการ
ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ด๎วย 

 

 
 
ภาพที่ 4.1  แรงจูงใจที่เลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) 

64.6% 12.4% 

12.0% 

3.7% 
3.2% 

2.2% 0.5% 
0.5% 

แรงจูงใจที่เลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) 
 

เพ่ือทดลองร้านอาหารใหม่ๆ 

ความน่าสนใจจากการแนะนําหรือ
รีวิวจากอินเทอร์เน็ต 

เพ่ือลดความหิว 

การแนะนําหรือชักชวนจากบุคคล
ใกล้ชิด 

ตามกระแสความนิยม 

เพ่ือการพักผ่อน 

ความน่าสนใจจากการแนะนําจากสื่อ
อื่นๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ 

อื่นๆ 
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ภาพที่ 4.2 แหลํงข๎อมูลที่ได๎รับเกี่ยวกับร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) 

 

ภาพที่ 4.3 บุคคลที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) 

46.8% 

16.3% 

16.3% 

13.7% 

0.7% 

0.5% 
5.6% 

แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับร้านอาหารประเภทฟูดทรัก  
(Food Truck) สื่ออินเทอร์เน็ต/เว็บไซต ์

เพจร้าน Food Truck จากเครือข่าย
สังคมออนไลน์  

การบอกต่อจากบุคคลใกล้ชิด 

พนักงานขายหน้าร้าน  

สื่อสิ่งพิมพ์  

สื่อวิทยุและโทรทัศน์ 

อื่นๆ 

44.4% 

31.0% 

10.5% 

9.0% 

2.4% 
2.0% 0.7% 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก 
(Food Truck)  

ตนเอง 

เพ่ือน 

คนรัก 

บุคคลอื่นๆ เช่น จากการรีวิวในสื่อสังคม
ออนไลน์ 
ครอบครัว 

พนักงานขาย/เจ้าของร้าน 

อื่นๆ 
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ภาพที่ 4.4 ประเภทของอาหารที่เคยรับประทาน  

 

ภาพที่ 4.5 ความถี่ในการใช๎บริการโดยเฉลี่ยตํอเดือน 

24.5% 

17.1% 

13.6% 
9.5% 

9.2% 

7.9% 

5.5% 

5.0% 
3.8% 3.1% 0.7% 

ประเภทของอาหารที่เคยรับประทาน  
เบอร์เกอร์, ฮ็อตด็อก 

ไอศกรีมและของหวาน 

เคร่ืองดื่ม 

ขนม/ของทานเล่น  

อาหารญี่ปุ่น 

ขนมปัง/แซนด์วิช/เบเกอรี ่

สเต็ก 

ก๋วยเต๋ียว 

อาหารไทย 

อาหารอิตาเลียน 

อื่นๆ  

288 

102 

12 

8 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 คร้ัง 

2-3 คร้ัง 

4-5 คร้ัง 

มากกว่า 5 คร้ัง 

ความถี่ในการใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อเดือน 
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ภาพที่ 4.6 คําใช๎จํายในการใช๎บริการโดยเฉลี่ย 

 

ภาพที่ 4.7 บริเวณหรือสถานที่ท่ีเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck)  

 

52 

215 

111 

18 

14 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท 

101-200 บาท 

201-300 บาท 

301-400 บาท 

มากกว่า 400 บาทขึ้นไป 

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโดยเฉลี่ยต่อครั้ง  

36.1% 

31.0% 

19.5% 

12.4% 

1.0% 

บริเวณหรือสถานที่ท่ีเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก  
(Food Truck)  ตลาดนัด เช่น ตลาดนัดรถไฟ, ตลาดนัดเลียบ

ด่วนฯ, ตลาดหัวมุม, ตลาดนัดเจเจกรีน เป็นต้น 

งานอีเวนต์ เช่น Art Box, Food Truck Festival 
เป็นต้น 

ห้างสรรพสินค้า/คอมมูนิตี้ มอลล์ เช่น The 
Sense, Sena Fest, Asiatique เป็นต้น 

Food Truck ท่ีจอด Stand Alone ณ จุดจอด
ประจํา 

อื่นๆ 
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ภาพที่ 4.8 ชํวงวันหรือเวลาที่เลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) 

 

ภาพที่ 4.9 บุคคลที่ใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ด๎วย  

 

56.1% 35.9% 

8.0% 

ช่วงวันหรือเวลาที่เลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก  
(Food Truck)  

ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 

ช่วงเย็นหลังเลิกเรียนหรือทํางาน 

ช่วงกลางวันในวันธรรมดา 

46.1% 

32.7% 

12.7% 

8.5% 

บุคคลที่ใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ด้วย  

เพื่อน/เพื่อนที่ทํางาน 

คนรัก 

คนเดียว 

ครอบครัว 
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จากภาพที่ 4.1-4.9 แสดงให๎เห็นถึงพฤติกรรมทั่วไปในการใช๎บริการร๎านอาหารประเภท
ฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปรายละเอียดของข๎อมูลได๎
ดังนี้ 

แรงจูงใจที่ทําให๎กลุํมตัวอยํางเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) 
3 อันดับแรกเรียงจากมากไปน๎อย ได๎แกํ เพ่ือทดลองร๎านอาหารใหมํๆ คิดเป็นร๎อยละ 64.6 ความ
นําสนใจจากการแนะนําหรือรีวิวจากอินเทอร๑เน็ต คิดเป็นร๎อยละ 12.4 และเพ่ือลดความหิว คิดเป็น
ร๎อยละ 12 

แหลํงข๎อมูลที่กลุํมตัวอยํางได๎รับเกี่ยวกับร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) 
สํวนใหญํจะได๎รับข๎อมูลจากสื่ออินเทอร๑เน็ตหรือเว็บไซต๑ คิดเป็นร๎อยละ 46.8 รองลงมา คือ เพจ
ร๎านอาหารฟูดทรักจากเครือขํายสังคมออนไลน๑ และจากการบอกตํอของบุคคลใกล๎ชิด คิดเป็นร๎อยละ 
16.3 เทํากัน 

บุคคลที่มีอิทธิพลตํอกลุํมตัวอยํางในการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภท 
ฟูด ทรัก (Food Truck) มากที่สุด 3 อันดับแรกเรียงจากมากไปน๎อย ได๎แกํ ตนเอง คิดเป็นร๎อยละ 
44.4 รองลงมาคือ เพ่ือน คิดเป็นร๎อยละ 31 และคนรัก คิดเป็นร๎อยละ 10.5 ตามลําดับ 

ประเภทของอาหารที่กลุํมตัวอยํางเคยรับประทาน มีหลากหลายประเภท โดยประเภท
อาหารที่กลุํมตัวอยํางเคยรับประทานมากที่สุดคือ เบอร๑เกอร๑และฮ็อตด็อก รองลงมาคือ ไอศกรีมและ
ของหวาน และเครื่องดื่ม คิดเป็นร๎อยละ 24.5, ร๎อยละ 17.1 และ ร๎อยละ 13.6 ตามลําดับ 

ความถี่ในการใช๎บริการโดยเฉลี่ยตํอเดือนของกลุํมตัวอยําง จากกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 
410 คน  สํวนใหญํมีการใช๎บริการน๎อยกวําหรือเทํากับ 1 ครั้งตํอเดือน  เป็นจํานวนทั้งสิ้น 288 คน  
(คิดเป็นร๎อย 70.2) รองลงมาคือ 2-3 ครั้งตํอเดือน เป็นจํานวน 102 คน (คิดเป็นร๎อยละ 24.9) 4-5 
ครั้งตํอเดือน จํานวนทั้งสิ้น 12 คน (คิดเป็นร๎อยละ2.9) และมากกวํา 5 ครั้งตํอเดือน จํานวน 8 คน 
(คิดเป็นร๎อยละ 2) 

คําใช๎จํายในการใช๎บริการโดยเฉลี่ยตํอครั้งของกลุํมตัวอยําง จากกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 
410 คน สํวนใหญํมีคําใช๎จํายอยูํที่ 101-200 บาทตํอครั้ง เป็นจํานวน 215 คน (คิดเป็นร๎อยละ 52.4) 
รองลงมาคือ 201-300 บาทตํอครั้ง จํานวน 111 คน (คิดเป็นร๎อยละ 27.1) และน๎อยกวําหรือเทํากับ 
100 บาทตํอครั้ง จํานวน 52 คน (คิดเป็นร๎อยละ 12.7) 

บริเวณหรือสถานที่ที่กลุํมตัวอยํางเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food 
Truck) 3 อันดับแรก เรียงจากมากไปน๎อย ได๎แกํ ตลาดนัด เชํน ตลาดนัดรถไฟ, ตลาดนัดเลียบดํวนฯ, 
ตลาดหัวมุม, ตลาดนัดเจเจกรีน เป็นต๎น คิดเป็นร๎อยละ 36.1 รองลงมาคือ งานอีเวนต๑ (Event) เชํน 
Art Box, Food Truck Festival เป็นต๎น คิดเป็นร๎อยละ 31 และห๎างสรรพสินค๎า/คอมมูนิตี้ มอลล๑ 
เชํน The Sense, Sena Fest, Asiatique เป็นต๎น คิดเป็นร๎อยละ 19.5 



43 
 

ชํวงวันหรือเวลาที่กลุํมตัวอยํางเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) 
มากที่สุด คือชํวงวันหยุดเสาร๑-อาทิตย๑ คิดเป็นร๎อยละ 56.1 รองลงมาคือ ชํวงเย็นหลังเลิกเรียนหรือ
ทํางาน คิดเป็นร๎อยละ 35.9 และชํวงกลางวันในวันธรรมดา คิดเป็นร๎อยละ 8 

บุคคลที่กลุํมตัวอยํางใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ด๎วยได๎แกํ 
เพ่ือน/เพ่ือนที่ทํางาน รองลงมาคือ คนรัก คนเดียว และครอบครัว คิดเป็นร๎อยละ 46.1, 32.7, 12.7 
และ 8.5 ตามลําดับ 
 
4.3 ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ข๎อมูลที่ผู๎วิจัยได๎จากแบบสอบถามที่มีความถูกต๎องและครบถ๎วนสมบูรณ๑จํานวนทั้งสิ้น 
410 ชุด สามารถสรุปคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตํอปัจจัยสํวนประสม
ทางการตลาดที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครตามปัจจัยทั้งหมด 7 ปัจจัย ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2  
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาตรวัดตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์     
1.1 ร๎านมีชื่อเสียง / เป็นที่รู๎จัก 3.70 0.959 เห็นด๎วยมาก 

1.2 อาหารมีรสชาติอรํอย ถูกปาก 4.42 0.769 เห็นด๎วยมากที่สุด 
1.3 อาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.36 0.754 เห็นด๎วยมากที่สุด 

1.4 วัตถุดิบที่ใช๎ประกอบอาหารมีคุณภาพ 4.26 0.757 เห็นด๎วยมากที่สุด 

1.5 หน๎าตาอาหารนํารับประทาน จัดวางสวยงาม 4.19 0.794 เห็นด๎วยมาก 
1.6 มีรายการอาหารให๎เลือกหลากหลาย 3.66 0.988 เห็นด๎วยมาก 

1.7 เมนูอาหารมีความโดดเดํนแตกตํางจากร๎านอ่ืน 3.96 0.896 เห็นด๎วยมาก 

1.8 มีการสร๎างสรรค๑เมนูใหมํอยูํเสมอ 3.74 0.970 เห็นด๎วยมาก 
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ตารางที่ 4.2  
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาตรวัดตัวแปรอิสระ  (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

2. ปัจจัยด้านราคา    
2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.31 0.803 เห็นด๎วยมากที่สุด 

2.2 ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 4.18 0.840 เห็นด๎วยมาก 
2.3 ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับรสชาติ 4.26 0.830 เห็นด๎วยมากที่สุด 

2.4  ราคาตํอหนํวยของอาหารต่ําเมื่อเทียบกับ 
ร๎านอื่น 

3.58 0.974 เห็นด๎วยมาก 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย    

3.1 ทําเลที่ตั้งใกล๎ที่อยูํอาศัย ที่ทํางาน สถานศึกษา 4.08 0.958 เห็นด๎วยมาก 
3.2 ทําเลที่ตั้งสามารถเดินทางสะดวก 4.36 0.813 เห็นด๎วยมากที่สุด 

3.3 ทําเลที่ตั้งอยูํในแหลํงที่มี Food Truck หลายๆ 
ร๎าน 

3.77 1.036 เห็นด๎วยมาก 

3.4 ทําเลที่ตั้งมีความปลอดภัย 4.09 0.931 เห็นด๎วยมาก 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด    
4.1 มีการแจ๎งขําวประชาสัมพันธ๑ร๎านผํานสื่อตํางๆ 

เชํน Social Network อยํางสม่ําเสมอ 
3.88 0.982 เห็นด๎วยมาก 

4.2 มีรูปแบบการประชาสัมพันธ๑ที่ดึงดูดและ
นําสนใจ 

3.97 0.914 เห็นด๎วยมาก 

4.3  มีการประชาสัมพันธ๑ร๎านผํานชํองทางที่
หลากหลาย เชํน สื่อสิ่งพิมพ๑ วิทยุ โทรทัศน๑ 
เป็นต๎น 

3.53 1.014 เห็นด๎วยมาก 

4.4  มีกิจกรรมสํงเสริมการขายที่นําสนใจ เชํน มี
สํวนลด มีบัตรสะสมแต๎ม เป็นต๎น 

3.68 1.09 เห็นด๎วยมาก 



45 
 
ตารางที่ 4.2  
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาตรวัดตัวแปรอิสระ  (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

5. ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน    
5.1 พนักงานมีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถตอบ

คําถามหรือให๎คําแนะนําแกํลูกค๎าได๎ 
4.22 0.780 เห็นด๎วยมากที่สุด 

5.2 พนักงานมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี 4.44 0.742 เห็นด๎วยมากที่สุด 

5.3 พนักงานมีมารยาท สุภาพ 4.44 0.742 เห็นด๎วยมากที่สุด 

5.4 พนักงานแตํงกายสะอาดเรียบร๎อย 4.31 0.796 เห็นด๎วยมากที่สุด 
5.5 พนักงานมีความเอาใจใสํกระตือรือร๎นในการ

ให๎บริการ 
4.46 0.749 เห็นด๎วยมากที่สุด 

6. ปัจจัยด้านการนําเสนอทางกายภาพ    

6.1 ชื่อร๎านมีเอกลักษณ๑ มีสัญลักษณ๑ จดจํางําย 4.09 0.807 เห็นด๎วยมาก 

6.2 การตกแตํงร๎านมีเอกลักษณ๑ มีความโดดเดํน
แตกตํางจากร๎านอ่ืน 

4.11 0.806 เห็นด๎วยมาก 

6.3 อุปกรณ๑เครื่องมือที่ใช๎มีความสะอาด 4.40 0.740 เห็นด๎วยมากที่สุด 
6.4 มีการดูแลความสะอาดบริเวณร๎าน 4.39 0.777 เห็นด๎วยมากที่สุด 

