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บทคัดย่อ 

เคเอฟซี หรือ เคนตักกีฟรายชิคเกน (อังกฤษ: KFC หรือ Kentucky Fried Chicken) เป็น
ธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดในเครือยัม แบรนด์ส อิงส์ มีต้นก าเนิดมาจากมลรัฐเคนทักกี สหรัฐอเมริกา โดย
อาหารหลักคือไก่ทอด โดยผู้พันฮาร์แลนด์ ดี แซนเดอร์ส ที่ปั๊มน้ ามันในเมืองคอร์บิน มลรัฐเคนทักกี และ
เปิดร้านแฟรนไชส์สาขาแรกเมื่อ ค.ศ. 1952 ในภายหลังเมื่อกิจการได้รับความนิยม ผู้พันแซนเดอร์สจึง
ขายกิจการให้กับกลุ่มนักลงทุนอื่นใน ค.ศ. 1962 ด้วยมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในภายหลังแบรนด์เค
เอฟซีถูกซื้อกิจการโดยกลุ่มบริษัท PepsiCo ซึ่งได้แยกธุรกิจเกี่ยวกับอาหารออกมาเป็นบริษัท TRICON 
ก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็น ยัม! แบรนด์ส อิงค์ ในปัจจุบัน เคเอฟซี ก าลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน 
ได้แก่ เศรษฐกิจของประเทศไทย ความนิยมที่เปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป รวมถึง
คู่แข่งทางธุรกิจอาหารทานด่วนด้วยกันเองที่มีตัวเลือกมากมายหลากหลาย 

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจบริโภคร้าน เคเอฟซี  โดยการใช้แบบสอบถามออน 
ไลน์ มีกลุ่มตัวอย่าง 403 คน โดยขอบเขตของงานวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคยใช้บริการร้าน เคเอฟ
ซี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
มีนาคม 2560 ส าหรับสมมติฐานในงานวิจัยครอบคลุมทั้งปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
ซึ่งประกอบด้วย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านราคา  ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้าน 
เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีเพียง 4 ปัจจัย เรียงล าดับตามอิทธิพลที่
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ส่งผลต่อการตัดสินใจจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านราคาและคุณค่าทางโภชนาการ ตามล าดับ 

นอกจากนี ้ ผลงานวิจัยในด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา 
และ รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ในขณะที่เพศ 
และอาชีพจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้าน เคเอฟซี ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าว อาจเป็นประโยชน์
ต่อการวางกลยุทธ์ทางด้านการตลาดของร้านเคเอฟซีและผู้ที่มีความสนใจที่จะประกอบธุรกิจที่มีลักษณะ 
นี้ได้ในอนาคต 

ค าส าคัญ: ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์, เคเอฟซี 
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ABSTRACT 

  Kentucky Fried Chicken (KFC) has had increasing impact in Asia since 1987, 
when it became the first Western restaurant chain to open in China,  now the 
company's single largest market.  Consumer behavior at KFC in the Bangkok 
Metropolitan area was studied as the company adapts to the economic recession, new 
competitors, and consumer trends toward healthy diets. Purchasing decisions of 403 
samples were examined . All were residents of the Bangkok Metropolitan Area who 
had eaten at KFC. From January to March 2017, data was collected by online 
questionnaire. The 4P’s marketing mix - product, price, place, promotion, and process - 
was taken into account. Demographical factors such as gender, age, educational level, 
job status, and average monthly income, were also considered. 

Results were that consumer decisions were most affected by promotion, 
product, place, price and nutrition, in decreasing order of importance. 
Demographically, age, educational level and average monthly income affected 
consumer decisions, but gender and occupational status did not. These findings may 
be useful for future KFC marketing projects and those of its competitors among Thai 
retail outlets. 

Keywords: Fast food, Kentucky Fried Chicken 
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาจาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่ได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยรวมถึง 
รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล รม่โพธิ์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการซึ่งได้ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมที่เปน็ประโยชน์ ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกท่านที่ได้ให้
ความรู้ต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้ประโยชน์ในงานวิจัยฉบับนี้ และขอขอบคุณเพ่ือนๆ ร่วมรุ่น และผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ รวมถึงก าลังใจและ
ความช่วยเหลือต่างๆ จากครอบครัว หัวหน้า และเพ่ือนร่วมงานทุกคน ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้้วยดี 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยชิ้นนี้จะเปน็ประโยชน์ต่อผู้ทีป่ระกอบธุรกิจร้านอาหารจาน
ด่วน เคเอฟซี ตลอดจนผู้สนใจในธุรกิจลักษณะนี้ อนึ่งหากงานวิจัยนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยต้อง
ขออภัยมา ณ ที่นี ้
 

 

นางสาวลาวัณย์ ทวีผดุง 

  



Ref. code: 25595802030493BUHRef. code: 25595802030493BUHRef. code: 25595802030493BUH

(5) 
 

สารบัญ 
 

         
หนา้ 

บทคัดย่อภาษาไทย            (1) 
 
กิตติกรรมประกาศ            (3) 
 
สารบัญตาราง             (9) 
 
สารบัญภาพ                     (11) 
 
บทที่ 1 บทน า              1 
 

1.1 ปัญหาและความส าคัญของปัญหา           1 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย            7 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย             7 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ           7 
1.5 นิยามศัพท์             8 
 

บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง           9 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์         9 
2.1.1 เพศ             10 
2.1.2 อายุ             10 
2.1.3 สถานภาพการสมรส           10 
2.1.4 รายได้ การศึกษาและอาชีพ         11 

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด               11 

2.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์                     11 
2.2.2 ด้านราคา                   12 
2.2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย                    13 
2.2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด                     13 



Ref. code: 25595802030493BUHRef. code: 25595802030493BUHRef. code: 25595802030493BUH

(6) 
 

2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ         15 
2.4 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง          17 

2.4.1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
2.4.1.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์         17 
2.4.1.2 ปัจจัยด้านราคา         18 
2.4.1.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย       19 
2.4.1.4 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด        19 

2.4.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
2.4.2.1 ปัจจัยด้านอายุ          20 
2.4.2.2 ปัจจัยด้านเพศ          20 
2.4.2.3 ปัจจัยด้านรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน        21 
2.4.2.4 ปัจจัยด้านระดับการศึกษา        22 
2.4.2.5 ปัจจัยด้านอาชีพ         22 

2.5 กรอบแนวคิดของงานวิจัย           23 

 

บทที่ 3 วิธีการวิจัย             24 
 

3.1 ลักษณะของประชากร การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
3.1.1 กลุม่ประชากรเป้าหมาย          24 
3.1.2 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง         24 
3.1.3 การเก็บข้อมูล            25 

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย           25 
3.2.1 ตัวแปรอิสระ            26 
3.2.2 ตัวแปรตาม            26 

3.3 สมมติฐานการวิจัย            26 
3.3.1 สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์       27 
3.3.2 สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)       27 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย           28 
3.5 เครื่องมือที่ใช่ในการเก็บข้อมูล          29 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล              29 

3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)       29 
3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)       30 



Ref. code: 25595802030493BUHRef. code: 25595802030493BUHRef. code: 25595802030493BUH

(7) 
 

บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล           31 

 
4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม       32 
4.2 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้าน       34 

 เคเอฟซี ของกลุ่มตัวอย่าง 
4.3 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของ    38 

 ตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี 
 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลและตัวแปรตาม 

4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ กับความพึงพอใจในการ     41 
 ใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

4.4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ กับ ความพึงพอใจในการใช้     41 
บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

4.4.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ กับ ความพึงพอใจในการใช้บริการ    42 
ร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

4.4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับการศึกษา กับ ความพึงพอใจในการ     43 
ใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

4.4.4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อาชีพ กับ ความพึงพอใจในการใช้     44 
บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

4.4.5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง รายไดต่้อเดือน กับ ความพึงพอใจในการ     45 
ใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

4.5 การวิเคราะห์ปัจจัย            48 
4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวแปรอิสระโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย     48 
4.5.2 การก าหนดกลุ่มปัจจัย (Factor Analysis)        49 

4.6 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis)      52 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี  
 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ           57 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย            58 
5.1.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน     58 

เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 



Ref. code: 25595802030493BUHRef. code: 25595802030493BUHRef. code: 25595802030493BUH

(8) 
 

5.1.2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน     58 
เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

5.1.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี      59 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ          60 
5.3 ข้อจ ากัดงานวิจัย            62 
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง           63 
 

รายการอา้งอิง              63 
 
ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก แบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน       69 
เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ภาคผนวก ข รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS      76 
 

ประวัติผู้ เขียน              78 

  



Ref. code: 25595802030493BUHRef. code: 25595802030493BUHRef. code: 25595802030493BUH

(9) 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่                       หนา้ 
  1.1   จ านวนสาขาร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทไก่ทอด          4 

4.1   ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง           32 

4.2   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ         39 
4.3   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรตาม            41 
4.4   ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการร้าน       42 

 เคเอฟซ ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
4.5   ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการร้าน       43 
       เคเอฟซ ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกตามช่วงอายุ  
4.6   ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการร้าน       44 
       เคเอฟซ ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกตามระดับการศึกษา  
4.7   ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการร้าน       45 

เคเอฟซ ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกตามระดับอาชีพ   
  4.8   ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการร้าน      46 