6.5 การนําเสนอเมนูอาหารนําสนใจ มี
ภาพประกอบ 

4.25 0.807 เห็นด๎วยมากที่สุด 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการ    

7.1 กระบวนการสั่งอาหารมีลําดับขั้นตอนที่งําย 
สะดวก 

4.32 0.684 เห็นด๎วยมากที่สุด 

7.2 มีการให๎บริการที่รวดเร็วและมีความถูกต๎อง 4.41 0.694 เห็นด๎วยมากที่สุด 
7.3 มีการให๎บริการที่เสมอภาค มีมาตรฐาน 4.39 0.701 เห็นด๎วยมากที่สุด 

7.4 มีความรวดเร็วและถูกต๎องในการคิดเงินและ
ทอนเงิน 

4.30 0.752 เห็นด๎วยมากที่สุด 

7.5 มีป้ายแสดงราคาอาหารชัดเจน 4.44 0.745 เห็นด๎วยมากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.2 เมื่อพิจารณาปัจจัยยํอยทั้ง 35 ปัจจัย พบวําปัจจัยอิสระที่มีคําเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นสูงสุด 5 อันดับแรก โดยเรียงลําดับจากมากไปน๎อย ดังนี้ ปัจจัยด๎านบุคคลหรือ
พนักงาน ในเรื่องความเอาใจใสํและกระตือรือร๎นในการให๎บริการของพนักงาน (คําเฉลี่ย 4.46 : เห็นด๎วย
มากที่สุด) ปัจจัยด๎านกระบวนการ ในเรื่องการมีป้ายแสดงราคาอาหารชัดเจน (คําเฉลี่ย 4.44 : เห็นด๎วย
มากที่สุด) ปัจจัยด๎านบุคคลหรือพนักงาน ในเรื่องความมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีของพนักงาน (คําเฉลี่ย 4.44 : 
เห็นด๎วยมากที่สุด) ปัจจัยด๎านบุคคลหรือพนักงาน ในเรื่องของพนักงานมีมารยาทและสุภาพในการ
ให๎บริการ (คําเฉลี่ย 4.44 : เห็นด๎วยมากที่สุด) และปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ในเรื่องของรสชาติอาหารมี
ความอรํอย ถูกปาก (คําเฉลี่ย 4.42 : เห็นด๎วยมากที่สุด) 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (7Ps)  
ในแตลํะปัจจัย สามารถสรุปผลการศึกษาของแตํละปัจจัยได๎ดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุํมตัวอยํางมีคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องของรสชาติของ
อาหารมีความอรํอย ถูกปาก มากท่ีสุด (คําเฉลี่ย 4.42 : เห็นด๎วยมากที่สุด) รองลงมาคือ ความสะอาด
และถูกสุขลักษณะของอาหาร (คําเฉลี่ย 4.36 : เห็นด๎วยมากที่สุด) 

ปัจจัยด้านราคา กลุํมตัวอยํางมีคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องของความเหมาะสม
ของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพมากที่สุด (คําเฉลี่ย 4.31 : เห็นด๎วยมากที่สุด) รองลงมาคือ ความ
เหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกับรสชาติ (คําเฉลี่ย 4.26 : เห็นด๎วยมากที่สุด) 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กลุํมตัวอยํางมีคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่อง
ของทําเลที่ตั้งมีความสะดวกในการเดินทางมากที่สุด (คําเฉลี่ย 4.36 : เห็นด๎วยมากที่สุด) รองลงมาคือ 
ความปลอดภัยของทําเลที่ตั้ง (คําเฉลี่ย 4.09 : เห็นด๎วยมาก) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด กลุํมตัวอยํางมีคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องของ
รูปแบบการประชาสัมพันธ๑ที่มีความดึงดูดและนําสนใจมากที่สุด (คําเฉลี่ย 3.97 : เห็นด๎วยมาก) 
รองลงมาคือ มีการแจ๎งขําวประชาสัมพันธ๑ของร๎านผํานสื่อ Social Network อยํางสม่ําเสมอ (คําเฉลี่ย 
3.88 : เห็นด๎วยมาก) 

ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน กลุํมตัวอยํางมีคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องของ
ความเอาใจใสํกระตือรือร๎นในการให๎บริการของพนักงานมากที่สุด (คําเฉลี่ย 4.46 : เห็นด๎วยมากที่สุด) 
รองลงมาคือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี และความมีมารยาทและสุภาพของพนักงาน (คําเฉลี่ย 4.44 
: เห็นด๎วยมากที่สุด) 

ปัจจัยด้านการนําเสนอทางกายภาพ กลุํมตัวอยํางมีคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่อง
ของความสะอาดของอุปกรณ๑และเครื่องมือที่ใช๎มากที่สุด (คําเฉลี่ย 4.40 : เห็นด๎วยมากที่สุด) 
รองลงมาคือ การดูแลความสะอาดบริเวณร๎าน (คําเฉลี่ย 4.39 : เห็นด๎วยมากที่สุด) 
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ปัจจัยด้านกระบวนการ กลุํมตัวอยํางมีคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องของการมีป้าย
แสดงราคาอาหารที่ชัดเจนมากท่ีสุด (คําเฉลี่ย 4.44 : เห็นด๎วยมากที่สุด) รองลงมาคือ การให๎บริการที่
รวดเร็วและมีความถูกต๎อง (คําเฉลี่ย 4.41 : เห็นด๎วยมากที่สุด) 
 
ตารางที่ 4.3 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเลือกใช้บริการ 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

ระดับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหาร
ประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ในครั้งตํอไป 

4.01 0.879 อาจจะใช๎บริการ 

 
ตัวแปรตามของงานวิจัยครั้งนี้คือ ระดับการตัดสินใจในการเลือกใช๎บริการร๎านอาหาร

ประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ในครั้งตํอไป ตามข๎อมูลจากตารางที่ 4.3 พบวํา กลุํมตัวอยํางอาจจะ
ใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ในครั้งตํอไป โดยมีคําเฉลี่ยของระดับการตัดสินใจใช๎
บริการ เทํากับ 4.01 
 
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร

ประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

วัตถุประสงค๑หนึ่งในงานวิจัยครั้งนี้คือ การศึกษาวํากลุํมตัวอยํางที่มีลักษณะทางด๎าน
ประชากรศาสตร๑ที่แตกตํางกัน จะตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) 
แตกตํางกันหรือไมํ การทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยในสํวนนี้ได๎เลือกใช๎การวิเคราะห๑ Independent-
Samples T-Test ในการทดสอบปัจจัยทางด๎านประชากรศาสตร๑ของกลุํมตัวอยํางในด๎านเพศ และใช๎
การวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) ในการทดสอบลักษณะทางด๎าน
ประชากรศาสตร๑ของกลุํมตัวอยํางที่แตกตํางกันในด๎าน อายุ ระดับการศึกษา รายได๎เฉลี่ ยตํอเดือน 
และอาชีพ 
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4.4.1 เพศกับระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานที่ 1 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยประชากรศาสตร๑ด๎านเพศที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการ

ตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตํางกัน 
 
ตารางที่ 4.4 
 
ผลการวิเคราะห์เพศกับระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

เพศ N 
ค่าเฉลี่ยระดับการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
(Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 
Sig. 

ชาย 145 4.03 0.938 0.743 
หญิง 265 4.00 0.846 

 
จากการทดสอบเพศกับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการด๎วยการหาคําความแตกตํางระหวําง

คําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยําง 2 กลุํมที่อิสระตํอกัน (Independent-Sample T-Test) ได๎คํา Sig. เทํากับ 
0.743 ซึ่งมีคํามากกวําระดับนัยสําคัญในการทดสอบที่ 0.05 จึงสามารถสรุปวํา เพศชายและเพศหญิง
มีการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ไมํแตกตํางกัน อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ไมํวําจะเป็นเพศใดตํางก็มีการตัดสินใจในการเลือกใช๎บริการ
ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ที่ไมํแตกตํางกัน ด๎วยแรงจูงใจตํางๆ ในการใช๎บริการ เชํน 
เพ่ือลดความหิว เพ่ือทดลองร๎านอาหารใหมํๆ ใช๎บริการตามกระแสนิยม ฯลฯ ซึ่งผลการวิจัยมีความ
ขัดแย๎งกับงานวิจัยของ โกวิท ไกรศรินทร๑ (2555) ศึกษาสํวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตํอ
ผู๎บริโภคในการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารในอําเภอเมืองราชบุรี พบวํ า เพศที่แตกตํางกัน สํงผลตํอ
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารของผู๎บริโภคในอําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรีแตกตํางกัน 
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4.4.2 อายุกับระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานที่ 2 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยประชากรศาสตร๑ด๎านอายุที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการ

ตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตํางกัน 
 
ตารางที่ 4.5 
 
ผลการวิเคราะห์อายุกับระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

อายุ N 
ค่าเฉลี่ยระดับการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
(Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 
Sig. 

ต่ํากวําหรือเทํากับ 30 ปี 306 4.02 0.803 0.631 
31 - 40 ปี 84 3.95 1.108 

41 ปีขึ้นไป 20 4.15 0.933 

 
จากการทดสอบอายุกับระดับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการด๎วยการวิเคราะห๑ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) ได๎คํา Sig. เทํากับ 0.631 ซึ่งมีคํามากกวําระดับนัยสําคัญใน
การทดสอบที่ 0.05 จึงสามารถสรุปวํา อายุที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ
ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ไมํแตกตํางกัน แม๎วําอายุที่แตกตํางกันนั้นจะเป็นปัจจัยที่
สํงผลตํอเรื่องความคิด การดําเนินชีวิต ที่แตกตํางกัน แตํไมํวําจะเป็นชํวงอายุใด ทุกคนล๎วนต๎อง
บริโภคอาหารเพื่อความอยูํรอดทั้งสิ้น ประกอบกับร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) เข๎ามาสูํ
ประเทศไทยไมํนานมากนัก ทั้งยังมีอาหารหลากหลายประเภทให๎ผู๎บริโภคได๎เลือกซื้อและใช๎บริการ จึง
ทําให๎เป็นที่นิยมกับทุกวัย ดังนั้น อายุจึงไมํมีผลตํอระดับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ ซึ่งผลการวิจัยมี
ความสอดคล๎องกับงานวิจัยของ งานวิจัยของ กรกนก เพ็ชรตระกูล (2549) ที่ศึกษาปัจจัยสํวนประสม
การตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการตัดสินใจเลือกร๎านอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร  โดยพบวํา 
ทุกกลุํมชํวงอายุให๎ความสําคัญโดยรวมเฉลี่ยในระดับมาก 
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4.4.3 ระดับการศึกษากับระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานที่ 3 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยประชากรศาสตร๑ด๎านระดับการศึกษาที่แตกตํางกัน สํงผล

ตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตํางกัน 

 
ตารางที่ 4.6 
 
ผลการวิเคราะห์ระดับการศึกษากับระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ระดับการศึกษา N 
ค่าเฉลี่ยระดับการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
(Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 
Sig. 

ต่ํากวําปริญญาตรี 26 4.27 0.827 0.284 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา 240 4.01 0.826 

สูงกวําปริญญาตรี 144 3.97 0.968 

 
จากการทดสอบระดับการศึกษากับระดับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการด๎วยการวิเคราะห๑

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) ได๎คํา Sig. เทํากับ 0.284 ซึ่งมีคํามากกวําระดับนัยสําคัญใน
การทดสอบที่ 0.05 จึงสามารถสรุปวํา ระดับการศึกษาที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎
บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ไมํแตกตํางกัน เนื่องจากร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก 
(Food Truck) มีความแปลกใหมํ สื่อตํางๆ ล๎วนมีการประชาสัมพันธ๑ถึงกระแสความนิยมดังกลําว 
โดยเฉพาะ Social Network ที่มีการประชาสัมพันธ๑อยํางตํอเนื่อง ทั้งยังเป็นสื่อที่สามารถเข๎าถึงกลุํม
ผู๎บริโภคได๎ทุกระดับการศึกษา ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วศินี พงศ๑พัฒนศักดิ์ 
(2557) ศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลตํอพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของคนทํางานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวํา ระดับการศึกษาที่แตกตํางกัน สํงผลตํอปัจจัยในการเลือกใช๎
บริการร๎านอาหารญี่ปุ่นไมํแตกตํางกัน 
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4.4.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานที่ 4 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยประชากรศาสตร๑ด๎านรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกัน 

สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตํางกัน 

 
ตารางที่ 4.7 
 
ผลการวิเคราะห์รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน N 
ค่าเฉลี่ยระดับการ
ตัดสินใจเลือกใช้
บริการ (Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 
Sig. 

น๎อยกวําหรือเทํากับ 
15,000 บาท 

44 3.80 0.823 0.163 

15,001 – 30,000 บาท 180 4.12 0.737 

30,001 – 45,000 บาท 99 3.98 0.915 
45,001 – 60,000 บาท 42 4.00 1.036 

60,001 บาท ขึ้นไป 45 3.89 1.153 
 
จากการทดสอบรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนกับระดับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการด๎วยการ

วิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) ได๎คํา Sig. เทํากับ 0.163 ซึ่งมีคํามากกวํา
ระดับนัยสําคัญในการทดสอบที่ 0.05 จึงสามารถสรุปวํา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกัน สํงผลตํอ
การตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ไมํแตกตํางกัน เนื่องจาก
ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) มีอาหารหลากหลายประเภท หลายระดับราคา สามารถ
ตอบสนองความต๎องการกับกลุํมผู๎บริโภคทุกชํวงรายได๎เป็นอยํางดี ดังนั้น รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนจึงไมํมี
ผลตํอระดับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล๎องกับงานวิจัยของ อุไรรัตน๑ 
เจียรวโรภาส (2557) ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติในการบริโภคอาหารแผง
ลอยริมทาง ในอําเภอเมือง เชียงใหมํ พบวํารายได๎ที่แตกตํางกัน สํงผลตํอปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดที่มีตํอพฤติกรรมนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติในการบริโภคอาหารแผงลอยริมทาง ไมํแตกตํางกัน 
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4.4.5 อาชีพกับระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานที่ 5 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยประชากรศาสตร๑ด๎านอาชีพที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการ

ตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตํางกัน 

 
ตารางที่ 4.8 
 
ผลการวิเคราะห์อาชีพต่อกับระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

อาชีพ N 
ค่าเฉลี่ยระดับการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
(Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 
Sig. 

นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา 
รับจ๎างอิสระ และอ่ืนๆ  

57 4.00 0.802 0.342 

พนักงานบริษัทเอกชน 244 4.07 0.848 

ข๎าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 56 3.88 0.955 
เจ๎าของกิจการ /  

ธุรกิจสํวนตัว 
53 3.91 1.005 

 
จากการทดสอบอาชีพกับระดับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการด๎วยการวิเคราะห๑ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) ได๎คํา Sig. เทํากับ 0.342 ซึ่งมีคํามากกวําระดับนัยสําคัญใน
การทดสอบที่ 0.05 จึงสามารถสรุปวํา อาชีพที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ
ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ไมํแตกตํางกัน  เนื่องจากร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก 
(Food Truck) เป็นยานพาหนะที่นํามาดัดแปลงเพ่ือประกอบอาหารและจําหนํายอาหารให๎แกํ
ผู๎บริโภค จึงสามารถเคลื่อนที่ไปจอดได๎ ณ สถานที่ตํางๆ ไมํวําจะเป็นยํานที่อยูํอาศัย สถานศึกษา 
อาคารสํานักงาน ทําให๎สามารถตอบสนองแกํกลุํมผู๎บริโภคได๎หลากหลายอาชีพ ดังนั้นอาชีพจึงไมํมีผล
ตํอระดับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ ซึ่งผลการวิจัยมีความขัดแย๎งกับงานวิจัยของ โกวิท ไกรศรินทร๑ 
(2555) ศึกษาสํวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารใน
อําเภอเมืองราชบุรี พบวําลักษณะอาชีพทีแ่ตกตํางกัน สํงผลตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ
ที่มีผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารของผู๎บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรีไมแํตกตํางกัน 
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4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) ที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

จากการเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม ซึ่งออกแบบโดยอาศัยข๎อมูลที่ได๎จากการทบทวน
วรรณกรรมในบทที่ 2 ทําให๎ผู๎วิจัยสามารถกําหนดปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการได๎
ทั้งหมด 7 ปัจจัย หลังจากที่ได๎เก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด และมีการตรวจสอบข๎อมูลเพ่ือให๎ได๎
ข๎อมูลที่มีความถูกต๎องและครบถ๎วนจากกลุํมตัวอยํางแล๎ว ผู๎วิจัยจึงได๎ดําเนินการวิเคราะห๑ความ
เหมาะสมของปัจจัยและตัววัดเหลํานั้นอีกครั้งกํอนที่จะนําข๎อมูลที่ได๎เหลํานั้นไปวิเคราะห๑ทางสถิติ
ตํอไป เพ่ือให๎ข๎อมูลนั้นมีความเหมาะสมและถูกต๎องมากขึ้น เนื่องจากผลจากการตอบแบบสอบถาม
ของปัจจัยและตัววัดอาจจะมีความสัมพันธ๑กันเองหรือมีแนวโน๎มของข๎อมูลไปในทิศทางเดียวกัน  
ซึ่งสามารถนํามารวมกันและกําหนดเป็นปัจจัยใหมํที่มีความเหมาะสมมากขึ้นได๎ 
 

4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย 
ผู๎วิจัยได๎ทําการวิเคราะห๑สหสัมพันธ๑ (Correlation) เพ่ือพิจารณาหาความสัมพันธ๑

ระหวํางตัวแปรอิสระตํางๆ จํานวนทั้งสิ้น 35 ตัวแปร ซึ่งจากการทดสอบพบวําผลของการทดสอบ
ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรอิสระตํางๆ มีตัวแปรหลายตัวที่มีความสัมพันธ๑กันอยํางมีนัยสําคัญ ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 สํงผลตํอการวิเคราะห๑สมการถดถอยเชิงเส๎น (Linear Regression Analysis) 
ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงได๎นําตัวแปรทั้งหมดทําการวิเคราะห๑และสกัดปัจจัย โดยใช๎การวิเคราะห๑ KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin) และ Barlett’s Test of Sphericity เพ่ือทําการทดสอบวําตัวแปรอิสระข๎างต๎นนั้น
มีความเหมาะสมในการนําไปสกัดปัจจัยหรือไมํ 

คํา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) คือ คําที่ใช๎วัดความเหมาะสมและถูกต๎องของ
ข๎อมูล เป็นการทดสอบวําตัวแปรตํางๆ มีความสัมพันธ๑กันอยํางมากน๎อยเพียงใด โดยจะพิจารณาจาก
คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรตํางๆ และคํานวณเป็นคํา KMO หากคํา KMO มีคําสูง แสดงวํา
ข๎อมูลนั้นมีความเหมาะสมในการนําไปใช๎วิเคราะห๑ปัจจัย (คําที่ยอมรับคือ 0.5 – 1) อยํางไรก็ตามหากคํา 
KMO ต่ํากวํา 0.5 แสดงวําข๎อมูลดังกลําวนั้นไมํเหมาะสมในการนําไปใช๎วิเคราะห๑ปัจจัย 

ในการทดสอบแบบ Bartlett’s Test of Sphericity คือการทดสอบคําสหสัมพันธ๑
โดยรวมของตัวแปรตํางๆ วํามีความสัมพันธ๑ระหวํางกันหรือไมํ หากข๎อมูลมีความสัมพันธ๑กันจะมีคํา 
Sig. น๎อยกวําคําระดับนัยสําคัญในการทดสอบ ซึ่งมีคําเทํากับ 0.05 โดยตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 

H0 คือ ตัวแปรไมํมีความสัมพันธ๑ระหวํางกัน 
H1 คือ ตัวแปรมีความสัมพันธ๑ระหวํางกัน 
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ตารางที่ 4.9 
 
ผลการวิเคราะห์ KMO และ Bartlett’s Test of Sphericity 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.928 
9228.607 

595 
.000 

Bartlett’s Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 
df 
Sig. 

 
 จากตารางที่ 4.9 การวิเคราะห๑หัวแปรอิสระทั้ง 35 ตัวแปร พบวําคํา KMO มีคําเทํากับ 
0.928 ซึ่งมีคําสูง (คําเข๎าใกล๎ 1) แสดงวําข๎อมูลดังกลําวมีความเหมาะสมในการนําไปใช๎เทคนิคการ
วิเคราะห๑ปัจจัยในระดับดีมาก นอกจากนี้ผลการทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity พบวําคํา 
Chi-Square มีคําเทํากับ 9228.607 และมีคํา Sig. เทํากับ .000 มีคําน๎อยกวําระดับนัยสําคัญในการ
ทดสอบ ซึ่งมีคําเทํากับ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 หมายความวําตัวแปรมีความสัมพันธ๑ระหวํางกัน ดังนั้น ผล
จากการวิเคราะห๑สถิติทดสอบในสองวิธีข๎างต๎นนั้น สามารถสรุปได๎วํา ตัวแปรเหลํานี้มีความเหมาะสม
และสามารถใช๎เทคนิคการวิเคราะห๑ปัจจัย (Factor Analysis) ได๎ 
 

4.5.2 การกําหนดกลุ่มปัจจัย 
จากการทดสอบคํา KMO และ Barlett’s Test of Sphericity ในข๎างต๎นนั้น 

สรุปได๎วําตัวแปรอิสระดังกลําวมีความเหมาะสมที่จะนําไปใช๎ในเทคนิคการวิเคราะห๑ปัจจัย (Factor 
Analysis) ในการดําเนินการข้ันตอนตํอไป ผู๎วิจัยจึงทําการสกัดปัจจัย (Extraction) เพ่ือกําหนดปัจจัย
ที่เหมาะสมในการนําไปใช๎วิเคราะห๑สมการถดถอยเชิงเส๎น (Linear Regression Analysis) โดยจะใช๎
วิธีสกัดปัจจัยแบบการวิเคราะห๑องค๑ประกอบสําคัญของตัวแปร (Principal Component Analysis) 
และใช๎วิธีการหมุนแกนตั้งฉากแบบ Varimax จากนั้นกําหนดเกณฑ๑ในการตัดสินจํานวนปัจจัยที่
เหมาะสม โดยพิจารณาจากคํา Eigenvalue ซึ่งเป็นผลรวมคําความแปรปรวนของปัจจัยแตํละปัจจัยที่
มากกวํา 1 และมีคําน้ําหนักองค๑ประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรในแตํละปัจจัยไมํน๎อยไปกวํา 
0.3 โดยตัวแปรแตํละตัวต๎องไมํมีคําน้ําหนักองค๑ประกอบ (Factor Loading) สูงใกล๎เคียงกันมากกวํา 
1 ปัจจัย 

เมื่อผู๎วิจัยทําการวิเคราะห๑คําสถิติแตํละปัจจัยโดยใช๎วิธีสกัดปัจจัยแบบการ
วิเคราะห๑องค๑ประกอบสําคัญของตัวแปร (Principal Component Analysis) โดยมีจํานวนตัวแปร
อิสระเป็นจํานวนทั้งหมด 35 ตัวแปร พบวําคํา Initial Eigenvalue ซึ่งหมายถึง คําความแปรปรวน
เดิมทั้งหมดในตัวแปรเดิมที่สามารถอธิบายได๎  โดยสามารถจัดกลุํมปัจจัยใหมํได๎เป็น 8 กลุํมปัจจัย 
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ซึ ่งกลุํมปัจจัยข๎างต๎นสามารถอธิบายความแปรปรวนได๎เทํากับ 69.242% (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ข) ซึ่งสามารถทําการเปรียบเทียบปัจจัยที่ได๎จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่  2 และ
ปัจจัยที่ได๎หลังจากการวิเคราะห๑ปัจจัย (Factor Analysis) ดังแสดงในตารางที่ 4.10 
 
ตารางที่ 4.10 
 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 1. ปัจจัยด้านการนําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการ 

1) ร๎านมีชื่อเสียง / เป็นที่รู๎จัก 
2) อาหารมีรสชาติอรํอย ถูกปาก 
3) อาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
4) วัตถุดิบที่ใช๎ประกอบอาหารมีคุณภาพ 
5) หน๎าตาอาหารนํารับประทาน จัดวางสวยงาม 
6) มีรายการอาหารให๎เลือกหลากหลาย 
7) เมนูอาหารมีความโดดเดํนแตกตํางจากร๎าน

อ่ืน 
8) มีการสร๎างสรรค๑เมนูใหมํอยูํเสมอ 

1) การนําเสนอเมนูอาหารนําสนใจ มีภาพ 
ประกอบ 

2) กระบวนการสั่งอาหารมีลําดับขั้นตอนที่งําย 
สะดวก 

3) มีการให๎บริการที่รวดเร็วและมีความถูกต๎อง 
4) มีการให๎บริการที่เสมอภาค มีมาตรฐาน 
5) มีความรวดเร็วและถูกต๎องในการคิดเงินและ

ทอนเงิน 
6) มีป้ายแสดงราคาอาหารชัดเจน 

2. ปัจจัยด้านราคา 2. ปัจจัยด้านพนักงาน 

1) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
2) ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 
3) ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับรสชาติ 
4) ราคาตํอหนํวยของอาหารต่ําเมื่อเทียบกับร๎าน

อ่ืน 

1) พนักงานมีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถตอบ
คําถามหรือให๎คําแนะนําแกํลูกค๎าได๎ 

2) พนักงานมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี 
3) พนักงานมีมารยาท สุภาพ 
4) พนักงานแตํงกายสะอาดเรียบร๎อย 
5) พนักงานมีความเอาใจใสํกระตือรือร๎นในการ

ให๎บริการ 
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ตารางที่ 4.10 
 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 3. ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความ
เหมาะสมชองราคา 

1) ทําเลที่ตั้งใกล๎ที่อยูํอาศัย ที่ทํางาน 
สถานศึกษา 

2) ทําเลที่ตั้งสามารถเดินทางสะดวก 
3) ทําเลที่ตั้งอยูํในแหลํงที่มี Food Truck 

หลายๆ ร๎าน 
4) ทําเลที่ตั้งมีความปลอดภัย 

1) อาหารมีรสชาติอรํอย ถูกปาก 
2) อาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
3) วัตถุดิบที่ใช๎ประกอบอาหารมีคุณภาพ 
4) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
5) ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 
6) ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับรสชาติ 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 4. ปัจจัยด้านความโดดเด่นและความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

1) มีการแจ๎งขําวประชาสัมพันธ๑ร๎านผํานสื่อตํางๆ 
เชํน Social Network อยํางสม่ําเสมอ 

2) มีรูปแบบการประชาสัมพันธ๑ที่ดึงดูดและ
นําสนใจ 

3) มีการประชาสัมพันธ๑ร๎านผํานชํองทางที่
หลากหลาย เชํน สื่อสิ่งพิมพ๑ วิทยุ โทรทัศน๑ 
เป็นต๎น 

4) มีกิจกรรมสํงเสริมการขายที่นําสนใจ เชํน มี
สํวนลด มีบัตรสะสมแต๎ม เป็นต๎น 

1) หน๎าตาอาหารนํารับประทาน จัดวางสวยงาม 
2) มีรายการอาหารให๎เลือกหลากหลาย 
3) เมนูอาหารมีความโดดเดํนแตกตํางจากร๎าน

อ่ืน 
4) มีการสร๎างสรรค๑เมนูใหมํอยูํเสมอ 
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ตารางที่ 4.10 
 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

5. ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน 5. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ชื่อเสียง
และความหลากหลายของ Food Truck 

1) พนักงานมีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถตอบ
คําถามหรือให๎คําแนะนําแกํลูกค๎าได๎ 

2) พนักงานมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี 
3) พนักงานมีมารยาท สุภาพ 
4) พนักงานแตํงกายสะอาดเรียบร๎อย 

1) ร๎านมีชื่อเสียง / เป็นที่รู๎จัก 
2) ทําเลที่ตั้งอยูํในแหลํงที่มี Food Truck 

หลายๆ ร๎าน 
3) มีการแจ๎งขําวประชาสัมพันธ๑ร๎านผํานสื่อตํางๆ 

เชํน Social Network อยํางสม่ําเสมอ 
5) พนักงานมีความเอาใจใสํกระตือรือร๎นในการ

ให๎บริการ 
4) มีรูปแบบการประชาสัมพันธ๑ที่ดึงดูดและ

นําสนใจ 
5) มีการประชาสัมพันธ๑ร๎านผํานชํองทางที่

หลากหลาย เชํน สื่อสิ่งพิมพ๑ วิทยุ โทรทัศน๑ 
เป็นต๎น 

6) มีกิจกรรมสํงเสริมการขายที่นําสนใจ เชํน   
มีสํวนลด มีบัตรสะสมแต๎ม เป็นต๎น 

6. ปัจจัยด้านการนําเสนอทางกายภาพ 6. ปัจจัยด้านความสะอาดและความปลอดภัย
ของทําเลที่ตั้ง 

1) ชื่อร๎านมีเอกลักษณ๑ มีสัญลักษณ๑ จดจํางําย 
2) การตกแตํงร๎านมีเอกลักษณ๑ มีความโดดเดํน

แตกตํางจากร๎านอ่ืน 
3) อุปกรณ๑เครื่องมือที่ใช๎มีความสะอาด 
4) มีการดูแลความสะอาดบริเวณร๎าน 
5) การนําเสนอเมนูอาหารนําสนใจ มี

ภาพประกอบ 

1) ทําเลที่ตั้งมีความปลอดภัย 
2) อุปกรณ๑เครื่องมือที่ใช๎มีความสะอาด 
3) มีการดูแลความสะอาดบริเวณร๎าน 
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ตารางที่ 4.10 
 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการ 7. ปัจจัยด้านความสะดวกในการเดินทางและ
ราคาผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับร้านอ่ืน 

1) กระบวนการสั่งอาหารมีลําดับขั้นตอนที่งําย 
สะดวก 

2) มีการให๎บริการที่รวดเร็วและมีความถูกต๎อง 
3) มีการให๎บริการที่เสมอภาค มีมาตรฐาน 
4) มีความรวดเร็วและถูกต๎องในการคิดเงินและ

ทอนเงิน 
5) มีป้ายแสดงราคาอาหารชัดเจน 

1) ราคาตํอหนํวยของอาหารต่ําเมื่อเทียบกับร๎าน
อ่ืน 

2) ทําเลที่ตั้งใกล๎ที่อยูํอาศัย ที่ทํางาน 
สถานศึกษา 

3) ทําเลที่ตั้งสามารถเดินทางสะดวก 

8. ปัจจัยด้านความมีเอกลักษณ์ทางกายภาพ 
1) ชื่อร๎านมีเอกลักษณ๑ มีสัญลักษณ๑ จดจํางําย 
2) การตกแตํงร๎านมีเอกลักษณ๑ มีความโดดเดํน

แตกตํางจากร๎านอ่ืน 

 
จากการวิเคราะห๑ปัจจัย (Factor Analysis) ข๎างต๎น สํงผลให๎ได๎ปัจจัยใหมํเป็นจํานวน

ทั้งหมด 8 ปัจจัย ทําให๎มีการปรับเปลี่ยนสมมติฐานงานวิจัย ปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการ
ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให๎มีความ
เหมาะสมและสอดคล๎องกับผลที่ได๎จากการจัดกลุํมปัจจัยใหมํ ดังนี้  

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านการนําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  
สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านพนักงาน สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหาร
ประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมของราคา 
สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านความโดดเด่นและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  
สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ชื่อเสียงและความหลากหลาย
ของ Food Truck สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) 
ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านความสะอาดและความปลอดภัยของทําเลที่ตั้ง สํงผลตํอ
การตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านความสะดวกในการเดินทางและราคาผลิตภัณฑ์เ ม่ือ
เทียบกับร้านอ่ืน สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของ
ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 13 ปัจจัยด้านความมีเอกลักษณ์ทางกายภาพ สํงผลตํอการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.5.3 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น  
ผู๎วิจัยได๎ใช๎การวิเคราะห๑สมการถดถอยเชิงเส๎น (Linear Regression Analysis) 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยนํากลุํมปัจจัยใหมํทั้ง 8 ปัจจัยที่ได๎จากการวิเคราะห๑ปัจจัยข๎างต๎นไป
วิเคราะห๑สหสัมพันธ๑ (Correlation) เพ่ือทําการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรอิสระด๎วย
กันเอง รวมถึงความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม เพ่ือที่จะดูวําตัวแปรอิสระไมํได๎มี
ความสัมพันธ๑กันเองอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการวิเคราะห๑ที่ได๎ พบวําทั้ง 8 ปัจจัยดังกลําว
ไมํมีปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ๑กันเองอยํางมีนัยสําคัญ 

ในสํวนการวิเคราะห๑สมการถดถอยแบบ Multiple Linear Regression เพ่ือทํา
การวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food 
Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกับปัจจัยทั้ง 8 กลุํมปัจจัย ผู๎วิจัยจึงใช๎ข๎อมูลจาก
แบบสอบถามที่ได๎ทําการตรวจสอบข๎อมูลที่ถูกต๎องและครบถ๎วนแล๎วเป็นจํานวนทั้งสิ้น 410 ชุด 
กําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05 โดยวิธี All Enter ได๎ผลดังนี้ 
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ตารางที่ 4.11  
 
ตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Model Summary) 

Model R R Square Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
The Estimate 

1 0.585 0.342 0.329 0.720 
 

จากตารางที่ 4.11 พบวําคําประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) สูงสุดคือ 0.342 
หมายความวํา ตัวแปรทั้ง 8 ปัจจัยนั้นสามารถอธิบายการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภท
ฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได๎ร๎อยละ 34.2 สํวนที่เหลืออีกร๎อยละ 
65.8 เกิดจากอิทธิพลจากปัจจัยอื่นๆ  
 
ตารางที่ 4.12 
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยของตัวแบบ (Anova) 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 
Residual 

Total 

107.960 
207.953 
315.912 

8 
401 
409 

13.495 
0.519 

26.023 0.000 

 
สมมติฐานในการวิเคราะห๑ผลการวิเคราะห๑จากตารางที่ 4.12 คือ 
H0: ปัจจัยที่ได๎จากการวิเคราะห๑ปัจจัยทั้ง 8 ปัจจัยไมํมีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ

ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1: มีอยํางน๎อย 1 ปัจจัยที่ได๎จากการวิเคราะห๑ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎

บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากการทดสอบที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ผลการทดสอบจากตารางที่ 4.12 ได๎คํา Sig. 

เทํากับ 0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวําระดับนัยสําคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน 
H1 คือ มีอยํางน๎อย 1 ปัจจัยที่ได๎จากการวิเคราะห๑ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ
ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 4.13 
 
ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta   

(Constant) 4.015 0.036  112.883 0.000 
ปัจจัยด๎านการนําเสนอรูปแบบ
ผลิตภัณฑ๑และกระบวนการ 

0.182 0.036 0.207 5.118 0.000 

ปัจจัยด๎านพนักงาน 0.092 0.036 0.104 2.579 0.010 

ปัจจัยด๎านคุณภาพของผลิตภัณฑ๑
และความเหมาะสมของราคา 

0.293 0.036 0.334 8.235 0.000 

ปัจจัยด๎านความโดดเดํนและความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ๑ 

0.124 0.036 0.142 3.494 0.001 

ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด 
ชื่อเสียงและความหลากหลายของ 
Food Truck 

0.153 0.036 0.174 4.295 
 

0.000 

ปัจจัยด๎านความสะอาดและความ
ปลอดภัยของทําเลที่ตั้ง 

0.007 0.036 0.008 0.194 0.847 

ปัจจัยด๎านความสะดวกในการ
เดินทางและราคาผลิตภัณฑ๑เมื่อ
เทียบกับร๎านอ่ืน 

0.242 0.036 0.275 6.796 0.000 
 

ปัจจัยด๎านความมีเอกลักษณ๑ทาง
กายภาพ 

0.197 0.036 0.224 5.536 0.000 

 
จากตารางที่ 4.13 พบวํา มีตัวแปรอิสระจํานวน 7 ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎

บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยํางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (T-test ของปัจจัยที่มีคํา Sig. น๎อยกวํา 0.05 คือ ปัจจัยด๎านการ
นําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ๑และกระบวนการ, ปัจจัยด๎านพนักงาน, ปัจจัยด๎านคุณภาพของผลิตภัณฑ๑
และความเหมาะสมของราคา, ปัจจัยด๎านความโดดเดํนและความหลากหลายของผลิตภัณฑ๑ , ปัจจัย
ด๎านการสํงเสริมการตลาด ชื่อเสียงและความหลากหลายของ Food Truck, ปัจจัยด๎านความสะดวก
ในการเดินทางและราคาผลิตภัณฑ๑เมื่อเทียบกับร๎านอ่ืน และปัจจัยด๎านความมีเอกลักษณ๑ทางกายภาพ 
โดยผลที่ได๎จากการวิเคราะห๑สมการถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถตอบสมมติฐานงานวิจัยได๎ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านการนําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ สํงผลตํอ
การตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจัยพบวํา คําสถิติ T-test มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวําระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 6 สามารถตีความได๎วํา ปัจจัยด๎านการนําเสนอรูปแบบ
ผลิตภัณฑ๑และกระบวนการสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) 
ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากหากมีการนําเสนอเมนูอาหารที่นําสนใจ มีภาพประกอบที่
สวยงาม จะสามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค๎าได๎ดี อีกทั้งยังควรมีป้ายแสดงราคาอาหารที่ชัดเจน 
เพ่ือเป็นการประกอบการตัดสินใจของลูกค๎าที่จะใช๎บริการ นอกจากนี้ กระบวนการในการสั่งอาหาร
จะต๎องมีลําดับขั้นตอนที่งํายและสะดวก เนื่องจากร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) มีพ้ืนที่จํากัด 
อาจจะมีจํานวนโต๏ะไมํมากนักในการให๎บริการ ฉะนั้นควรที่จะมีขั้นตอนการสั่งที่งํายและมีความรวดเร็ว 
โดยการให๎บริการนั้นควรให๎ความสําคัญกับมาตรฐานการให๎บริการ มีความถูกต๎องและรวดเร็วในการ
ให๎บริการเชํนกัน สอดคล๎องกับการศึกษาของกรกนก เพ็ชรตระกูล (2549) ซึ่งศึกษาปัจจัยสํวนประสม
การตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการตัดสินใจเลือกร๎านอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งพบวําการมี
รายการอาหารแนะนําลูกค๎าสํงผลตํอการตัดสินใจ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ อุไรรัตน๑ เจียรวโรภาส 
(2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวตํางชาติในการบริโภคอาหารแผงลอยริมทาง ในอําเภอเมือง
เชียงใหมํ และงานวิจัยของ รสริน โอสถานันต๑กุล (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการบริโภค
ของผู๎บริโภคท่ีใช๎บริการร๎านอาหารบนถนนห๎วยแก๎ว อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมํ พบวํา กลุํมตัวอยําง
เห็นความสําคัญในเรื่องของป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน ซึ่งมีความสอดคล๎องกับงานวิจัยของ โกวิท ไกรศรินท๑ 
(2555) ศึกษาสํวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารใน
อําเภอเมืองราชบุรี พบวํา การให๎บริการอยํางเสมอภาค และกระบวนการสั่งที่รวดเร็วไมํต๎องรอนาน  
สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการ 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านพนักงาน สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหาร
ประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจัยพบวํา คําสถิติ T-test มีคํา Sig. เทํากับ 0.010 ซึ่งมีคําน๎อยกวําระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 7 สามารถตีความได๎วํา ปัจจัยด๎านพนักงานสํงผลตํอการ
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ตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากธุรกิจร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) เป็นธุรกิจในลักษณะการบริการ ฉะนั้นการ
ให๎บริการที่ดีจึงมีความสําคัญอยํางยิ่ง สามารถสร๎างความประทับใจให๎แกํลูกค๎า ที่จะนําไปสูํการซื้อซ้ํา
และบอกตํอไปยังบุคคลอ่ืนๆ ได๎ โดยเฉพาะในเรื่องของการให๎บริการจากพนักงาน โดยพนักงานที่ดี
ควรที่จะมีความเข๎าใจในผลิตภัณฑ๑เป็นอยํางดี เพ่ือที่จะสามารถตอบคําถาม ให๎คําแนะนําและเชิญชวน
ลูกค๎าได๎ นอกจากนี้พนักงานยังควรมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี มีมารยาท สุภาพกับลูกค๎าในขณะให๎บริการ มีการ
แตํงกายที่สะอาดเรียบร๎อย และอีกสิ่งที่สําคัญคือควรมีความเอาใจใสํ กระตือรือร๎นในการให๎บริการ 
ให๎ความสําคัญกับลูกค๎าเป็นอันดับแรก สอดคล๎องกับงานวิจัยของ โกวิท ไกรศรินท๑ (2555) ศึกษาสํวน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารในอําเภอเมืองราชบุรี พบวําใน
เรื่องของพนักงานมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี พนักงานมีความกระตือรือร๎น และมีความสุภาพ มีผลตํอการเลือกใช๎
บริการ และงานวิจัยของ วรเทพ คําแก๎วแจํม (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยสํวนประสมการตลาดบริการที่มีผล
ตํอผู๎บริโภคในการเลือกซื้ออาหารจากแผงลอยจําหนํายอาหาร ในเทศบาลนครเชียงใหมํ พบวํา
สุขอนามัยและความสะอาดของพนักงาน ความมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีของพนักงาน และการบริการของ
พนักงานที่ถูกต๎องรวดเร็วสํงผลตํอการซื้อ เชํนเดียวกันกับงานวิจัยของ กรกนก เพ็ชรตระกูล (2549) 
ที่ศึกษาปัจจัยสํวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการตัดสินใจเลือกร๎านอาหารในจังหวัด
สมุทรสาคร พบวําความกระตือรือร๎นของพนักงาน ความชํานาญ สามารถสื่อสารรายละเอียดกับลูกค๎า
ได๎มีผลตํอการตัดสินใจ 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมของราคา 
สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจัยพบวํา คําสถิติ T-test มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวําระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 8 สามารถตีความได๎วํา ปัจจัยด๎านคุณภาพของผลิตภัณฑ๑
และความเหมาะสมของราคา สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food 
Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันจะเห็นได๎วําธุรกิจร๎านอาหารเป็นธุรกิจที่มีการ
แขํงขันกันสูง มีร๎านอาหารใหมํๆ เกิดขึ้นอยํางมากมายให๎ลูกค๎าสามารถตัดสินใจใช๎บริการ ฉะนั้น
คุณภาพของอาหารจึงเป็นสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเรื่องของรสชาติอาหาร หากมีรสชาติที่ดียํอม
สร๎างความพอใจให๎กับลูกค๎า เมื่อลูกค๎าพอใจก็ยํอมมีการตัดสินใจกลับไปใช๎บริการร๎านนั้นอีกครั้ง 
ประกอบกับเรื่องของวัตถุดิบของอาหารนั้นจะต๎องมีคุณภาพ มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะเพ่ือ
สุขอนามัยที่ดีของลูกค๎า นอกจากเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ดังที่กลําวไปข๎างต๎นนั้น ความเหมาะสม
ของราคายังเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจใช๎บริการ โดยราคานั้นจะต๎องมีความเหมาะสมเมื่อเทียบ
กับคุณภาพ ปริมาณ และรสชาติของอาหาร มีความสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ฐิตาภัทร๑ รัตน๑นิธิพงศ๑ 
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(2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากร๎านอาหารหาบเรํแผงลอยบนถนนสี
ลมของผู๎บริโภคกลุํมวัยทํางาน พบวํา คุณภาพผลิตภัณฑ๑มีความสําคัญ โดยเฉพาะเรื่องรสชาติอาหาร 
ความสดใหมํของอาหาร ความสะอาดของอาหาร เชํนเดียวกันกับงานวิจัยของ โกวิท ไกรศรินท๑ 
(2555) ศึกษาสํวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารใน
อําเภอเมืองราชบุรี พบวํา ความสะอาดของอาหาร รสชาติของอาการ วัตถุดิบมีคุณภาพ มีผลตํอการ
เลือกใช๎บริการ และงานวิจัยของ วรเทพ คําแก๎วแจํม (2552) ศึกษาปัจจัยสํวนประสมการตลาด
บริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการเลือกซื้ออาหารจากแผงลอยจําหนํายอาหาร ในเทศบาลนครเชียงใหมํ 
พบวําราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณมีผลตํอการตัดสินใจซื้อ 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านความโดดเด่นและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  
สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจัยพบวํา คําสถิติ T-test มีคํา Sig. เทํากับ 0.001 ซึ่งมีคําน๎อยกวําระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 9 สามารถตีความได๎วํา ปัจจัยด๎านความโดดเดํนและความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ๑ สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food 
Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากธุรกิจร๎านอาหารที่มีการเติบโตอยํางมากใน
ปัจจุบัน สํงผลให๎การสร๎างความโดดเดํนและความหลากหลายของผลิตภัณฑ๑เป็นสิ่งสําคัญ การคิดค๎น
และสร๎างเมนูอาหารให๎มีความโดดเดํนและแตกตํางจากร๎านอ่ืน มีหน๎าตาอาหารที่นํารับประทาน การ
จัดวางมีความสวยงาม จะชํวยเพิ่มความนําสนใจของร๎านอาหารและดึงดูดให๎ลูกค๎ามาใช๎บริการมากขึ้น 
นอกจากนี้ความหลากหลายของผลิตภัณฑ๑ยังเป็นการสร๎างทางเลือกให๎แกํลูกค๎า สามารถตอบสนอง
ความต๎องของลูกค๎าได๎หลากหลายกลุํมมากขึ้น เมื่อเวลาผํานไปควรมีการสร๎างสรรค๑เมนูใหมํๆ อยูํ
เสมอ เพ่ือสร๎างทางเลือกใหมํให๎แกํลูกค๎าได๎มาทดลองใช๎บริการ มีความสอดคล๎องกับ งานวิจัยของ 
เครือมาศ มีเกษม (2554) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดํวนของบุคคลวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวําเรื่องของหน๎าตาอาหารที่นํารับประทานประกอบกับมีการพัฒนาผลิตภัณฑ๑
ใหมํอยูํเสมอมีผลตํอพฤติกรรมการบริโภค เชํนเดียวกันกับงานวิจัยของ ฐิตาภัทร๑ รัตน๑นิธิพงศ๑ (2554) 
ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากร๎านอาหารหาบเรํแผงลอยบนถนนสีลมของ
ผู๎บริโภคกลุํมวัยทํางาน ผลการวิจัยพบวํา ความหลากหลายของอาหารและประเภทอาหารเป็นสิ่งที่
ผู๎บริโภคให๎ความสําคัญ 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ชื่อเสียงและความหลากหลายของ 
Food Truck สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของ
ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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จากผลการวิจัยพบวํา คําสถิติ T-test มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวําระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 10 สามารถตีความได๎วํา ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด 
ชื่อเสียงและความหลากหลายของร๎านบริเวณทําเลที่ตั้ง  สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ
ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในปัจจัยด๎านการ
สํงเสริมการตลาดเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญและสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎ บริการ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อตํางๆ ในปัจจุบันสื่อ Social Network เข๎ามา
มีบทบาทในชีวิตประจําวันของผู๎คนอยํางมาก ในแตํละวันผู๎บริโภคใช๎เวลากับสื่อ Social Network 
คํอนข๎างมาก ฉะนั้นธุรกิจควรใช๎ประโยชน๑จากสื่อนี้ในการประชาสัมพันธ๑ร๎ านเพ่ือสื่อสารให๎ผู๎บริโภค
รับทราบข๎อมูลตํางๆ เกี่ยวกับร๎าน เชํน มีเมนูใดบ๎าง ภาพบรรยากาศร๎าน และที่สําคัญคือใช๎ในการ
สื่อสารกับลูกค๎าวําในแตํละวันทางร๎านจะไปจอดที่ใด เนื่องจากธุรกิจร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก 
(Food Truck) มักจะมีการเคลื่อนย๎ายไปจอดยังที่ตํางๆ อยูํเสมอ รวมไปถึงการออกงานอีเวนต๑ตํางๆ 
ที่มักจะมีร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) หลายๆ ร๎านมาจอดรวมกัน นอกจากนี้ รูปแบบ
ในการประชาสัมพันธ๑ควรจะมีความนําสนใจและดึงดูดให๎มาใช๎บริการ เชํน มีภาพอาหารประกอบ 
เพ่ือให๎เกิดการแชร๑ไปสูํวงกว๎างมากขึ้น นอกจากสื่อ Social Network แล๎วการประชาสัมพันธ๑ชํองทาง
อ่ืนๆ ชํวยทําให๎เกิดการรับรู๎ของลูกค๎ามากขึ้น เชํน สื่อทีวี สื่อหนังสือพิมพ๑ หนังสือแจกฟรีตํางๆ เป็นต๎น 
และเพ่ือให๎เกิดการซื้อซ้ําควรมีกิจกรรมการขายที่นําสนใจ เชํน มีบัตรสํวนลด บัตรสะสมแต๎ม เพ่ือให๎
ลูกค๎ากลับมาใช๎บริการมากขึ้น เมื่อร๎านมีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จัก ก็จะชํวยดึงดูดลูกค๎าใหมํๆ มาใช๎บริการ
มากขึ้นอีกด๎วย สอดคล๎องกับงานวิจัยของ กรกนก เพ็ชรตระกูล (2549) ที่ศึกษาปัจจัยสํวนประสม
การตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการตัดสินใจเลือกร๎านอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร พบวํา  
การแจ๎งขําวสาร ประชาสัมพันธ๑ตามสื่อตํางๆ มีการสํงเสริมการขาย เชํน การให๎สํวนลด มีผลตํอการ
ตัดสินใจ และงานวิจัยของ งานวิจัยของ อุไรรัตน๑ เจียรวโรภาส (2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมของ
นักทํองเที่ยวตํางชาติในการบริโภคอาหารแผงลอยริมทาง ในอําเภอเมืองเชียงใหมํ  ผลการวิจัยพบวํา 
ทําเลที่ตั้งอยูํในยํานที่มีแผงลอยหลายๆ ร๎าน กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญระดับมาก 