       เคเอฟซ ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  
4.9   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ย      47 
       ต่อเดือนต่างกัน  
4.10 เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้       50 
       จากการวิเคราะห์ปัจจัย   
4.11 ตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary)        53 
4.12 ผลทดสอบสมมติฐานภาพรวมในสมการถดถอยระหว่างความพึงพอใจ       53 

 ในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี กับปัจจัยทั้ง 4 ด้าน  
4.13 สมการถดถอยของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี       54 
      ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

 

 

 

 



Ref. code: 25595802030493BUHRef. code: 25595802030493BUHRef. code: 25595802030493BUH

(10) 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่                       หนา้ 
1.1 ประมาณการแนวโน้มการเติบโตของมูลค่าการเติบโตในตลาดฟาสต์ฟู้ดส์        3 
1.2 กรอบแนวคิดของงานวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัยเรื่องปัจจัย      23 

ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซ ี 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

  4.1    ความถี่ของการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของกลุ่มตัวอย่าง         34 

  4.2    ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการของร้าน เคเอฟซี ของกลุ่มตัวอย่าง                          35 

  4.3    เหตุผลส าคัญในการเข้ามาใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของกลุ่มตัวอย่าง                              35 

  4.4    บุคคลทีม่ีอิทธิพลที่สุดในการเลือกใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของกลุ่มตัวอย่าง                     36 

  4.5    ชว่งเวลาการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของกลุ่มตัวอย่าง                                              36 

  4.6    ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้บริการในร้าน เคเอฟซี ของกลุ่มตัวอย่าง                                37 

  4.7    สาขาร้าน เคเอฟซี ที่ไปใช้บริการบ่อยที่สุด ของกลุ่มตัวอย่าง                                     37 

 

 

  



Ref. code: 25595802030493BUHRef. code: 25595802030493BUHRef. code: 25595802030493BUH

1 
 

บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

 

สภาวะสังคมไทยในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงที่ผู้คนต้องด าเนินชีวิตกันอย่างเร่งรีบมาก
ขึ้นเป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจท าให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองเปลี่ยนไปจากเดิมค่อน 
ข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ต้องการอาหารที่รับประทานง่าย สะดวก 
รวดเร็ว รวมถึงการรับเอามาของวัฒนธรรมตะวันตกในการบริโภคอาหารรับประทานด่วน  ที่สามารถ
เข้าไปสั่งซื้อและได้รับประทานทันที เพ่ือตอบสนองการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของในสังคมเมืองยุคใหม่ โดย
ธุรกิจในลักษณะอาหารจานด่วนนี้มักจะอยู่ในรูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) ที่ได้รับความ
นิยมและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  ส าหรับในตลาดอาหารฟาสต์ฟู้ดส์นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มใหญ่ ดังนี้1 

1.1.1 กลุ่มฟาสต์ฟู้ดส์อาหารหนัก (Hard Fastfood) คาดว่ามูลค่าตลาดของธุรกิจ
ฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทอาหารหนักในปี 2547 เท่ากับ 12,000 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 83 ของมูลค่าธุรกิจฟาสต์ฟู้ดส์ทั้งหมด ซึ่งกลุ่มฟาสต์ฟู้ดส์อาหารหนักยอดนิยม 3 อันดับแรก
ในปัจจุบันคือ ไก่ แฮมเบเกอร์ และพิซซ่า นอกจากนั้นจะเป็นฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทอ่ืนๆ เช่น ฟาสต์
ฟู้ดส์อาหารทะเล เป็นต้น แต่ก็มีสัดส่วนทางการตลาดที่น้อยมาก ปัจจุบันสีสันของการแข่งขันในกลุ่ม
ฟาสต์ฟู้ดส์อาหารหนักส่วนใหญ่จะอยู่ที่ฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทไก่ และพิซซ่า ดังนี้ 

1.1.1.1 ฟาสต์ฟูด้ส์ประเภทไก่ ฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทนี้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 
43 ของมูลค่าธุรกิจฟาสต์ฟู้ดส์ทั้งหมด โดยคาดว่ามูลค่าของฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทไก่ในปี 2547 เท่ากับ 
6,200 ล้านบาท ซึ่งการแข่งขันจะอยู่ที่ฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทไก่ทอด และคาดว่ามีอัตราการขยายตัว
ร้อยละ 10 ฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการที่คนไทยคุ้นเคย
กับการบริโภคไก่ เมื่อเทียบกับฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทอ่ืนๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ อย่างไร
ก็ตามในช่วงไตรมาสแรกของปี 2547 นี้ฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทไก่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไข้หวัดนก 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อยอดจ าหน่ายแต่ก็มีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงมาตรฐานความปลอดภัยของ

                                                           
1 Positioning Magazine Online (2556). เข้าถึงข้อมูลวันท่ี 20 มกราคม 2559 จาก 

http://positioningmag.com/16145 
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แหล่งเลี้ยงที่ส่งไก่มาป้อนบรรดาร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทไก่ท าให้คาดว่ายอดจ าหน่ายฟาสต์
ฟู้ดส์ ประเภทนี้ในช่วงสามไตรมาสหลังจะยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี  

1.1.1.2 ฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทพิซซ่า คาดว่ามูลค่าตลาดของฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทพิซ
ซ่าในปี 2547 เท่ากับ 2,900 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20.0 ของมูลค่าธุรกิจฟาสต์ฟู้ดส์
ทั้งหมดและคาดว่ามีขยายตัวร้อยละ 20.0 การแข่งขันในธุรกิจพิซซ่าเพ่ิมความรุนแรงมากยิ่งข้ึนโดย 
เฉพาะจากผู้ประกอบการรายใหญ่ 2 ราย ส่วนผู้ประกอบการรายเล็กต้องพยายามสร้างจุดแตกต่าง
และความแข็งแกร่งเพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว้ พฤติกรรมการรับประทานพิซซ่าจะแตกต่างจาก
การรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะรับประทานกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-4 คน 
และความถี่ในการรับประทานก็น้อย ซึ่งกลายเป็นข้อจ ากัดในการท าธุรกิจ ดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการ
ในธุรกิจนี้ต้องเร่งท าคือ การสร้างกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความถี่ในการเข้ามาใช้บริโภคมากขึ้น 

1.1.1.3 ฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทแฮมเบเกอร์ คาดว่ามูลค่าตลาดของฟาสต์ฟู้ดส์
ประเภทแฮมเบเกอร์ในปี 2547 เท่ากับ 2,900 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.0 ของมูลค่าตลาด
รวมของธุรกิจฟาสต์ฟู้ดส์ทั้งหมด และคาดว่ามีอัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 10 ในปัจจุบันการ
แข่งขันในฟาสต์ฟู้ดส์กลุ่มนี้ไม่ดุเดือดมากนัก เนื่องจากมีผู้น าตลาดที่ชัดเจนเพียงแต่มีกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดเพื่อย้ าจุดยืนความเป็นผู้น าตลาดอย่างต่อเนื่องรวมทั้งกิจกรรมการแลกซื้อสินค้าพรีเมี่ยมซึ่ง
เป็นที่นิยมอย่างมากของผู้บริโภค 

ดังนั้นจึงมีการเปิดช่องทางการจ าหน่ายใหม่ ในร้านสะดวกซ้ือในปั๊มน้ ามัน และในซุป 
เปอร์มาร์เก็ต โดยการเข้าไปตั้งจุดขายที่ใช้พื้นที่ประมาณ 10 ตารางเมตร เน้นการจ าหน่ายใน
ลักษณะซื้อกลับบ้าน(Take Home) ซึ่งถือว่าเป็นการอุดช่องว่างทางการตลาดของผู้ประกอบการราย
ใหญ่ที่เน้นตลาดนั่งรับประทานในร้านและการให้บริการส่งนอกสถานที่ และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้
มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเน้นการจ าหน่ายปลีกโดยซื้อเพียง 1 ชิ้นก็ได้ไม่จ าเป็นต้องซื้อยกทั้งถาด ผลที่
ตามมาคือยอดขายของผู้ประกอบการรายเล็กเพ่ิมขึ้น และชื่อเสียงของผู้ประกอบการรายเล็กเป็นที่
รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคมากข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภครายย่อยรวมทั้งกลยุทธ์การจ าหน่ายร่วมกันกับ 
ฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทอ่ืนๆ หรือที่เรียกันว่ากลยุทธ์แบบมัลติแบรนด์ ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึน 
ซึ่งก็ประสบความส าเร็จในการเพิ่มความถี่ในการเข้ามาใช้บริการ 

1.1.2 กลุ่มฟาสต์ฟู้ดส์อาหารเบา(Light Fastfood) คาดว่าในปี 2547 กลุ่มฟาสต์ฟู้ดส์
อาหารเบามีมูลค่าตลาดประมาณ 2,500 ล้านบาทหรือร้อยละ 17 ของมูลค่าธุรกิจฟาสต์ฟู้ดส์ทั้งหมด 
การแข่งขันจากคู่แข่งโดยตรงนั้นไม่ค่อยรุนแรง ส่วนการแข่งขันจากคู่แข่งทางอ้อมนั้นส่งผลอย่างมาก
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ต่อยอดจ าหน่าย ท าให้ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทนี้ต้องเร่งปรับกลยุทธ์เพื่อความ
อยู่รอด โดยธุรกิจฟาสต์ฟู้ดส์อาหารเบาแยกเป็นดังนี้ 

1.1.2.1. โดนัท คาดว่ามูลค่าตลาดธุรกิจโดนัทในปี 2547 เท่ากับ 1,500 ล้าน
บาท และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 10 คู่แข่งหลักในตลาดมีเพียง 2 รายคือ ดังกิ้นโดนัทและ
มิสเตอร์โดนัท แต่ก็มีคู่แข่งทางอ้อมเพ่ิมข้ึนอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มเบเกอรี่ และร้านกาแฟพรีเมี่ยม 
ซึ่งพยายามเข้ามาเบียดแย่งส่วนแบ่งตลาด ท าให้ผู้ประกอบการในตลาดต้องปรับตัวรับกับการแข่งขัน
ที่รุนแรงขึ้น โดยการเพ่ิมความหลากหลายของสินค้าโดยเฉพาะการเพ่ิมจุดจ าหน่ายกาแฟและเครื่อง 
ดื่มเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้มากข้ึนส าหรับลูกค้า 

1.1.2.2. ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟหมายถึงไอศกรีมประเภทครีม
ที่กดจากเครื่อง ซึ่งจ าหน่ายในลักษณะบรรจุโคน ไอศกรีมประเภทนี้มีจ าหน่ายทั้งในร้านฟาสต์ฟู้ดส์ 
และกลุ่มร้านค้าในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ โดยเฉพาะร้านดิสเคานต์สโตร์ คาดว่าในปี 2547 มูลค่าของ
ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟในธุรกิจฟาสต์ฟู้ดส์เท่ากับ 1,000 ล้านบาท และคาดว่ามีอัตราการขยายตัวของ
ตลาดเท่ากับร้อยละ 5-7 ปัจจุบันมีการพัฒนารสชาติไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟออกมาอย่างต่อเนื่อง พร้อม
ทั้งมีการเสริมรูปแบบโดยการตั้งเป็นเคาน์เตอร์แยกออกมาต่างหากเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้บริโภค ซึ่งไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟนี้ช่วยสร้างรายได้ให้ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดส์เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 5 ของรายได้
ทั้งหมดในแต่ละปี เป้าหมายของธุรกิจฟาสต์ฟู้ดส์นั้นไม่ได้คาดว่าจะมีการขยายบริการไอศกรีมซอฟต์
เสิร์ฟไปเป็นร้านจ าหน่ายไอศกรีมโดยเฉพาะแต่จุดมุ่งหมายของการเพ่ิมบริการไอศกรีมของธุรกิจ
ฟาสต์ฟู้ดส์คือ ต้องการเสริมความสมบูรณ์ให้กับเมนูหลักของร้าน และเพ่ิมทางเลือกให้กับลูกค้ามาก
ขึ้น 

 

ภาพที่ 1.1 ประมาณการแนวโน้มการเติบโตของมูลค่าการเติบโตในตลาด ฟาสต์ฟู้ดส์ 
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ที่มา : ฟาสต์ฟู้ดส์ IN THAILAND, โดย Euromonitor International, May 2016, สืบค้นจาก

http://fic.nfi.or.th/MarketOverviewDomesticDetail.php?id=123 

จากการที่ในตลาดฟาสต์ฟู้ดส์ไก่ทอดมีสัดส่วนในตลาดรวมทั้งหมดสูงที่สุดท าให้ปัจจุบัน
ธุรกิจประเภทนี้ได้เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นเพ่ือมาชิงส่วนแบ่งในการตลาด โดยแมคโดนัลด์ที่แต่
เดิมจะขายเบอร์เกอร์และเฟรนช์ฟรายเป็นหลักก็เริ่มมีการน าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไก่ทอดมาขายเพ่ิมข้ึน 
นอกจากนี ้ ยังมีไก่ทอดสัญชาติเกาหลีบอนชอนที่เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทยเมื่อปี 2554 และ
ล่าสุด Texas ไก่ทอดสัญชาติอเมริกันที่เข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปลายปี 2558 ท าให้มีการ
แข่งขันในตลาดฟาสต์ฟู้ดส์ เพ่ิมสูงขึ้น แต่ละแบรนด์จึงมีการขยายสาขาเพ่ือการเข้าถึงลูกค้าให้ได้มาก
ที่สุด  ส าหรับ เคเอฟซี ในประเทศไทยมีการบริหารที่เป็นแบบแฟรนไชส์ซี่ (Franchisee) อยู่ถึง 3 
บริษัทที่เป็นผู้ดูแลคือ เซ็นทรัล ฟาสต์ฟู้ด ซื้อสิทธิ์เมื่อปี 2527 นอกจากนั้น ซีพี ได้ร่วมทุนกับบริษัท
แม่ จัดตั้งบริษัท ซีพี เคเอฟซี ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อปี 2532 และบริษัท ยัม 
เรสเตอร์รองท์ ได้เข้ามาบริหารอย่างเต็มตัว ซึ่งในมูลค่าของทั้งตลาดฟาสต์ฟู้ดส์ ในปี 2558 อยู่ที่ 
117,946 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 11.8% ซึ่งในตลาดอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องทุกปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องมาจากการที่ผู้ประกอบการในตลาด ยังคงเพ่ิม
สาขาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเปิดตัวเมนูใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึง
การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการท าโปรโมชั่นสินค้าท่ีมีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ถือเป็นอีกหนึ่ง
แรงกระตุ้นที่ส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคให้ความสนใจและเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

 
ตารางที่ 1.1  
 
จ านวนสาขาร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทไก่ทอด 

ร้าน ฟาสต์ฟู้ดส์ จ านวนสาขา (ปี 2558) ปีท่ีเข้าเปิดสาขาในไทย 
เค เอฟ ซี 532 2527 

แมคโดนัลด์ 214 2528 

เบอร์เกอร์คิง 40 2540 
บอนชอน 12 2557 

ฮอตสตาร์ 2 2558 

เท็กซัส ชิกเก้น 2 2558 
ป็อปอายส์ ปิดกิจการแล้ว 2558 
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ที่มา : สงครามยักษ์ฟาสต์ฟู้ด จาก “ป๊อปอายส์” ถึง “เท็กซัสชิคเก้น”, โดย ผู้จัดการรายวัน, 
สิงหาคม 2558, สืบค้นจาก http://www.manager.co.th/AstvWeekend/ViewNews.aspx? 
NewsID=9580000086693& Html=1&TabID=1&  

แนวโน้มตลาดฟาสต์ฟู้ดส์ที่น่าสนใจมีดังนี้ 

การแข่งขันจากคู่แข่งทางอ้อม นอกจากการแข่งขันจากคู่แข่งขันโดยตรงจากผู้ประกอบ 
การในธุรกิจอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดส์ด้วยกันเองที่เป็นไปอย่างดุเดือดเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด โดย
กลยุทธ์ที่เป็นที่นิยมใช้อย่างมากคือ กลยุทธ์ทางด้านราคา ผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหารประเภท
ฟาสต์ฟู้ดส์ยังต้องเผชิญกับคู่แข่งทางอ้อม โดยคู่แข่งทางอ้อมที่น่าจับตามองคือ ร้านอาหารที่จ าหน่าย
ในฟู้ดส์เซ็นเตอร์ในห้างสรรพสินค้า เนื่องจากนับว่าเป็นอาหารจานด่วน เช่นเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า
มาก ดังนั้น บรรดาผู้ประกอบการฟาสต์ฟู้ดส์จึงมีการใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาโดยมีเป้าหมายให้ราคา
ใกล้เคียงกับอาหารที่จ าหน่ายอยู่ในฟู้ดเซ็นเตอร์ให้มากท่ีสุด และพยายามลดต้นทุนโดยการเพ่ิมประ 
สิทธิภาพในการจัดการบริหารบรรดารถเข็นขายอาหารนานาชนิดโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงหลังวิกฤต
เศรษฐกิจท าให้มีผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาลงทุนจ าหน่ายอาหารมากข้ึน ซึ่งร้านอาหารประเภท
รถเข็นนั้นมีข้อได้เปรียบตรงที่ มีความหลากหลายของชนิดอาหาร ท าเลที่ตั้ง และราคาถูกกว่าด้วย 
ดังนั้นในท่ามกลางสภาพผู้บริโภคยังเน้นประหยัดค่าใช้จ่าย กปอรกับการที่บรรดาร้านอาหารประเภท
นี้มีการปรับกลยุทธ์ โดยเฉพาะการเข้ามาจ าหน่ายอาหารรถเข็นหรือแผงอาหารในลักษณะเป็นแฟรน
ไชส์ ซึ่งเท่ากับเป็นการยกระดับอาหารประเภทนี้ โดยเฉพาะในเรื่องความสะอาด และรสชาติของ
อาหาร ท าให้ผู้บริโภคหันมาเลือกรับประทานอาหารประเภทนี้มากขึ้น ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดส์อาหารไทย 
เนื่องจากก าลังมาแรงตามกระแสนิยมอาหารไทย และคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับการยอมรับทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศท าให้มกีารเปิดร้านฟาสต์ฟู้ดส์อาหารไทย โดยเฉพาะร้านจ าหน่ายข้าวราด 
แกง และร้านจ าหน่ายอาหารประเภทย าต่างๆ ธุรกิจอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ธุรกิจนี้ก าลังเติบโตอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากคนไทยเริ่มยอมรับอาหารประเภทนี้มากข้ึน จะเห็นได้ว่าการเติบโตของคู่แข่งขัน
ทางอ้อมประเภทต่างๆล้วนส่งผลต่อยอดจ าหน่ายของธุรกิจฟาสต์ฟู้ดส์ 

พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงสุขภาพและคุณค่าทาง
โภชนาการมากขึ้น ซึ่งกรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือในตลาดสหรัฐฯผู้บริโภคเริ่มหันไปนิยมร้านอา 
หารประเภทที่เน้นทั้งความรวดเร็วในการให้บริการและความสะดวกสบายของผู้บริโภค (Quick-
Casual) โดยร้านอาหารประเภทนี้จะมีเมนูให้เลือกท่ีหลากหลายมากกว่าร้านอาหารประเภทฟาสต์
ฟู้ดส์ และบางร้านยังให้ผู้บริโภคเป็นผู้เลือกเครื่องปรุงได้เองตามความต้องการ ในสหรัฐฯอัตราการ
ขยายตัวของร้านอาหารประเภท Quick-Casual ในแต่ละปีสูงถึงร้อยละ 25 ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะ 
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3 ปี ในขณะที่อัตราการขยายตัวของร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดส์อยู่ในระดับร้อยละ 2-3 ต่อปี
เท่านั้น ร้านอาหารประเภทนี้เป็นที่นิยม เนื่องจากผู้บริโภคเล็งเห็นว่าร้านอาหารประเภทนี้เติมช่อง 
ว่างที่หายไปของอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ โดยเฉพาะคุณค่าทางโภชนาการและเป็นอาหารที่มีปริมาณไขมัน
ต่ ากว่า 

จากความน่าสนใจในตลาดอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ที่มีการแข่งขันสูงจากทั้งคู่แข่งทางตรงและ

คู่แข่งทางอ้อม ในและโลกธุรกิจทีค่วามผันแปรย่อมเกิดข้ึนได้เสมอ การเปลี่ยนแปลงในตลาดฟาสต์

ฟู้ดส์ด าเนินไปอย่างไม่หยุดนิ่งนักการตลาดต้องอาศัยความเข้าใจถึงรูปแบบของการด าเนินชีวิต 

ค่านิยม และวัฒนธรรม ที่ไม่ผูกติดกับค่านิยมเก่าๆ ของคนในสังคมเพ่ือตอบสนองสินค้าให้ตรงกับ

ความสนใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย มิใช่ว่าไก่ทอด เบอร์เกอร์ และพิซซ่า จะสามารถครองตลาด

ส่วนใหญ่ในบรรดาฟาสต์ฟู้ดส์ได้ตลอดไป ฟาสต์ฟู้ดส์อ่ืนๆ จะแทรกตัวขึ้นมาเรื่อยๆ มีช่องทางและ

โอกาสอีกมากที่จะเกิดฟาสต์ฟู้ดส์กลุ่มใหม่ๆได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่น เม็กซิกัน และที่

ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ อาหารไทยในต่างประเทศ ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดส์แตกสาขาออกเป็นทวีคูณ 

เปลี่ยนพฤติกรรมการกินของคนไทย ทั้งฟาสต์ฟู้ดส์ไทยและต่างชาติทุ่มทุนขยายสาขาครอบคลุมพ้ืนที่

ชุมชน ยิ่งท าให้การแข่งขันในตลาดฟาสต์ฟู้ดส์มีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งกระแสการบริโภคอาหาร

เพ่ือสุขภาพที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันต่างส่งผลกระทบในทางลบให้กับธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ 

เคเอฟซี แต่ในปัจจุบันการที่ร้าน เคเอฟซี ยังมียอดขายที่เติบโตรวมถึงการขยายสาขาท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี

ได้นั้น ทางผู้วิจัยจึงเกิดแรงบัลดาลใจในการท าวิจัยเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ใช้บริการร้านอาหารบริการด่วน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือ

น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน การจัดหาสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ท าการตลาด ปรับปรุง

สินค้าและบริการให้สอดคล้องเพ่ือรองรับการขยายตัวของตลาดที่จะโตขึ้น รวมถึงการสร้างความพึง

พอใจของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เช่น น าผลวิจัยที่ได้ไปเป็นข้อมูลสนับสนุนการท าการสื่อ สารทาง

การตลาด และการส่งเสริมการขายสินค้าโดยได้น าปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด(4Ps)มาเป็นกรอบแนวความคิดเพ่ือที่จะสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิ 

ภาพและสามารถน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าของผู้ประกอบการในธุรกิจ

อาหารฟาสต์ฟู้ดส์ต่อไปได้ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ส าหรับการจัดท างานวิจัยไว้ ดังนี้ 

1.2.1 เพ่ือการศึกษาถึงปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ทีจ่ะส่งผลต่อความพึงพอใจ ใน
การใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซ ี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน 

1.2.2 เพ่ือการศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ซ่ึง
ประกอบไปด้วยปัจจัยทั้ง 4 ด้านดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ 2. ราคา 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.การ
ส่งเสริมการตลาด 

 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

 
งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซ ี ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขอบเขตปัจจัยที่จะน ามาใช้ในงาน 

วิจัยฉบับนี้ โดยได้เลือกเอาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมาใช้เป็นกรอบแนวความคิด ในการศึกษาประชากรที่ใช้ในการศึกษา

งานวิจัยนี้ คือกลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซ ี ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่าน

มา โดยจะท าการส ารวจจากประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

เป็นการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ด าเนินการ 3 เดือนโดยใช้ช่วงเวลา

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2560 

 

1.4 ประโยชน์ของงานวิจัย 
 

ผลงานวิจัยฉบับนี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1.4.1 เพ่ือบริษัทฯทราบถึงปัจจัยที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน 
อาหารจานด่วน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และน าผลการวิจัยที่ได้
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ไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจรวมถึงการใช้ในการปรับกลยุทธ์ทางการ 
ตลาดของกิจการ 

1.4.2 เพ่ือท าให้ทราบถึงแนวโน้มและความต้องการในอนาคตของผู้บริโภคท่ีมีต่อการ
ใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซ ีส าหรับน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสินค้า และบริการ
ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 

 
1.5 นิยามศัพท์ 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายและขอบเขตของค าศัพท์ไว้เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
อาหารจานด่วน หรือ ฟาสต์ฟู้ดส์ เป็นค าจ ากัดความของอาหารที่สามารถเตรียมและ

ปรุงได้อย่างรวดเร็วมาก ขณะที่อาหารมื้อใดๆก็ตามที่ใช้เวลาในการเตรียมและปรุงสั้นก็อาจจัดว่าเป็น
อาหารจานด่วน 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล บทความทางวิชาการ เอกสาร สื่อต่างๆ 

รวมทั้งงานวิจัยต่างๆ ทางทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการก าหนดสมมติฐานงานวิจัยและออกแบบเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยในบทต่อไป ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยผู้วิจัยได้น าเสนอการทบทวนวรรณกรรม 
ตามหัวข้อ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ 

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 

2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

2.4 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.5 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) และ สุวสา ชัยสุรัตน ์ (2537) สรุปว่าปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) หมายถึง ลักษณะของประชากรและปัจจัยต่างๆ ที่เป็น
หลักเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงลักษณะทางประชากรที่อยู่ในตัวบุคคลนั้น ๆ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา 
ประสบการณ์ระดับรายได้อาชีพ ครอบครัวศาสนา เชื้อชาติสัญชาติ และสถานภาพทางสังคม ซ่ึง
โดยรวมแล้วจะมีผลต่อ รูปแบบของอุปสงค์และปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์  

Hanna and Wozniak (2001) และ Shiffman and Kanuk (2003) ได้ให้ความหมาย

ของลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้คล้ายคลึงกนั โดยกล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์หมายถึง 

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ศาสนาและเชื้อชาติซึ่งมีอิทธิพลต่อ 

พฤติกรรมผู้บริโภคซ่ึงโดยทั่วไปแล้วใช้เป็นลักษณะพ้ืนฐานที่นักการตลาดมักจะน ามาพิจารณา 

ส าหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยน ามาเชื่อมโยงกบัความต้องการความชอบ 

และอัตราการใช้สินค้าของผู้บริโภค 
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ยุบล เบ็ญจรงคกิ์จ (2542) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรนั้นเป็นทฤษฎีที่ใช้ 
หลักการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดข้ึนตามแรงบังคับจาก
ภายนอกมากระตุ้น เป็นความเชื่อที่ว่า คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกนั ไปด้วย ซึ่งแนวความคิดนี้ตรงกบัทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ 
Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิบายว่า พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆ 
ของบุคคล หรือลักษณะทางประชากร ซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆ ได้ คือบุคคลที่มี
พฤติกรรมคล้ายคลึงกนั มักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังนั้น บุคคลที่อยู่ในล าดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะ
เลือกรับ และตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสารในแบบเดียวกัน และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Individual Differences Theory) ซ่ึงทฤษฎีนี้ไดร้บัการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่องสิ่งเร้าและการ 
ตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัยก่อนและได้น ามา
ประยุกตใ์ช้อธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารว่าผู้รบัสารที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันจะมีความสนใจต่อข่าว 
สารที่แตกต่างกัน 

ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์ที่นยิมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญที่ช่วย ก าหนดตลาดเป้าหมายตัวแปร ด้านประชากรศาสตร์ที่
ส าคัญ มีดงัต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2538, หน้า 41-42)  

2.1.1 เพศ เพศสามารถแบ่งแยกความต้องการของผู้บริโภคได้โดยดูเพศของผู้บริโภค
เป็น หลักในการตอบสนองความต้องการซ่ึงเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญ เพราะปัจจุบันนี้ 
ตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมากเพศที่แตกต่างกันมักจะมีทศันคติการ 
รับรู้ และการตัดสินใจในเรื่องการซื้อสินคา้บริโภคต่าง ๆ กัน  

2.1.2 อาย ุ กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันย่อมจะมีความต้องการในสินค้าและ
บริการที่ แตกต่างกัน เช่น กลุ่มวัยรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้าแฟชั่น กลุ่มผู้สูงอายุจะ
สนใจสินคา้เกี่ยวกบั สุขภาพและความปลอดภัย นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้าน 
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน และได้ค้นหาความตอ้งการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) 
โดยมุ่งความส าคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้น  

2.1.3 สถานภาพครอบครัว ลักษณะส าคัญ 3 ประการคือการเข้าสู่ชีวิตสมรส (อายุ
แรกสมรส) การแตกแยกของชีวิตสมรส (อันเนื่องมาจากการตาย, การแยกกันอยู่, การหย่าร้าง) และ
การสมรสใหม่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) สถานภาพสมรสเป็นคุณลักษณะทางประชากร 
ที่ส าคัญที่เกี่ยวกับเรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย สถานภาพสมรส มีส่วนส าคัญ ต่อการตัดสินใจ
ของบุคคลคนโสดจะมีอิสระทางความคิด มากกว่า คนที่แต่งงานแล้ว การตดัสินใจในเรื่องต่าง ๆ จะ
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ใช้เวลาน้อยกว่าคนที่แต่งงานแล้วเนื่องจากไม่มีภาระผูกพันหรือคนท่ีต้องอยู่ในความรับผิดชอบมาก
เท่ากับคนที่แต่งงานแล้ว  

2.1.4 รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ เป็นตัวแปรที่ส าคัญ ในการก าหนดส่วนของ
ตลาด มีแนวโน้มความสัมพันธ์ใกล้ชิดกนั ในเชิงเหตุและผลส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูง
บุคคลที่มีการศึกษาต่อ โอกาสที่จะหางานระดับสูงยาก จึงท าให้มีรายได้ต่ า  ในขณะเดียวกันการ
เลือกซื้อสินค้าท่ีแท้จริงอาจเป็นเกณฑ์ รูปแบบการด ารงชีวิต ค่านิยม อาชีพ ระดับการศึกษาฯลฯ 
นักการตลาดจะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้การก าหนด
ตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มรายไดอ้าจจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่วมกัน  

จึงสรุปได้ว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยที่นิยมน ามาใช้ส าหรับเพ่ือศึกษา การ
แบ่งส่วนการตลาดตามกลุ่มผู้บริโภค เช่น เพศ อายุ รายได้ อาชีพ สถานภาพ และระดับการศึกษา 
เป็นต้น เพ่ือส าหรับใช้วางแผนกลยุทธ์ ให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ โดยเข้าถึงและตรง
กับกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 

ส่วนประสมทางการตลาดถูกสร้างข้ึนโดยค านึงถึงความจ าเป็นและความต้องการ 
(Needs and Wants) ของตลาดส่วนต่างๆ เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัท 
และ เพ่ือตอบสนอง หรือสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้กับผู้บริโภค โดยทั่วไปส่วนประสม
ทาง การตลาด (Marketing Mix) ของสินค้าพ้ืนฐานจะประกอบด้วย 4Ps และส่วนประสมทาง
การตลาด ของตลาดบริการตามแนวคิดของ Kotler จะประกอบด้วย 

 
2.2.1 ผลิตภัณฑ์  

ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่เสนอแก่ตลาด เพ่ือการรู้จัก การเป็นเจ้าของ การใช้ 
หรือการบริโภค และสามารถสนองความจ าเป็นและความต้องการของตลาดได้ หรือเป็นสินค้า 
บริการ หรือ ความคิด ซึ่งลูกค้าต้องจ่ายเงินเป็นการแลกเปลี่ยน หรือหมายถึง กลุ่มของสิ่งที่มีตัวตน
และไม่ม ี ตัวตนที่สามารถตอบสนองความพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งอาจรวมถึงสี การบรรจุหีบห่อ คุณภาพ 
ราคา ชื่อเสียง ตรายี่ห้อ บริการ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์จึงอาจเป็นตัวสินค้า บริการ ความคิด สถานที่ 
องค์การ หรือ บุคคล โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ 
(Tangible Product) และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Product) เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา 
ตราสินคา้ คุณภาพ บริการและชื่อเสียงของผู้ขาย โดยผลิตภัณฑ์ จะต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มี
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คุณคา่ (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์ สามารถขายได้ ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ต้องให้ความส าคัญ และค านึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือความแตกต่าง ทางการ
แข่งขนั (Competitive Differentiation) 

องคป์ระกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์
พ้ืนฐาน รูปร่างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เป็นต้น 

การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบ ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทเพ่ือแสดงต าแหน่งที่แตกต่าง และมีคุณค่า (Value) ในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ มีลักษณะใหม่และ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น (New and Improved) ซ่ึงต้องค านึงถึงความสามารถในการตอบสนอง ความ
ต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าเดิม 

กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product 
Line) 

2.2.2 ราคา  
ราคา หมายถึง หมายถึง จ านวนที่ต้องจ่ายเพ่ือให้ไดผ้ลิตภัณฑ์บริการ หรือเป็น

คุณคา่ทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้ เพ่ือให้ได ้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการคุม้ค่ากับเงินท่ีจ่าย
ไป (Armstrong and Kotler, 2009, 616) หรือหมายถึง คุณคา่ผลิตภัณฑใ์นรูปตัวเงิน ซึ่งลูกค้า 
ผู้บริโภคใช้เปรียบเทียบระหว่างคุณคา่ (Value) ของผลิตภัณฑ์ (Product) กับราคา (Price) ของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นจึงควรก าหนดกลยุทธ์ด้านราคา
โดยต้องค านึงถึง 

2.2.2.1 ต้นทุนของคา่สินคา้และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบสินค้า 
2.2.2.2 คุณคา่ที่รับรู้ในสายตาของลูกค้า 
2.2.2.3 สภาวะการแข่งขันในตลาด 
2.2.2.4 ปัจจัยอ่ืนๆ 

นอกจากนี้ ราคา เป็นส่วนประกอบทางการตลาดเพียงอย่างเดียวที่ท าให้เกิดรายได้ 
การก าหนดราคาเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญมาในการบริหารธุรกิจ ในการก าหนดราคาจะต้องมีความชัดเจน
ในเรื่องวัตถุประสงค์ของการก าหนดราคา เช่น ลดราคาเพ่ือสกัดคู่แข่ง ตั้งราคาต่ าเพ่ือไม่ให้เสียโอกาส
ในการได้ลูกค้าใหม่ ลดราคาเพ่ือไล่ตามคู่แข่ง สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การท าให้ลูกค้ายอมรับใน
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การเปลี่ยนแปลงราคา คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินลูกค้าจะได้เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) 
ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การ
ก าหนดราคาให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจ าแนก
ระดับการบริการที่ต่างกัน 

2.2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความหมายครอบคลุมในเรื่อง การน าสินค้าจากผู้ผลิต
ไปถึงมือผู้บริโภค การควบคุมปริมาณสินค้า การขนส่ง การติดต่อสื่อสาร จนกระทั่งเรื่องประเภทของ
ร้าน จ านวนของร้าน โกดัง การกระจายทางกายภาพ วิธีการกระจายสินค้า ช่องทางการจัดจ าหน่าย
ต้องค านึงถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผล
ต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่า คุณประโยชน์ของบริการที่น าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเล
ที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง
โครงสร้างของช่องทางเพ่ือเคลื่อนย้ายสินค้า และบริการจากองค์กรไปยังตลาด การจัดจ าหน่าย
ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ดังนี้ 

2.2.3.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุม่ของ
บุคคลหรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หรือบริการส าหรับการใช้ หรือบริโภค 
หรือหมายถึงเส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายจึงประ 
กอบด้วย ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct 
Channel) จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม และใช้ช่องทางอ้อม (Direct 
Channel) จากผู้ผลิต ผ่านคนกลางไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 

2.2.3.2 การกระจายตัวสินคา้ หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด 
(Physical Distribution หรือ Market logistics) หมายถึง การควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ 
ปัจจัยการผลิต และสินค้าส าเร็จรูปจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย ในการบริโภคเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าโดยมุ่งหวังก าไร 