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านความสะอาดและความปลอดภัยของทําเลที่ตั้ง สํงผลตํอ
การตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจัยพบวํา คําสถิติ T-test มีคํา Sig. เทํากับ 0.847 ซึ่งมีคํามากกวําระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 11 สามารถตีความได๎วํา ปัจจัยด๎านความสะอาดของเครื่องมือ 
เครื่องใช๎ ความสะอาดบริเวณร๎านและความปลอดภัยของทําเลที่ตั้ง ไมํสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎
บริการ ซึ่งอาจเนื่องมาจากความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช๎ อุปกรณ๑ตํางๆ เป็นปัจจัยที่แตํละร๎านควร
ให๎การดูแลและเอาใจใสํเป็นเรื่องพ้ืนฐาน ปัจจัยดังกลําวจึงไมํได๎เป็นปัจจัยสําคัญที่ลูกค๎าคํานึงถึง กลุํม
ลูกค๎าจึงอาจไมํได๎ให๎ความสนใจมากนัก นอกจากนี้ ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) มีการ
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เคลื่อนย๎ายจุดจอดยานพาหนะหมุนเวียนไปยังสถานที่ตํางๆ ตามตลาดนัด งานอีเวนต๑ ยํานชุมชน
ตํางๆ แหลํงชุมชนที่อยูํอาศัย อาคารสํานักงาน ซึ่งมีผู๎คนอยูํเป็นจํานวนมากในบริเวณนั้นๆ ฉะนั้น 
ความปลอดภัยของทําเลที่ตั้งจึงอาจไมํได๎เป็นปัจจัยสําคัญที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ
ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) มากนัก  

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านความสะดวกในการเดินทางและราคาผลิตภัณฑ์เม่ือ
เทียบกับร้านอ่ืน สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของ
ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจัยพบวํา คําสถิติ T-test มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวําระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 12 สามารถตีความได๎วํา ปัจจัยด๎านความสะดวกในการ
เดินทางและราคาผลิตภัณฑ๑เมื่อเทียบกับร๎านอ่ืน สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหาร
ประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการที่ร๎านอาหาร
ประเภทฟูดทรัก (Food Truck) สามารถเคลื่อนที่ไปจอดตามจุดตํางๆ นั้น หากผู๎บริโภคต๎องการจะ
กลับไปใช๎บริการอีกครั้ง จะต๎องทราบวําร๎านนั้นจะไปขายที่ใดในแตํละวัน เชํน ลูกค๎ารับรู๎จากสื่อ 
Social Network ผําน Page Facebook วําแตํละวันจะขายที่ใด เมื่อลูกค๎ารับทราบและเห็นวํามี
ความใกล๎กับตนเองหรือมีความสะดวกในการเดินทางไปยังที่นั้นๆ ลูกค๎าก็จะตัดสินใจไปใช๎บริการ ณ 
สถานที่นั้น นอกจากนี้ในเรื่องของราคา หากลูกค๎ามีการเทียบราคากับร๎านอ่ืนๆ และเห็นวํามีความ
สมเหตุสมผล หรืออาจจะมีราคาที่ต่ํากวําร๎านอ่ืนๆ ไมํวําจะเป็นร๎านอาหารที่เป็นประเภทฟูดทรัก 
(Food Truck) เหมือนกัน หรือเป็นร๎านอาหารที่เป็นลักษณะอ่ืนๆ ก็ตาม จะสํงผลตํอการตัดสินใจไป
ใช๎บริการมากขึ้น สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ วรเทพ คําแก๎วแจํม (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยสํวนประสม
การตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการเลือกซื้ออาหารจากแผงลอยจําหนํายอาหาร ในเทศบาลนคร
เชียงใหมํ พบวํา ทําเลที่ตั้งที่สะดวกตํอการเดินทางและอยูํใกล๎กับที่อยูํอาศัย สถานที่ทํางาน และ
สถานศึกษา และราคาตํอหนํวยของอาหารต่ํา มีผลตํอการตัดสินใจซื้อ  

สมมติฐานที่ 13 ปัจจัยด้านความมีเอกลักษณ์ทางกายภาพ สํงผลตํอการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจัยพบวํา คําสถิติ T-test มีคํา Sig. เทํากับ 0.000 ซึ่งมีคําน๎อยกวําระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 13 สามารถตีความได๎วํา ปัจจัยด๎านความมีเอกลักษณ๑ทาง
กายภาพ สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) มีลักษณะเป็นยานพาหนะที่
นํามาตกแตํงและดัดแปลงเพ่ือประกอบอาหารและจําหนํายอาหารให๎แกํลูกค๎า ฉะนั้นการตกแตํงร๎าน
หรือยานพาหนะให๎มีความสวยงามและโดดเดํน มีความเป็นเอกลักษณ๑แตกตํางจากร๎านอ่ืน ก็จะสามารถ
เรียกความสนใจและดึงดูดให๎ลูกค๎าไปใช๎บริการมากขึ้นได๎ นอกจากนี้ การมีชื่อร๎านและสร๎างสัญลักษณ๑
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ที่จดจําได๎งํายก็สามารถสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการได๎เชํนกัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ กรกนก 
เพ็ชรตระกูล (2549) ศึกษาปัจจัยสํวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตํอผู๎บริโภคในการตัดสินใจเลือก
ร๎านอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งพบวํา ชื่อร๎านที่เป็นสัญลักษณ๑สามารถจดจํางําย ร๎านมีชื่อเสียง 
การตกแตํงร๎านมีความสวยงาม มีผลตํอการตัดสินใจ เชํนเดียวกันกับงานวิจัยของ รสริน โอสถานันต๑กุล 
(2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการบริโภคของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการร๎านอาหารบนถนนห๎วยแก๎ว 
อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมํ พบวํา กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญระดับมากกับการตกแตํงร๎านที่สวยงาม 
มีเอกลักษณ๑ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
วิถีการดําเนินชีวิตของบุคคลในชุมชนเมืองนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ด๎วยการ

ดําเนินชีวิตที่เรํงรีบของคนเมืองที่ต๎องการความสะดวก รวดเร็ว และต๎องการความผํอนคลายหลังจาก
เผชิญกับความเครียดในแตํละวัน จึงสํงผลให๎พฤติกรรมของบุคคลในชุมชนเมืองสํวนใหญํนั้นมีแนวโน๎ม
ที่จะออกไปรับประทานอาหารนอกบ๎านมากขึ้น จึงเป็นที่มาของธุรกิจร๎านอาหารที่มีการเติบโตและ
ขยายตัวอยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎ธุรกิจร๎านอาหารมีการแขํงขันกันอยํางรุนแรง เพ่ือที่จะนําเสนอความ
แปลกใหมํและมีความสอดคล๎องกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ๎านของคนไทย 

กระแสความนิยมของร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ได๎เข๎าสูํประเทศไทย
ไมํนานมานี้ โดยมีลักษณะ คือยานพาหนะที่ใช๎ในการประกอบอาหารและจําหนํายอาหารให๎กับ
ผู๎บริโภค ซึ่งอาจจะจอดประจําหรือเคลื่อนย๎ายไปตามจุดตํางๆ มีการตกแตํงยานพาหนะให๎โดดเดํน
และมีเอกลักษณ๑ รวมไปถึงลักษณะอาหารที่มีความแปลกใหมํ ซึ่งอาหารสํวนใหญํจะมักเป็นอาหารที่
รับประทานงํายและสะดวก ทั้งยังมีคําใช๎จํายในการลงทุนที่ไมํสูงมากนัก และยังสามารถเคลื่อนย๎ายไป
ตามจุดตํางๆ เพ่ือขยายกลุํมผู๎บริโภคอีกด๎วย ด๎วยลักษณะข๎างต๎นจึงทําให๎ฟูดทรัก (Food Truck) เป็น
ที่นิยมในหมูํผู๎บริโภคเป็นจํานวนมาก ซึ่งเกิดจากหลากหลายสาเหตุด๎วยกัน คือ พฤติกรรมผู๎บริโภคที่
ชอบทดลองสิ่งแปลกใหมํ, พฤติกรรมการใช๎สื่อสังคมออนไลน๑ (Social Media), การเติบโตและ
ขยายตัวของตลาดนัด งานอีเวนต๑ (Event) งานแฟร๑ และเทศกาลตํางๆ ที่จัดขึ้น เป็นต๎น อยํางไรก็ตาม
เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการธุรกิจฟูดทรัก (Food Truck) สามารถดําเนินธุรกิจนี้และอยูํรอดตลอดไปอยําง
ยั่งยืน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภท
ฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) ได๎แกํ ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product) ปัจจัยด๎านราคา (Price) ปัจจัย
ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Place) ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด๎าน
บุคคลหรือพนักงาน (People) ปัจจัยด๎านการนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) และปัจจัย
ด๎านกระบวนการ (Process) รวมถึงปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ ได๎แกํ เพศ อายุ การศึกษา รายได๎
เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food 
Truck) แตกตํางกันหรือไมํ  

โดยการเก็บรวบรวมของงานวิจัยนี้ ผู๎วิจัยได๎ทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม
เป็นจํานวนทั้งสิ้น 410 ตัวอยําง ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎คัดกรองแบบสอบถามที่ไมํผํานคําถามคัดกรองออกเป็น
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ที่เรียบร๎อย ภายหลังจากท่ีผู๎วิจัยได๎นําข๎อมูลที่ได๎ไปทําการวิเคราะห๑โดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
สามารถสรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

  
5.1.1 ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะประชากรศาสตร๑ของกลุํมตัวอยํางจํานวนทั้งหมด 410 ตัวอยําง พบวํา 
มีสัดสํวนเพศชายน๎อยกวําเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 35.4 และ 64.6 ตามลําดับ ซึ่งสํวนใหญํมีอายุ
ระหวําง 21-30 ปี คิดเป็นร๎อยละ 70.5 โดยระดับการศึกษาของกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํอยูํในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา คิดเป็นร๎อยละ 58.5 โดยสํวนมากมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนอยูํในชํวง 15,001 – 
30,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 43.9 นอกจากนี้ กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
คิดเป็นร๎อยละ 59.5 

5.1.2 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก 
(Food Truck) ของกลุ่มตัวอย่าง 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการใช๎บริการร๎านอาหาร
ประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของกลุํมตัวอยํางในเขตกรุงเทพมหานครได๎ดังนี้ แรงจูงใจที่เลือกใช๎
บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) สํวนใหญํเพ่ือเป็นการทดลองร๎านอาหารใหมํ ๆ คิด
เป็นร๎อยละ 64.6 โดยสํวนมากได๎รับข๎อมูลขําวสารจากสื่ออินเทอร๑เน็ตหรือเว็บไซต๑ คิดเป็นร๎อยละ 
46.8 บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจสํวนมากจะเป็นตนเอง คิดเป็นร๎อยละ 44.4 ประเภทอาหารที่
กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํรับประทานคือ เบอร๑เกอร๑และฮ็อตด็อก คิดเป็นร๎อยละ 24.5 โดยสํวนใหญํมี
ความถี่ในการใช๎บริการน๎อยกวําหรือเทํากับ 1 ครั้งตํอเดือน คิดเป็นร๎อยละ 70.2 และมีคําใช๎จํายใน
การใช๎บริการโดยเฉลี่ยตํอครั้งอยูํที่ 101-200 บาทตํอครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 52.4 

นอกจากนี้บริเวณหรือสถานที่ที่กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเลือกใช๎บริการร๎านอาหาร
ประเภทฟูดทรัก (Food Truck) คือ ตลาดนัด เชํน ตลาดนัดรถไฟ, ตลาดนัดเลียบดํวนฯ, ตลาดหัวมุม, 
ตลาดนัดเจเจกรีน เป็นต๎น คิดเป็นร๎อยละ 36.1 โดยสํวนมากจะเลือกใช๎บริการในชํวงวันหยุดเสาร๑-
อาทิตย๑ คิดเป็นร๎อยละ 56.1 และมีบุคคลที่กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํใช๎บริการด๎วยคือ เพ่ือน/เพ่ือนที่
ทํางาน คิดเป็นร๎อยละ 46.1 

5.1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก 
(Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลจากการวิเคราะห๑ปัจจัย (Factor Analysis) ของตัวแปรอิสระทั้งหมด 35 ตัว
แปร โดยใช๎วิธีหมุนแกนแบบ Varimax จะสามารถจัดกลุํมปัจจัยใหมํได๎ทั้งหมด 8 ปัจจัย และเมื่อนํา
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ปัจจัยทั้ง 8 ปัจจัยข๎างต๎นมาทําการวิเคราะห๑ทางสถิติด๎วยวิธีการวิเคราะห๑สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression) พบวําปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก 
(Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวนทั้งหมด 7 ปัจจัย หากเรียงลําดับจากคํา
สัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปน๎อย ได๎แกํ ปัจจัยด๎านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ๑และความเหมาะสมของราคา ปัจจัยด๎านความสะดวกในการเดินทางและราคาผลิตภัณฑ๑เมื่อ
เทียบกับร๎านอ่ืน ปัจจัยด๎านความมีเอกลักษณ๑ทางกายภาพ ปัจจัยด๎านการนําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ๑และ
กระบวนการ ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด ชื่อเสียงและความหลากหลายของ Food Truck ปัจจัย
ด๎านความโดดเดํนและความหลากหลายของผลิตภัณฑ๑ และปัจจัยด๎านพนักงาน ในขณะที่ปัจจัยด๎าน
ความสะอาดและความปลอดภัยของทําเลที่ตั้ง ไมํสํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก 
(Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตัวแบบดังกลําวสามารถอธิบายการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได๎ร๎อยละ 
34.2 โดยสามารถอธิบายเพิ่มเติม ดังนี้ 

5.1.3.1 ปัจจัยด๎านคุณภาพของผลิตภัณฑ๑และความเหมาะสมของราคา ส่งผล
เชิงบวก ตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มากที่สุด ในสํวนของปัจจัยด๎านคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ ประกอบไปด๎วยเรื่อง ความ
อรํอยของรสชาติอาหาร ความสะอาดของอาหาร อีกทั้งวัตถุดิบที่ใช๎ในการประกอบอาหารจะต๎องมี
คุณภาพ และในเรื่องความเหมาะสมของราคานั้นจะต๎องมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ ปริมาณ 
และรสชาติ ผู๎บริโภคจะต๎องรับรู๎และรู๎สึกถึงความคุ๎มคําเมื่อได๎เลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก 
(Food Truck) นั้นๆ  

5.1.3.2 ปัจจัยด๎านความสะดวกในการเดินทางและราคาผลิตภัณฑ๑เมื่อเทียบกับ
ร๎านอื่น ส่งผลเชิงบวก ตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด๎วยเรื่องของความสะดวกในการเดินทางของผู๎บริโภค เชํน 
สามารถเดินทางโดยใช๎รถไฟฟ้า มีที่จอดรถในบริเวณใกล๎เคียง เป็นต๎น รวมถึงทําเลที่ตั้งอยูํใกล๎แหลํงที่
อยูํอาศัย ที่ทํางาน สถานศึกษา นอกจากนี้ผู๎บริโภคยํอมมีการเปรียบเทียบราคากับร๎านอ่ืนอยูํบํอยครั้ง 
ฉะนั้นการที่ราคาผลิตภัณฑ๑มีราคาถูกกวําเมื่อเทียบกับร๎านอ่ืนยํอมสํงผลตํอการตัดสินใจในการเลือกใช๎
บริการ 

5.1.3.3 ปัจจัยด๎านความมีเอกลักษณ๑ทางกายภาพ ส่งผลเชิงบวก ตํอการเลือกใช๎
บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด๎วย
ชื่อร๎านมีเอกลักษณ๑  มีสัญลักษณ๑ที่สามารถจดจํางําย  และในเรื่องการตกแตํงร๎านอยํางมีเอกลักษณ๑  
มีความโดดเดํนแตกตํางจากร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ร๎านอื่นๆ  
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5.1.3.4 ปัจจัยด๎านการนําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ๑และกระบวนการ ส่งผลเชิงบวก 
ตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบไปด๎วยเรื่องของการนําเสนอเมนูอาหารที่นําสนใจ มีภาพประกอบเพ่ือให๎ผู๎บริโภคสามารถ
เลือกและตัดสินใจจากภาพได๎ กระบวนการสั่งอาหารมีลําดับขั้นตอนที่งํายและสะดวก เนื่องจากร๎าน
ประเภทฟูดทรัก (Food Truck) อาจมีพ้ืนที่จํากัดและมีจํานวนโต๏ะไมํมากนัก ฉะนั้นกระบวนการสั่ง
อาหารที่มีลําดับขั้นตอนที่งํายจะชํวยให๎ผู๎บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อได๎รวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังมี
เรื่องการให๎บริการที่รวดเร็วและมีมาตรฐาน มีความรวดเร็วและถูกต๎องในการคิดเงินและทอนเงิน ทํา
ให๎ผู๎บริโภคไมํต๎องรอคิวนาน ประกอบกับการมีป้ายแสดงราคาอาหารที่ชัดเจนจะชํวยให๎ผู๎บริโภค
ตัดสินใจได๎งํายขึ้น ไมํต๎องซักถามจากพนักงานหลายๆ ครั้ง 

5.1.3.5 ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด ชื่อเสียงและความหลากหลายของ
Food Truck ส่งผลเชิงบวก ตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของ
ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาดนั้นประกอบไปด๎วยเรื่องการแจ๎ง
ประชาสัมพันธ๑ร๎านผํานสื่อ โดยเฉพาะสื่อ Social Network ที่มีการใช๎งานมากในปัจจุบัน และต๎องมี
รูปแบบการประชาสัมพันธ๑ที่ดึงดูดและนําสนใจ บอกรายละเอียดให๎ชัดเจน เมื่อผู๎บริโภคได๎รับสารจาก
สื่อข๎างต๎นแล๎วเกิดการรับรู๎และสนใจ ก็จะสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการได๎อยํางงํายขึ้น 
นอกจากนี้การประชาสัมพันธ๑ร๎านที่หลากหลาย ในบางครั้งผู๎บริโภคไมํได๎ใช๎สื่อ  Social Network 
เพียงอยํางเดียว ยังมีสื่อชํองทางอ่ืนๆ เชํน สื่อสิ่งพิมพ๑ วิทยุ โทรทัศน๑ เป็นต๎น รวมทั้งการมีรูปแบบ
กิจกรรมการสํงเสริมการขายที่นําสนใจ เชํน มีสํวนลด บัตรสะสมแต๎ม ยํอมทําให๎ผู๎บริโภคตัดสินใจซื้อ
ซ้ําได๎มากขึ้น นอกจากด๎านปัจจัยการตลาดแล๎ว ชื่อเสียงของร๎านที่เป็นที่รู๎จักในวงกว๎าง และทําเลที่
ตั้งอยูํในแหลํงที่มีฟูดทรัก (Food Truck) หลายๆ ร๎าน เชํน ตลาดนัด งานอีเวนต๑ตํางๆ ที่มีกลุํม
ผู๎บริโภครวมตัวกันเป็นจํานวนมาก ก็สํงผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการเชํนกัน 

5.1.3.6 ปัจจัยด๎านความโดดเดํนและความหลากหลายของผลิตภัณฑ๑ ส่งผลเชิงบวก 
ตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบไปด๎วยเรื่องของหน๎าตาอาหารที่ดูนํารับประทาน มีการจัดวางสวยงาม เมนูอาหารนั้นมีความ
โดดเดํนและแตกตํางจากร๎านอ่ืน เชํน มีขนาดที่ใหญํกวํา คุณภาพของวัตถุดิบที่ดีกวํา เป็นต๎น รวมถึง
การมีเมนูอาหารให๎เลือกหลากหลายยํอมสร๎างทางเลือกให๎กับผู๎บริโภคมากขึ้นและการสร๎างสรรค๑เมนู
ใหมํๆ  อยูํเสมอยํอมทําให๎ผู๎บริโภคอยากท่ีจะมาทดลองใช๎บริการมากข้ึนอีกด๎วย 

5.1.3.7 ปัจจัยด๎านพนักงาน ส่งผลเชิงบวก ตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหาร
ประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร งานบริการพนักงานเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนที่สําคัญ โดยพนักงานจะต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจ ให๎คําแนะนําแกํลูกค๎าได๎ มีมนุษยสัมพันธ๑
กับลูกค๎าที่ดี มีมารยาทและสุภาพ มีการแตํงกายที่สะอาดและเรียบร๎อย ทั้งยังต๎องมีความเอาใจใสํและ
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กระตือรือร๎นในการให๎บริการให๎กับลูกค๎า เมื่อผู๎บริโภคได๎รับการบริการที่ดีจากพนักงาน ยํอมสํงผลใน
การตัดสินใจเลือกใช๎บริการอีกครั้ง 

5.1.3.8 ในการทดสอบสมมติฐานด๎านลักษณะทางประชากรศาสตร๑ ด๎วยการใช๎
วิธี Independent-Samples T-Test และ One-Way ANOVA กําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ในด๎าน 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ ที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการ
ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ไมํแตกตํางกัน เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษย๑ ประกอบกับในสังคมไทยปัจจุบันการรับประทานอาหารนอกบ๎านนั้นสูงมากขึ้น ฉะนั้นการที่มี
ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) เข๎ามาในไทย ยํอมเกิดทางเลือกใหมํของกลุํมผู๎บริโภคไมํ
วําจะเป็นเพศใด อายุเทําไร ระดับการศึกษาใด มีรายได๎เทําไรและอาชีพอะไร ที่ เกิดความสนใจและ
เลือกใช๎บริการ 

อยํางไรก็ตาม ในการทดสอบพบวํา ปัจจัยด๎านความสะอาดและความปลอดภัย
ของทําเลที่ตั้ง ไมํสํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช๎ อุปกรณ๑ตํางๆ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่
แตํละร๎านควรให๎การดูแลและเอาใจใสํ และแตํละร๎านก็มีการดูแลความสะอาดไมํแตกตํางกัน แตํทั้งนี้
แม๎วําปัจจัยด๎านความสะอาดจะไมํได๎สํงผล แตํผู๎ให๎บริการควรจะรักษาความสะอาดให๎อยูํในระดับ
มาตรฐาน นอกจากนี้การเคลื่อนย๎ายจุดจอดไปยังสถานที่ตํางๆ ซึ่งมักจะเป็นยํานที่มีชุมชนหนาแนํน 
ฉะนั้น ความปลอดภัยของทําเลที่ตั้งจึงอาจไมํได๎เป็นปัจจัยสําคัญท่ีสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ
ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคมากนัก 
 
5.2 ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ  

 
จากผลการวิจัยชํวยให๎ทราบถึงปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภท

ฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได๎ พบวําปัจจัยที่สํงผลเชิงบวก ได๎แกํ 
ปัจจัยด๎านคุณภาพของผลิตภัณฑ๑และความเหมาะสมของราคา ปัจจัยด๎านความสะดวกในการเดินทาง
และราคาผลิตภัณฑ๑เมื่อเทียบกับร๎านอ่ืน ปัจจัยด๎านความมีเอกลักษณ๑ทางกายภาพ ปัจจัยด๎าน 
การนําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ๑และกระบวนการ ปัจจัยด๎านการสํงเสริ มการตลาด ชื่อเสียงและ 
ความหลากหลายของ Food Truck ปัจจัยด๎านความโดดเดํนและความหลากหลายของผลิตภัณฑ๑ 
และปัจจัยด๎านพนักงาน นอกจากนี้พบวํา ปัจจัยประชากรศาสตร๑ทั้งด๎าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพ ที่แตกตํางกันนั้นสํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก 
(Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมํแตกตํางกัน รวมไปถึงพฤติกรรมทั่วไปในการใช๎
บริการของผู๎บริโภค จากผลการวิจัยข๎างต๎นนั้นจะชํวยให๎ผู๎ประกอบการสามารถนําผลการวิจัยดังกลําว
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ไปใช๎เพื่อปรับปรุงธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎ดีขึ้น และเพ่ือให๎สามารถดําเนินธุรกิจ
ตํอไปได๎อยํางยั่งยืน ไมํเป็นเพียงกระแสความนิยมใหมํที่เข๎ามาและหายไปจากตลาด ทั้งนี้ผู๎วิจัยจะสรุป
ข๎อเสนอแนะสําหรับผู๎ประกอบการธุรกิจร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ตามปัจจัยที่
สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู๎บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1. ผู๎ประกอบการธุรกิจร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ควรให๎ความสําคัญ
กับคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ โดยเน๎นไปที่เรื่องของรสชาติจะต๎องมีความอรํอย โดยอาจใช๎วิธีทดลองแจก
ให๎กลุํมตัวอยํางชิมและให๎กลุํมตัวอยํางให๎คําแนะนํากลับมา เพื่อนํามาใช๎ปรับปรุงรสชาติอาหารให๎ดีขึ้น 
ผู๎ประกอบการจะต๎องใช๎วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทําการควบคุมและรักษามาตรฐานของวัตถุดิบอยําง
ตํอเนื่อง และจะต๎องให๎ความสําคัญอยํางมากกับความสะอาดของอาหาร เพ่ือป้องกันไมํให๎เกิดอันตราย
แกํผู๎บริโภค เชํน เกิดอาการท๎องเสียจากการรับประทานอาหารที่ร๎าน เป็นต๎น นอกจากนี้ยังควรให๎
ความสําคัญกับการตั้งราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพ ปริมาณ และรสชาติ จะต๎องไมํเอารัดเอาเปรียบผู๎บริโภค
จนเกินไป 

2. ผู๎ประกอบการธุรกิจร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ควรให๎ความสําคัญ
กับตําแหนํงที่จอดฟูดทรัก (Food Truck) โดยควรที่จะคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางของ
ผู๎บริโภคด๎วย เชํน ติดริมถนน สามารถเดินทางโดยอาศัยรถประจําทาง รถไฟฟ้า หรือมีที่จอดรถใน
บริเวณใกล๎เคียง หรือจอดใกล๎แหลํงที่อยูํอาศัย สถานศึกษา อาคารสํานักงาน ที่มีจํานวนประชากร
อาศัยอยูํเป็นจํานวนมาก จะชํวยเพ่ิมโอกาสในการที่ลูกค๎าตัดสินใจเลือกใช๎บริการได๎มากขึ้น นอกจาก
เรื่องทําเลที่ตั้ง ผู๎ประกอบการควรที่จะมีการสํารวจราคาของร๎านที่ขายอาหารประเภทเดียวกัน 
เพ่ือที่จะได๎นํามาใช๎ในประกอบในการพิจารณาเกี่ยวกับการตั้งราคาเพ่ือให๎มีความสอดคล๎องและ
เหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

3. ผู๎ประกอบการธุรกิจร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ควรให๎ความสําคัญ
กับการตั้งชื่อร๎าน โดยมีสัญลักษณ๑ที่โดดเดํนทําให๎ผู๎บริโภคสามารถจดจําได๎งําย ประกอบกับการตกแตํง
ร๎านให๎มีเอกลักษณ๑และมีความโดดเดํนแตกตํางจากฟูดทรัก (Food Truck) ทั่วไป เชํน การเลือกสีรถ
ให๎มีความโดดเดํน การตกแตํงบริเวณร๎านด๎วยไฟสีตํางๆ เป็นต๎น เพ่ือให๎ผู๎บริโภคเกิดการรับรู๎และจดจํา
ได๎งําย 

4. ผู๎ประกอบการธุรกิจร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ควรให๎ความสําคัญ
กับการทําเมนูอาหารให๎นําสนใจ มีภาพประกอบที่สวยงาม ดูนํารับประทาน และมีป้ายแสดงราคา
อาหารชัดเจนเพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการตัดสินใจได๎มากและเร็วขึ้น นอกจากนี้ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก 
(Food Truck) มีบริเวณและพ้ืนที่จํากัด การลดกระบวนการขั้นตอนในการสั่งจะชํวยให๎สามารถ
ดําเนินการไปได๎อยํางราบรื่นขึ้น ไมํติดขัด เชํน ให๎ลูกค๎าเขียนใสํในกระดาษแทนการสั่งปากเปลํา หรือ
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อาจนําเทคโนโลยีสมาร๑ทโฟนเข๎ามาชํวย เป็นต๎น รวมทั้งมีการให๎บริการที่รวดเร็วและรักษามาตรฐาน
ในการให๎บริการ 

5. ผู๎ประกอบการธุรกิจร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ควรให๎ความสําคัญ
ในเรื่องของการประชาสัมพันธ๑ให๎มาก เพราะธรรมชาติของธุรกิจร๎ านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food 
Truck) คือมีการเคลื่อนที่ย๎ายไปจําหนําย ณ จุดตํางๆ ที่แตกตํางกันในแตํละวัน ซึ่งการจะสื่อสารถึง
ผู๎บริโภคได๎เป็นวงกว๎าง การใช๎สื่อ Social Network จึงเข๎ามามีบทบาทและเป็นสิ่งสําคัญ เชํน การใช๎ 
Page Facebook ในการสื่อสารกับผู๎บริโภควําในแตํละสัปดาห๑จะไปขายที่ใด หรือมีการแจ๎งเมนูใหมํๆ 
ให๎กับลูกค๎าผํานสื่อดังกลําว โดยใช๎รูปภาพและคําบรรยายที่มีความนําสนใจ รวมถึงการเลือกทําเลที่จะ
ไปจอดเป็นสิ่งสําคัญ ในปัจจุบันมีอีเวนต๑ตํางๆ เกิดขึ้นมากมายที่มักจะมีการรวมตัวกันของฟูดทรัก 
(Food Truck) เป็นจํานวนมาก ซึ่งผู๎ประกอบการอาจใช๎ชํองทางดังกลําวในการหารายได๎ที่มากขึ้นได๎ 

6. ผู๎ประกอบการธุรกิจร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ควรให๎ความสําคัญ
ในด๎านความโดดเดํนและความหลากหลายของผลิตภัณฑ๑ โดยจะต๎องสร๎างความโดดเดํนของผลิตภัณฑ๑
เพ่ือให๎มีความแตกตํางจากผู๎ประกอบการรายอ่ืน เชํน มีแหลํงวัตถุดิบเฉพาะ ผลิตภัณฑ๑มีขนาดใหญํ
กวําเมื่อเทียบกับร๎านอ่ืน มีผลิตภัณฑ๑หลากหลายประเภทให๎ผู๎บริโภคเลือกและตัดสินใจใช๎บริการ 
นอกจากนี้ควรที่จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ๑เสมอให๎เข๎ากับความต๎องการของผู๎บริโภค เชํนในปัจจุบัน
ผู๎คนตํางเอาใจใสํในเรื่องสุขภาพมากขึ้น ทางผู๎ประกอบการก็อาจจะพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎ตอบสนอง
ความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคท่ีรักสุขภาพเหลํานั้นมากขึ้น 

7. ผู๎ประกอบการธุรกิจร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ควรให๎ความสําคัญ
กับการอบรมพนักงานให๎มากให๎เข๎าใจตรงกันถึงงานบริการที่แท๎จริง โดยต๎องอบรมให๎พนักงานมี
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ของร๎านที่แท๎จริง สามารถให๎คําแนะนําและแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า
ได๎ และรู๎จักการมีมารยาทและมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีตํอลูกค๎า มีความกระตือรือร๎นและรักงานบริการ 
รวมไปถึงการแตํงกายที่สะอาดเรียบร๎อยของพนักงาน 
 
5.3 ข้อจํากัดงานวิจัย 
 

งานวิจัยในครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ทําการเก็บแบบสอบถามโดยใช๎ Google Form กระจายทาง
สื่อสังคมออนไลน๑ (Social Media) เทํานั้น ประกอบกับระยะเวลาการกระจายแบบสอบถามที่จํากัด 
ประมาณ 1 เดือน (ชํวงเดือนพฤษภาคม 2559) ทําให๎กลุํมประชากรอาจไมํกระจายตัวในด๎านความ
แตกตํางทางประชากรศาสตร๑ เชํน อายุ ระดับการศึกษา รายได๎ เฉลี่ยตํอเดือน และอาชีพเทําที่ควร 
อาจจะทําให๎มีความคลาดเคลื่อนในการนําผลของงานวิจัยไปขยายผลได๎ ดังนั้น หากผู๎ใดที่สนใจจะนํา
ข๎อมูลผลงานวิจัยนี้ไปใช๎ประกอบการวิจัยควรมีความระมัดระวังในการนําข๎อมูลด๎านประชากรศาสตร๑
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และข๎อมูลเชิงสถิติอ่ืนๆ สําหรับเป็นข๎อมูลในการเชื่อมโยงปัจจัยตํางๆ นอกจากนี้ ข๎อมูลที่เก็บจากกลุํม
ตัวอยํางเป็นชํวงปี พ.ศ. 2559 ควรระมัดระวังในเรื่องข๎อมูลที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
 
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง 
 

1. ควรเพ่ิมเครื่องมืออ่ืนๆ ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล เชํน การสนทนากลุํม (Focus 
Group) การสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-Depth Interview) ควบคูํไปกับการแจกแบบสอบถามกับกลุํมที่เคย
ใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงหรือมี
ความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้อาจจะต๎องใช๎การสังเกตขณะที่มีการใช๎เครื่องมือดังกลําวประกอบไป
ด๎วย เพ่ือให๎ผลงานวิจัยมีความสมบูรณ๑มากยิ่งขึ้น เป็นประโยชน๑แกํผู๎ประกอบการและผู๎ที่สนใจ
เกี่ยวกับธุรกิจฟูดทรัก (Food Truck) ไปศึกษาตํอและนําไปปรับปรุงธุรกิจให๎สามารถดําเนินไปได๎
อยํางยั่งยืน 

2. ควรทําการขยายขอบเขตงานวิจัยให๎กว๎างมากขึ้น โดยทําการศึกษาและวิจัยผู๎บริโภค
ที่อาศัยนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปัจจุบันร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) 
ไมํเพียงแตํกระจุกตัวในกรุงเทพมหานครเทํานั้น ตามจังหวัดอ่ืนๆ ก็มีร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food 
Truck) ให๎บริการมากมายเชํนกัน ดังนั้น การขยายขอบเขตงานวิจัยออกไปจะทําให๎ทราบข๎อมูลที่
เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการของผู๎บริโภคนั้นวํามีความแตกตํางกันอยํางไรในแตํละพ้ืนที่ 

3. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากปัจจัยด๎านสํวนประสม
ทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (7Ps) ที่สํงผลตํอความพึงพอใจของผู๎บริโภค เพราะเมื่อผู๎บริโภค
เกิดความพึงพอใจ ยํอมมีโอกาสที่ผู๎บริโภคจะกลับมาใช๎บริการอีกครั้ง เพื่อให๎ผู๎ประกอบการสามารถไป
ใช๎ในการวางแผนกลยุทธ๑ และขยายฐานลูกค๎าออกไปในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck)  
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แบบสอบถามปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food 

Truck) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นสํวนหนึ่งของการค๎นคว๎าอิสระ ( Independent 
Study) ของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร๑และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ผู๎วิจัยจึงใครํขอความรํวมมือจากทํานในการตอบคําถามให๎ครบถ๎วนและตรง
กับความเป็นจริงมากที่สุด โดยแบบสอบถามของทํานจะรักษาเป็นความลับและใช๎ในการศึกษาวิจัยนี้
เทํานั้น จะไมํมีการเปิดเผยสูํสาธารณะในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
คําชี้แจง  
 แบบสอบถามแบํงออกเป็น 4 สํวน ดังนี้ 

สํวนที่ 1 คําถามคัดกรองกลุํมตัวอยําง 
สํวนที่ 2 คําถามเก่ียวกับข๎อมูลเบื้องต๎นเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค 
สํวนที่ 3  คําถามเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการ

ร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) 
สํวนที่ 4 ข๎อมูลทางประชากรศาสตร๑ 

*********************************************************************************** 
ร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) หมายถึง ยานพาหนะที่มีการประกอบอาหารและ
จําหน่ายอาหารให้แก่ผู้บริโภค มีทั้งรูปแบบการจอดประจําและเคลื่อนที่ไปตามจุดชุมชนสําคัญ
ต่างๆ  
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ส่วนที่ 1 คําถามคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ✓ ลงใน ชํอง □ ตามความเป็นจริง 
1. ทํานเคยตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภทฟูด Food Truck ใชํหรือไม ํ

□ เคย 

□ ไมํเคย (จบแบบสอบถาม) 
2. ปัจจุบันทํานอาศัยอยูํในเขตกรุงเทพมหานครใชํหรือไมํ 

□ ใชํ 

□ ไมํใชํ (จบแบบสอบถาม) 
 
ส่วนที่ 2 คําถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ✓ ลงใน ชํอง □ ตามความเป็นจริง 
3. แรงจูงใจที่ทําให๎ทํานสนใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภท Food Truck มากที่สุด (เลือกได๎
เพียงคําตอบเดียว) 

□ เพ่ือลดความหิว □ เพ่ือทดลองร๎านอาหารใหมํๆ  

□ เพ่ือการพักผํอน □ เพ่ือฉลองในโอกาสพิเศษ 

□ ตามกระแสความนิยม □ การแนะนําหรือชักชวนจากบุคคลใกล๎ชิด 

□ ความนําสนใจจากการแนะนําหรือรีวิวจากอินเทอร๑เน็ต 

□ ความนําสนใจจากการแนะนําจากสื่ออ่ืนๆ เชํน โทรทัศน๑ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ๑ 

□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................................  
4. ทํานได๎รับข๎อมูลเกี่ยวกับร๎าน Food Truck จากแหลํงใดมากที่สุด (เลือกได๎เพียงคําตอบเดียว) 

□ เพจร๎าน Food Truck จากเครือขํายสังคมออนไลน๑ 

□ สื่ออินเทอร๑เน็ต/เว็บไซต๑ 

□ การบอกตํอจากบุคคลใกล๎ชิด 

□ พนักงานขายหน๎าร๎าน 

□ สื่อสิ่งพิมพ๑ 

□ สื่อโทรทัศน๑ 

□ สื่อวิทยุ 

□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................................... 
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5.  บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจการเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภท Food Truck ของทําน 
มากที่สุด (เลือกได๎เพียงคําตอบเดียว) 

□ ครอบครัว □ เพ่ือน 

□ คนรัก □ ตนเอง 

□ พนักงานขาย/เจ๎าของร๎าน  

□ บุคคลอื่นๆ เชํน จากการรีวิวในสื่อสังคมออนไลน๑ 

□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................................  
6.  ประเภทอาหาร Food Truck ที่ทํานเคยรับประทาน (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

□ เบอร๑เกอร๑, ฮ็อตด็อก □ อาหารญี่ปุ่น  

□ อาหารไทย □ อาหารอิตาเลียน  

□ ขนมปัง/แซนด๑วิช/เบเกอรี่ □ สเต็ก 

□ ก๐วยเตี๋ยว □ ขนม/ของทานเลํน 

□ ไอศกรีมและของหวาน □ เครื่องดื่ม 

□ อ่ืนๆ โปรดระบุ ___________ 
7.  ความถี่ในการใช๎บริการร๎านอาหารประเภท Food Truck ตํอเดือน 

□ น๎อยกวําหรือเทํากับ 1 ครั้ง □ 2-3 ครั้ง 

□ 4-5 ครั้ง □ มากกวํา 5 ครั้ง 
8.  ทํานมีคําใช๎จํายในการใช๎บริการร๎านอาหารประเภท Food Truck เฉลี่ยตํอคนตํอครั้งเทํากับเทําใด 

□ น๎อยกวําหรือเทํากับ 100 บาท □ 101-200 บาท  

□ 201-300 บาท □ 301-400 บาท  

□ มากกวํา 400 บาทข้ึนไป 
9.  บริเวณหรือสถานที่ท่ีทํานเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภท Food Truck บํอยท่ีสุด 
 (เลือกได๎เพียงคําตอบเดียว) 

□ ตลาดนัด เชํน ตลาดนัดรถไฟ, ตลาดนัดเลียบดํวนฯ, ตลาดหัวมุม, ตลาดนัดเจเจกรีน เป็นต๎น 

□ งานอีเวนต๑ (Event) เชํน Art Box, Food Truck Festival เป็นต๎น 

□ ห๎างสรรพสินค๎า/คอมมูนิตี้ มอลล๑ เชํน The Sense, Sena Fest, Asiatique เป็นต๎น 

□ ฟูดทรัก (Food Truck) ที่จอดอยูํเพียงคันเดียว (Stand Alone) ณ จุดจอดประจํา 

□ อ่ืนๆ โปรดระบุ ______ 
  



82 
 

10. ชํวงวันหรือเวลาที่ทํานเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภท Food Truck บํอยท่ีสุด  
 (เลือกได๎เพียงคําตอบเดียว) 

□ ชํวงกลางวันในวันธรรมดา 

□ ชํวงเย็นหลังเลิกเรียนหรือทํางาน 

□ ชํวงวันหยุดเสาร๑-อาทิตย๑ 
11. บุคคลที่ทํานใช๎บริการร๎านอาหารประเภท Food Truck ด๎วยบํอยที่สุด  
 (เลือกได๎เพียงคําตอบเดียว) 

□ เพ่ือน/เพื่อนที่ทํางาน □ คนรัก □ ครอบครัว 

□ คนเดียว □ อ่ืนๆ โปรดระบุ______ 
12. ที่ผํานมาร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ที่ทํานเคยซื้อลําสุดหรือซื้อเป็นประจํา 

คือร๎านใด _________ 
(กรณีที่จําชื่อร๎านไมํได๎ โปรดระบุสถานที่ที่ใช๎บริการ.............................................) 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหาร ประเภท Food Truck 

คําชี้แจง  กรุณาประเมินร๎านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ที่ทํานเคยซื้อลําสุดหรือซื้อเป็น
ประจํา (คําถามข๎อที่12 สํวนที่2) ในหัวข๎อตํางๆ ตํอไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย โดยทํา
เครื่องหมาย ✓ ลงในชํองวํางที่ต๎องการให๎คะแนน 

หมายเหตุ ระดับความคิดเห็น  
5 = เห็นด๎วยมากที่สุด 4 = เห็นด๎วยมาก 3 = เห็นด๎วยปานกลาง 
2 = เห็นด๎วยน๎อย 1 = เห็นด๎วยน๎อยที่สุด N/A ไมํสามารถประเมินได ๎
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 N/A 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์       
ร๎านมีชื่อเสียง/เป็นที่รู๎จัก       

อาหารมีรสชาติอรํอย ถูกปาก       
อาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ       

วัตถุดิบที่ใช๎ประกอบอาหารมีคุณภาพ       

หน๎าตาอาหารนํารับประทาน จัดวางสวยงาม       
มีรายการอาหารให๎เลือกหลากหลาย       

เมนูอาหารมีความโดดเดํน แตกตํางจากร๎านอื่น       

มีการสร๎างสรรค๑เมนูใหมํอยูํเสมอ       
ปัจจัยด้านราคา       

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ       

ราคาเหมาะสมกับปริมาณ       
ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับรสชาติ       

ราคาตํอหนํวยของอาหารต่ําเมื่อเทียบกับร๎านอ่ืน       
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย       

ทําเลที่ตั้งใกล๎ที่อยูํอาศัย ที่ทํางาน สถานศึกษา       

ทําเลที่ตั้งสามารถเดินทางสะดวก        
ทําเลที่ตั้งอยูํในแหลํงที่มี Food Truck หลายๆ ร๎าน       

ทําเลที่ตั้งมีความปลอดภัย       
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 N/A 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด       

มีการแจ๎งขําว ประชาสัมพันธ๑ร๎านผํานสื่อตํางๆ เชํน 
Social Network อยํางสม่ําเสมอ 

      

มีรูปแบบการประชาสัมพันธ๑ที่ดึงดูดและนําสนใจ       

มีการประชาสัมพันธ๑ร๎านผํานชํองทางที่หลากหลาย 
เชํน สื่อสิ่งพิมพ๑ วิทยุ โทรทัศน๑ 

      

มีกิจกรรมสํงเสริมการขายที่นําสนใจ เชํน มีสํวนลด 
มีบัตรสะสมแต๎ม เป็นต๎น 

      

ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน       

พนักงานมีความรู๎ความเข๎าใจ สามารถตอบคําถาม
หรือให๎คําแนะนําแกํลูกค๎าได๎ 

      

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี       
พนักงานมีมารยาท สุภาพ       

พนักงานแตํงกายสะอาดเรียบร๎อย       

พนักงานมีความเอาใจใสํ กระตือรือร๎นในการบริการ       
ปัจจัยด้านการนําเสนอทางกายภาพ       

ชื่อร๎านมีเอกลักษณ๑ มีสัญลักษณ๑ จดจํางําย       
การตกแตํงร๎านมีเอกลักษณ๑ มีความโดดเดํนแตกตําง
จากร๎านอื่น 

      

อุปกรณ๑เครื่องมือที่ใช๎มีความสะอาด       
มีการดูแลความสะอาดบริเวณร๎าน       

การนําเสนอเมนูอาหารนําสนใจ มีภาพประกอบ       
ปัจจัยด้านกระบวนการ       

กระบวนการสั่งอาหารมีลําดับขั้นตอนที่งําย สะดวก       

มีการให๎บริการที่รวดเร็วและมีความถูกต๎อง       
มีการให๎บริการที่เสมอภาค มีมาตรฐาน       

มีความรวดเร็วและถูกต๎องในการคิดเงินและทอนเงิน       

มีป้ายแสดงราคาอาหารชัดเจน       
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การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภท 
Food Truck 

5 4 3 2 1 

ในการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านอาหารประเภท  
Food Truck ครั้งตํอไป ทํานจะกลับไปซื้อร๎านที่ทําน
ประเมินอยูํ 

     

 
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  
1. เพศ 

□ ชาย □ หญิง 
2. อายุ 

□ ต่ํากวําหรือเทํากับ 20 ปี □ 21-30 ปี  

□ 31-40 ปี □ 41-50 ปี  

□ 51 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 

□ ต่ํากวําปริญญาตรี □ ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา  

□ สูงกวําปริญญาตรี 
4. รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 

□ น๎อยกวําหรือเทํากับ 15,000 บาท □ 15,001-30,000 บาท 

□ 30,001-45,000 บาท □ 45,001-60,000 บาท 

□ 60,001 บาท ขึ้นไป 
5. อาชีพ 

□ นักเรียน นิสิต นักศึกษา □ พนักงานบริษัทเอกชน 

□ ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ □ เจ๎าของกิจการ/ธุรกิจสํวนตัว 

□ รับจ๎างอิสระ □ อ่ืนๆ โปรดระบุ .......... 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

 
ตารางที่ ข.1 
 
จ านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถ
อธิบายได้ 

Co
m

po
ne

nt
 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 12.894 36.840 36.840 4.035 11.528 11.528 

2 3.052 8.720 45.560 4.025 11.500 23.028 

3 2.037 5.821 51.382 3.715 10.613 33.642 
4 1.508 4.310 55.691 3.091 8.830 42.472 

5 1.413 4.038 59.729 3.039 8.683 51.154 

6 1.212 3.463 63.192 2.276 6.504 57.658 
7 1.097 3.135 66.327 2.121 6.061 63.719 

8 1.020 2.915 69.242 1.933 5.523 69.242 

9 .912 2.605 71.848    

10 .829 2.369 74.217    

11 .735 2.099 76.316    
12 .652 1.862 78.177    

13 .635 1.813 79.990    

14 .576 1.646 81.636    
15 .530 1.514 83.150    

16 .487 1.390 84.541    

17 .465 1.329 85.870    
18 .448 1.280 87.150    

19 .412 1.176 88.326    
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ตารางที่ ข.1 
 
จ านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถ
อธิบายได้ (ต่อ) 

Co
m

po
ne

nt
 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

20 .388 1.107 89.434    
21 .386 1.104 90.537    

22 .356 1.016 91.553    

23 .349 .997 92.550    
24 .307 .878 93.428    

25 .297 .850 94.278    
26 .279 .797 95.076    

27 .263 .751 95.827    

28 .241 .687 96.514    

29 .218 .623 97.137    

30 .214 .611 97.749    

31 .210 .600 98.349    
32 .184 .527 98.875    

33 .169 .482 99.357    

34 .122 .349 99.706    
35 .103 .294 100.000    
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ตารางที่ ข.2 
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotate Component Matrix) 

Rotate Component Matrix 
 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 
การนําเสนอเมนูอาหารนําสนใจ มภีาพ ประกอบ .506     .439   
กระบวนการสั่งอาหารมีลําดับขั้นตอนท่ีงําย สะดวก .642        

มีการให๎บริการที่รวดเร็วและมีความถูกต๎อง .737        
มีการให๎บริการที่เสมอภาค มีมาตรฐาน .728        
มีความรวดเร็วและถูกต๎องในการคิดเงินและทอนเงิน .724        
มีป้ายแสดงราคาอาหารชัดเจน .660        

พนักงานมีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถตอบคําถาม
หรือให๎คําแนะนําแกลํูกค๎าได ๎

 .720       

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ด ี  .842       

พนักงานมีมารยาท สภุาพ  .843       
พนักงานแตํงกายสะอาดเรียบร๎อย  .705       

พนักงานมีความเอาใจใสํกระตือรอืร๎นในการ
ให๎บริการ 

 .732       

อาหารมีรสชาติอรํอย ถูกปาก   .747      
อาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ   .720      
วัตถุดิบที่ใช๎ประกอบอาหารมีคุณภาพ   .671      

ราคาเหมาะสมกับคณุภาพ   .665      
ราคาเหมาะสมกับปริมาณ   .632    .432  

ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับรสชาติ   .629      
หน๎าตาอาหารนํารับประทาน จัดวางสวยงาม    .606     
มีรายการอาหารใหเ๎ลือกหลากหลาย    .711     
เมนูอาหารมีความโดดเดํนแตกตํางจากร๎านอื่น    .751     

มีการสร๎างสรรค๑เมนูใหมํอยูเํสมอ    .773     
ร๎านมีช่ือเสยีง / เป็นท่ีรู๎จัก     .529   .467 

ทําเลที่ตั้งอยูํในแหลํงท่ีมี Food Truck หลายๆ ร๎าน     .444    
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ตารางที่ ข.2 
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotate Component Matrix) (ต่อ) 

Rotate Component Matrix 
 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 
มีการแจ๎งขําวประชาสัมพันธ๑รา๎นผาํนสื่อตํางๆ เชํน 
Social Network อยํางสม่ําเสมอ 

    .778    

มีรูปแบบการประชาสัมพันธ๑ที่ดึงดดูและนําสนใจ     .688    
มีการประชาสัมพันธ๑ร๎านผํานชํองทางที่หลากหลาย 
เชํน สื่อสิ่งพิมพ๑ วิทยุ โทรทัศน๑ เปน็ต๎น 

    .733    

มีกิจกรรมสํงเสรมิการขายท่ีนําสนใจ เชํน มีสํวนลด  
มีบัตรสะสมแตม๎ เป็นต๎น 

    .544    

ทําเลที่ตั้งมีความปลอดภัย      .529   
อุปกรณ๑เครื่องมือท่ีใช๎มีความสะอาด      .644   
มีการดูแลความสะอาดบริเวณรา๎น      .682   
ราคาตํอหนํวยของอาหารต่ําเมื่อเทียบกับร๎านอื่น       .445  
ทําเลที่ตั้งใกล๎ที่อยูํอาศัย ท่ีทํางาน สถานศึกษา       .786  

ทําเลที่ตั้งสามารถเดินทางสะดวก       .675  
ช่ือร๎านมีเอกลักษณ๑ มีสญัลักษณ๑ จดจํางําย        .802 

การตกแตํงรา๎นมีเอกลักษณ๑ มีความโดดเดํนแตกตําง
จากร๎านอื่น 

       .736 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นางสาวสัณห๑จุฑา จํารูญวัฒน๑ 
วันเดือนปีเกิด 19 พฤษภาคม 2532 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2553: เศรษฐศาสตร๑บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 
ตําแหนํง เจ๎าหน๎าที่จัดการเอกสารนําเข๎าและสํงออก  

หนํวยปฏิบัติการธุรกิจนําเข๎า  
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 
ประสบการณ๑ทํางาน 2554-ปัจจุบัน : เจ๎าหน๎าที่จัดการเอกสารนําเข๎าและ

สํงออก  
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

 
 