2.2.4 การส่งเสริมการตลาด  

การจัดการส่งเสริมทางการตลาดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อ 
สื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการกระตุ้นยอดขายของกิจการ และแนะน าสินค้าสู่
ลูกค้า ทั้งนี้ยังสืบเนื่องกับการสร้างความพึงพอใจที่ดีของลูกค้าในการบริโภคหรืออุปโภคสินค้า เพ่ือ
การสร้างเครือข่ายและการท าให้ลูกค้าเกิดการบริโภคหรืออุปโภคสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 
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นอกจากนี้ การส่งเสริมการตลาด ยังเป็นเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจ
ต่อตราสินค้าหรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล เพ่ือจูงใจให้เกิดความต้องการ เพ่ือเตือนความ
ทรงจ า (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการ
ซื้อของผู้ ซื้อหรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซ้ือ เพ่ือสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายท าการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้
คน ซึ่งเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ โดยนักการตลาดอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลาย
เครื่องมือ ซ่ึงต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated 
Marketing Communication: IMC.) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คูแ่ขง่ขัน 
โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546)  

โดยเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดแบบประสมประสานประกอบด้วย 5 เครื่องมือดังนี้ 

2.2.4.1 การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมการ 
ส่งเสริมที่นอกเหนือจากการโฆษณาการขาย การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ 

2.2.4.1.1 การกระตุน้ผู้บริโภคเรียกว่าการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค 
(Consumer Promotion) เป็นการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย 

2.2.4.1.2 การกระตุ้นคนกลางเรียกว่าการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง 
(Trade Promotion) เป็นการกระตุน้ความพยายามในการขายของคนกลางเพ่ือผลักดันสินค้าไปยัง
ผู้บริโภค 

2.2.4.1.3 การกระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่าการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่
พนักงานขาย (Sales force Promotion) เป็นการกระตุ้นพนักงานขายให้ใช้ความพยายามในการ
ขายมากขึ้น 

2.2.4.2 การใหข่้าวและการประชาสัมพันธ์  (Publicity and Public Relation) 
การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงินส่วนการประชา 
สัมพันธ์ หมายถึงความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์การหนึ่ง 

2.2.4.3 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ 
องค์การหรือ ผลิตภัณฑ์บริการหรือความคิดที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ 

2.2.3.4 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response 
Marketing และ Online Marketing) เป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเปา้หมายเพ่ือให้เกิดการตอบ 
สนองโดยตรง 

2.2.4.5 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจง้
ข่าวสารและจูงใจตลาดโดยใช้บุคคล 
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2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจเป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้การที่เราจะ
ทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตโดยการ แสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน จึง
เป็นการยากทีจ่ะวัดความพงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อมโดยการวัดความคิดเห็นของ
บุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็น นั้นจะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงจึงสามารถวัดความ
พึงพอใจนั้นได้ 

นักวิชาการได้ให้ความหมายของความพึงพอใจต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้  

ทวีพงษ์ หินค า (2541, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นความชอบ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนอง ตามความต้องการของ
บุคคลได้ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อสิ่งนั้น  

วิรุฬ พรรณเทวี (2542,  หนา้ 11) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็น ความรู้สึก
ภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกันซึ่งข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร 
ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรง 
กันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการ ตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย  

กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546, หน้า 5) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการ 
แสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้การที่เราจะทราบว่า บุคคล
มีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรง
ต่อความต้องการของบุคคลจึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจ
ของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

Applewhite (1965, p 6) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าเป็นความสุข ความ
สบายที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นความสุขความสบายที่เกิดจากการเข้าร่วม ได้รู้ได้
เห็นในกิจกรรมนั้นๆ  

Risser (1975, p 45-51) กล่าวว่าความพึงพอใจของแต่ละคนเกิดจากการได้รับประ 
สบการณ์หรือบรรลุในสิ่งที่คาดหวัง  
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Campbell (1976, p 117-124) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายใน ที่แต่ละ
คนเปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ที่อยากให้เป็นหรอคาดหวังหรือรู้สึกว่าสมควรจะ 
ได้รับผลที่ได้จะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเป็นการตัดสินของ แต่ละบุคคล  

Donabedian (1980) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ผู้บริการ 
ประสบความส าเร็จในการท าให้สมดุลระหว่างสิ่งที่ผู้รับบริการให้ค่ากับความคาดหวังของ ผู้รับบริการ 
และประสบการณ์นั้นเป็นไปตามความคาดหวัง จากความหมายที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปความหมาย
ของความพึงพอใจได้ว่า เป็น ความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจ
ต่อสภาพแวดล้อมใน ด้านต่างๆ หรือเป็นความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความชอบ ความสบายใจ 
และเป็น ความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ  

การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้รับบริการนั้น ขึ้นอยู่กับการ ให้บริการของ
ธุรกิจหรือผู้ให้บริการ ประกอบกับความคาดหวังหรือความรู้สึกของลูกค้าหรือ ผู้รับบริการนั้น ซึ่งมี
ความแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล โดยส าหรับการวัดระดับความพึงพอใจของ ลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
สามารถท าได้ดังนี้ 

การใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะประหยัด
งบประมาณ เวลา และเหมาะสมกับการเก็บข้อมูลที่อยู่ในลักษณะกระจายและเป็น จ านวนมากๆ 
โดยให้กลุ่มบุคคลเป้าหมายแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ได้ก าหนด 

การสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ผู้ รวบรวมข้อมูลมี
โอกาสพบปะสนทนากับผู้ให้ข้อมูลแต่เป็นการสนทนาแบบมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนอาจท าแบบเป็น
ทางการหรือแบบไม่เป็นทางการก็ได้ โดยต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษ ของผู้สัมภาษณ์ท่ี
จะจูงใจให้ผู้ตอบค าถามตอบตามข้อเท็จจริง 

การสังเกต เป็นกระบวนการในการเก็บข้อมูลโดยการบันทึก พฤติกรรมทั้งก่อนการรับ
บริการขณะรับบริการและหลังการรับบริการของกลุ่มตัวอย่างในสถานการณ์เฉพาะโดยอาศัยประ 
สาทสัมผัสของผู้สังเกตเป็นหลัก โดยต้องมีแบบแผนที่แน่นอนซึ่งควรได้รับการ ฝึกฝนมาอย่างดีแล้ว 

จากความหมายที่กล่าวมาขา้งต้นสามารถ สรุปความหมายของความพึงพอใจได้ว่า เป็น
ความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หรือเป็น
ความรู้สึกท่ีพอใจต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความชอบความสบายใจและเป็นความรู้สึกท่ีบรรลุถึงความต้องการ 
มักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการและจะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น ในทางตรงกัน
ข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ระดับ
ของความพึงพอใจจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับ ช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้หรือการ
ไดร้ับสินค้าและบริการจริง ซึ่งหากช่องว่าง ระหว่างความคาดหวังและการได้รับสินค้าและบริการจริง
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หา่งกันมาก จะแสดงถึงการที่ผู้บริโภคได้รับการตอบสนองน้อยกว่าที่คาดหวัง แตห่ากช่องว่างนั้น
แคบหรือไม่มีช่องว่างเลย แสดงถึงการที่ผู้บริโภค ไดร้ับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้หรือ เกินกว่า
ระดับความคาดหวัง ซึ่งจะน าไปสู่ความพึงพอใจอย่างมาก 

2.3.1 การวัดระดับความพึงพอใจ 

ที่กล่าวมาข้างต้น ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการให้บริการของ
องค์กรประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่างๆของแต่ละบุคคล ดังนั้นการวัดระดับ
ความพึงพอใจ สามารถกระท าได้หลายวิธีต่อไปนี้ 

2.3.1.1 การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยการขอ
ความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด 

2.3.1.2 การสัมภาษณ์ ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่
จะจูงใจให้ผู้ตอบค าถามตอบตามข้อเท็จจริง 

2.3.1.3 การสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมทั้งก่อนการรับบริการ ขณะรับบริการ
และหลังการรับบริการ การวัดโดยวิธีนี้จะต้องกระท าอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอนจะเห็นได้
ว่าการวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการนั้นสามารถกระท าได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความสะดวก เหมาะ 
สมตลอดจนจุดมุ่งหมายของการวัดด้วย จึงจะส่งผลให้การวัดนั้นมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือได้ 

 
2.4 การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ที่ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ที่มีความ 
สัมพันธ์กับความพึงพอใจในในการซื้อสินค้าที่คล้ายคลึงกัน ให้ความส าคัญกับปจัจัยต่างๆ ดังนี้ 

 

2.4.1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

2.4.1.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด
ในการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดในสถานีบริการน้ ามัน บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครของ ลัดดา ปิ่นเกล้า (2553) ซ่ึงได้ส ารวจกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้บริโภค
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ที่เข้ามาใช้บริการร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดในสถานีบริการน้ ามัน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 384 คน  พบว่า มีระดับความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
อยู่ในระดับมากทุกปัจจัยโดยมีปัจจัยด้านชื่อ/ตรายี่ห้อส าคัญเป็นอันดับแรกรวมถึงคุณภาพของสินค้า
ที่ได้มาตรฐานทุกสาขา มีรสชาติที่ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ การจัดสินค้าเป็นชุด ยังมีผลต่อการ
ตัดสินใจที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการเลือกรับประทานเพราะในการสั่งแยกนั้น ท าให้
ผู้บริโภคจะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งเพิ่มข้ึน  

งานวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับผลการศึกษาของ โสภา ข าศิริ (2546) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด เคเอฟซี ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคมากท่ีสุด 
คือ รสชาติอาหาร และความสดใหม่ของอาหาร เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการเลือก
ร้านอาหารเพิ่มมากข้ึน ทาให้ธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดมีการแข่งขันที่รุนแรงมาก ดังนั้น แต่ละธุรกิจ
จะต้องรักษามาตรฐานสินค้าของตนเองให้มีคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานอยู่อย่างสม่ าเสมอ วรโชต ิ
ตรีธนพัฒน์ และอนุศิษฏ์ สงนา (2556) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของผู้บริโภคอาหารจานด่วนกรณีศึกษาร้านเคเอฟซีในอ าเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คนพบว่าผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสนใจและนิยมบริโภคอาหารรับประทาน
ด่วนแบบทางตะวันตกเนื่องจากมีรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อการรับประทานสอดคล้องกับผลการ 
ศึกษาของ อัครฤทธิ์ หอมประเสริฐ (2543) ซึ่งได้ท าการศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นที่มีต่อการ
บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่ากลุ่มตัว 
อย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องมีความสะดวกในการรับประทาน มีการบรรจุหีบ
ห่อท่ีอ านวยความสะดวกต่อการบริโภค รวมถึงมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน นอกจากนี้ ดรรชนี วิชาญ
จิต (2535) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดประเภทไก่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะทดลองบริโภคหากมีการคิดค้นอาหารฟาสต์ฟู้ดประเภทไก่สูตรใหม่ๆ  

2.4.1.2 ปัจจัยด้านราคา (Price) 

ลัดดา ปิ่นเกล้า (2553) ได้ศกึษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจด้านส่วน
ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดในสถานีบริการน้ ามัน 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านราคาที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจ ได้แก่ ราคาที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ปริมาณ และบริการที่ผู้บริโภค
ได้รับ วนิดา เศรษฐเศวต (2547) ได้ศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคเมนูข้าวเคเอฟซีของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจัยด้านราคาได้แก่ความคุ้มค่าของราคาเม่ือเทียบกับ
คุณภาพ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคเมนูข้าวเคเอฟซี โดยทางร้าน เคเอฟซี ควร
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มีการตั้งราคาให้เหมาะสมในแต่ละเมนู กุลชลี ทันจิตต์ (2553) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารฟาสต์ฟู้ดส์ในกรุงเทพมหานครพบว่ามีทั้งผู้บริโภคกลุ่มที่ยังคงใช้บริการอาหารฟาสต์ฟู้ดส์
ต่อไป มองว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดส์มีราคาที่เหมาะสม และกลุ่มที่มีความเห็นตรงกันข้าม โดยให้เหตุผลว่า
มีราคาแพง และเบื่อในรสชาติอาหาร 

2.4.1.3 ปัจจัยด้านสถานที่ (Place) 

สุภาพรรณ พฤกษาวนกิจ (2553) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านแมคโดนัลด์ 24 ชั่วโมงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์มีสาขาที่ครอบคลุม รวมถึงระยะเวลาการเปิดให้บริการที่เหมาะสมกับช่วงเวลา
ที่ผู้บริโภคต้องการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง นิภา นิรุตติกุล (2541) ได้ท าการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจุบันร้านอาหาร
ประเภทฟาสต์ฟู้ดส์เกิดการแข่งขันกันสูงมากการที่มีสาขาที่ครอบคลุมรวมถึงการเปิดสาขาตามห้าง 
สรรพสินค้าจะท าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ตามห้างสรรพสินค้า รวมถึงซุปเปอร์มาร์
เก็ตขนาดใหญ่ ก็จะมีการให้บริการของร้านค้าอาหารสะดวกซ้ืออยู่มากมาย จึงเป็นส่วนประกอบที่ท า
ให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ 

กรกช ว่องวิศว์ (2531) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคฟาสต์ฟู้ดของ
ชาวกรุงเทพมหานคร พบว่า สาเหตุของการมารับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด ได้แก ่ ความสะดวกใน
การแวะรับประทาน บรรยากาศด ีรสชาติอร่อย ใช้เป็นสถานที่นัดพบ หรือ พักเหนื่อย ความสะอาด
ของอาหาร และบริการ  ดรรชนี วิชาญจิต (2535) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดประเภทไก่ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคมาที่ร้านคือความสะดวก 
สบาย ในการรับประทานที่ร้านค้ารวมถึงได้รับความอร่อยมากกว่าซื้อกลับบ้าน  

2.4.1.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

ดรรชนี วิชาญจิต (2535) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดประเภทไก่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภครู้จักอาหารฟาสต์ฟู้ด ประเภทไก่ 
เนื่องจากสื่อโฆษณาประเภทโทรทัศน์มากท่ีสุด ส่วนด้านทัศนคติและความคิดเห็น ผู้บริโภคมีความ
คิดเห็นว่าทั้งการส่งเสริมการขายและการโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารประเภทไก่
โดยเฉพาะการส่งเสริมการขายประเภทลดราคา ปฐมปัทม์ สระบัว (2536) ได้ท าการวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการตลาดของแมคโดนัลด์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าสาเหตุที่ท าให้ธุรกิจประเภท
นี้เติบโตมากขึ้นคือผลทางเศรษฐกิจที่คนไทยมีรายได้เพ่ิมขึ้นอีกทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์
ตลอดจนสื่อมวลชนต่างๆ ที่เข้ามามี อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนไทย ซึ่งมีส่วนส าคัญมากใน
การกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของตลาดและเป็นปัจจัยที่ท าให้แมคโดนัลด์ประสบความส าเร็จ นิภา 
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นิรุตติกุล (2541) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหา 
นครพบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ และความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริม
การตลาด ได้แก ่การโฆษณา และการส่งเสริมการขาย  

2.4.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

2.4.2.1 ปัจจัยด้านอายุ (Age) 

ในการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค อาหารจาน
ด่วนของนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี ของ กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ (2551) 
พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชน ี
ยนต์นิยม (2530) ในการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ พบว่าผู้ที่
เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเนื่องจากใช้เป็นสถานที่นัดพบ โดยอายุที่เข้ามาใช้บริการสูงสุด
จะอยู่ในช่วงอายุ 16-20 ปี สอดคล้องกับผลการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคใน
การเข้าใช้บริการ ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดส์ในสถานีบริการน้ ามัน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ของ ลัดดา ปิ่นเกล้า (2553) พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดส์ในสถานี
บริการ น้ ามัน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยวัดจากความถี่ในการเข้ามา
รับบริการ 

2.4.2.2 ปัจจัยด้านเพศ (Sex) 

ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ของ เครือมาศ มีเกษม (2554) พบว่าลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันส่วน
ใหญ ่ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสิน 
ใจเลือกบริโภคอาหารจานด่วนในด้านต่างๆ แตกต่างกันยกเว้นปัจจัยลักษณะทางประชากรด้านเพศ
ซ่ึงไม่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกบริโภคอาหารจานด่วนในด้านราคา ช่องทางจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน 

งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภค อาหารจานด่วนของนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี ของ กรัณฑรัตน์ 
บุญช่วยธนาสิทธิ์ (2551) พบว่าเพศของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน
ด่วน โดยเพศหญิงนิยมรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กาญจนา บุญภักดิ์ (2552) ทีไ่ด้ศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟูดส์ 
ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพบว่า นักศึกษา
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ส่วนมากที่เข้ารับบริการในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ เป็นเพศหญิงโดยร้านทีเ่ลือกรับประทานอาหาร
ฟาสต์ฟูด้ส์ ได้แก่ ร้านเคเอฟซี (KFC) และเลือกเครื่องดื่มเป็นน้ าอัดลม  

อย่างไรก็ตาม การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดส์
ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ของ เจณิภา คงอ่ิม (2559) พบว่า เพศชายจะมีความพึงพอใจใน
การเข้ารับบริการที่ร้านเคเอฟซีมากกว่าเพศหญิง โดยเหตุผลทีใ่ช้บริการเพราะความชอบส่วนตัว โดย
เพศชายชอบซื้อไก่ทอด ในขณะที่เพศหญิงซื้อพิซซ่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงมักไปใช้บริการกับเพ่ือน 
โดยเพศหญิงใช้จ่ายสูงกว่าเพศชาย เพศหญิงมักซื้อกลับบ้าน เพศชายบริโภคในช่วงเย็น ส่วนเพศหญิง
บริโภคในช่วงกลางวัน และเพศชายบริโภคท่ีห้างบิ๊กซี ในขณะที่ เพศหญิงไปที่ห้างเซ็นทรัล  

2.4.2.3 ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน (Income) 

ในการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟูดส์ของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของ มาสิฎฐา ศิริวรกุล (2554) พบว่าปัจจัยด้าน
รายได้ต่อเดือนมผีลต่อความพึงพอใจในการเข้ารับบริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ โดยนักศึกษาที่มีราย 
ด้มากจะความพึงพอใจในการเข้ารับบริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดสูงกว่านักศึกษาท่ีมีรายได้น้อย โดย
นักศึกษาท่ีมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 3,500 – 5,000 บาท จะมีความถี่ในการเข้ารับบริการประมาณ 
1-3 ครั้งต่อเดือนและนักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ประมาณ 5,001 – 6,500 บาท จะเข้ารับ
บริการประมาณ 3-5 ครั้งต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กาญจนา บุญภักดิ์ (2552) 
เรื่อง ปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พบว่านักศึกษาท่ีมีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่าง
กันจะมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์แตกต่างกัน 

งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภท
ฟาสต์ฟู้ดส์ของประชาชนในจังหวัดนนทบุร ี ของ เจณิภา คงอ่ิม (2559) พบว่า กลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็น
พนักงานเอกชนและมีรายได้ประจ าที่สูงขึ้นกลับมีความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด 
ส์ลดลง โดยกลุ่มผู้มีรายได้ต่อเดือน 10,001– 20,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
บริการร้าน KFC มากที่สุด แต่กลุ่มผู้มีรายได้ที่สูงขึ้นจะมีแนวโน้มของความพึงพอในในการใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดส์ทีล่ดลง 

2.4.2.4 ปัจจัยด้านระดับการศึกษา (Education) 

ในการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค อาหารจาน
ด่วนของนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี ของ กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ (2551) 
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พบว่า ความรู้และทัศนคติที่มีต่อการบริโภคอาหารจานด่วน นโยบายการส่งเสริมด้านการบริโภค 
รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการบริโภคอาหารจากสื่อต่างๆมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการ 
บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์  

งานวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องอาหารฟาสต์ฟู้ดส์กับการเกิด 
โรคจังค์ฟู้ดส์ซินโดรม ของ บัญญัติ สุขศรีงาม (2548) พบว่า ความนิยมในการรับประทานอาหารจังค์
ฟูดส์ในปัจจุบันเริ่มมีความเสื่อมถอยลง จากการที่ผู้บริโภคมีระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นและมีความใส่ใจ
ในการบริโภคมากขึ้นรวมถึงวงการด้านโภชนาการต่างๆที่ออกมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคใน
ด้านการบริโภคอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม และโทษจากการรับประทานอาหารขยะท าให้ในประ 
เทศที่พัฒนาแล้ว ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริโภคมากขึ้น จะหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดส์และหันมานิยมอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยลงเพ่ือรักษาคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้มาก
ที่สุด 

2.4.2.3 ปัจจัยด้านอาชีพ (Occupation) 

ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ใน 
กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ห้วยขวาง ดินแดง ของ ณัฎฐณิชา หวังมุทิตากุล (2552) พบว่า 
ปัจจัยด้านอาชีพไม่มีผลต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์สอดคล้องกับผลการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ของ เครอืมาศ มีเกษม (2554) 
พบว่าลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันส่วนใหญ่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจานด่วนในด้านต่าง ๆ แตก ต่างกัน
ยกเว้นปัจจัยลักษณะทางประชากรด้านอาชีพทีไ่ม่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจานด่วนในด้านราคา ด้านช่อง ทาง
จัดจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน 

งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับผลการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคในการเข้าใช้บริการ ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดส์ในสถานีบริการน้ ามัน บริษัท ปตท. 
จ ากัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ของ ลัดดา ปิ่นเกล้า (2553) พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์
ด้านอาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดส์ใน
สถานีบริการ น้ ามัน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวัดจากความถ่ีในการ
เข้ามารับบริการ 
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2.5 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆข้างต้น ผู้วิจัยได้

น าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจัย

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน 

อาหารจานด่วน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้ 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดของงานวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินวิจัย 

 
การด าเนินการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการ

วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จาก
กลุม่เปา้หมาย เพ่ือศึกษาถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เค
เอฟซ ี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามโดยการ
ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม นอก 
จากนี้ ทางผู้วิจัยได้มีการก าหนดรูปแบบของวิธีด าเนินการวิจัย ตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 ลักษณะของประชากร การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกกลุ่มตัวอยา่ง 

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ลักษณะของประชากร การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.1.1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

ประชากร (Population) ที่อยู่ในกลุ่มเปา้หมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชา 
กรที่ท างานหรือพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นผู้ที่เคยซื้อสินค้าและใช้บริการ
ร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี 

3.1.2 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เปน็ผู้ที่ท างาน หรือพักอาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งถือได้ว่ามีจ านวนประชากรทั้งหมดขนาดใหญ่มาก ไม่สามารถ
ทราบจ านวนที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงได้อ้างอิงสูตรของ Taro Yamane โดยมีขนาดตัวอย่างของ
ประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีความความคลาดเคลื่อนท่ี +/- 5% (วิชิต อู่อ้น, 2550, 
หนา้ 599) สามารถค านวณได้ ดังนี้ 



Ref. code: 25595802030493BUHRef. code: 25595802030493BUHRef. code: 25595802030493BUH

25 
 

สูตร   n = Z2/4E2 
โดยที่   n = ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง 

Z = คา่ปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน 
E = ความคลาดเคลื่อนในการประมาณสัดส่วนประชากรทั้งหมดที่ยอมรับ

ได้ 

เมื่อน าไปแทนค่าในสูตร โดยที่ระดับความเชื่อม่ันที่ก าหนดคือ 95% ดังนั้น ค่า 
Z = 1.96 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณสัดส่วนประชากรทั้งหมดที่ยอมรับได้คือ 5% 
ดังนั้น คา่ E = 0.05 

สูตร   n = (1.96)2/4(0.05)2 
ดังนั้น   n = 384.16 

จากการค านวณพบว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดส าหรับการวิจัยครั้งนี้คือ 385 
ตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ เพ่ิมอีก 5% จากขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ค านวณได้อีก 20 ตัวอย่าง รวมเป็นจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเทา่กับ 405 ตัวอย่าง เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมอัตราการตอบกลับซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีเงื่อนก าหนด คือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง 

3.1.3 การเก็บข้อมูล 

เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบเป็นที่แน่นอนว่าจ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหา 
นครและปริมณฑลมีจ านวนเท่าใดทางผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sample) คือ การเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อและใช้บริการ
ร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี โดยผู้วิจัยจะท าการออกส ารวจ เก็บแบบสอบถามร้านอาหารจานด่วน 
เคเอฟซ ี ตามสาขาต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม
ออนไลน์เนื่องจากเปน็วิธีที่ เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถลดระยะเวลา และ ประหยัดคา่ใช้จ่ายในการ
เก็บข้อมูล 

 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้ 
 

3.2.1 ตัวแปรอิสระ ในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

3.2.1.1 ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่ 
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3.2.1.1.1 อายุ (Age) 

3.2.1.1.2 เพศ (Sex) 

3.2.1.1.3 รายไดต่้อเดือน (Income) 

3.2.1.1.4 ระดับการศึกษา (Education) 

3.2.1.1.5 อาชีพ (Occupation) 

3.2.1.2 ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด (4Ps) ไดแ้ก่ 

3.2.1.2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

3.2.1.2.2 ปัจจัยด้านราคา (Price) 

3.2.1.2.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

3.2.1.2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 

3.2.2 ตัวแปรตาม 

ตัวแปรตามส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ได้แกค่วามพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหาร
จานด่วน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 

จากกรอบแนวคิดการวิจัยได้ก าหนดปัจจัยที่เก่ียวข้องคือปัจจัยส่วนประสมทางการ 
ตลาดส าหรับสินค้าบริการ (4Ps) อ้างอิงจากทฤษฎีของ Kotler แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นส่วนประกอบที่
มีความเกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าส่วนประกอบดังกล่าวมาก าหนดเป็น
ตัวแปรในสมมติฐานการวิจัยชิ้นนี้  โดยตัวแปรหลักท้ังหมดประกอบด้วย 12 ตัวแปร ซ่ึงสามารถ
น ามาก าหนดสมมติฐานได้ดังนี้ 
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3.3.1 สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะทางเพศที่แตกต่างกันส่งผล ต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการร้านอาหารจานด่วนเคเอฟซีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตก 
ต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อ ความพึงพอใจในการใช้
บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผล ต่อความส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกตา่งกัน 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกันส่งผล ต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านรายไดต่้อเดือนที่แตกต่างกันส่งผล ต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซ ี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
แตกต่างกัน 

3.3.2 สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความพึงพอใจ ในการใช้บริการ
ร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตา่งกัน 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อความพึงพอใจ ในการใช้บริการร้าน 
อาหารจานด่วน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตา่งกัน 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่าง
กัน 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 
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3.4 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
 

งานวิจัยในครั้งนี้มีการใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) ในการเก็บขอ้มูลซึ่งเป็นข้อมูล 
ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยรายละเอียดในแบบสอบถามสามารถแบ่ง
ออกเปน็ 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซ ี ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
 

ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจ คะแนน 

เห็นด้วย/พึงพอใจมากท่ีสุด 5 
เห็นด้วย/พึงพอใจมาก 4 

เห็นด้วย/พึงพอใจปานกลาง 3 
เห็นด้วย/พึงพอใจน้อย 2 

เห็นด้วย/พึงพอใจน้อยที่สุด 1 

 
เกณฑ์การประเมิน ผู้วิจัยจะใช้หลักการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลักของการแบ่ง 

อันตรภาคชั้น (Class interval) โดยแบ่งคะแนนที่สูงที่สุดเป็น 5 ระดับ จากคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับจาก
แบบสอบถาม คะแนนที่สูงที่สุดคือ 5 คะแนน และคะแนนต่ าที่สุดคือ 1 คะแนน หากึ่งกลางพิสัย 
โดยใช้สูตรค านวณช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น (ชนินาถ สงวนวงศ์วิจิตร, 2552) ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  = (ข้อมูลที่มีค่าสูงสุดข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด)/จ านวนชั้น 

= (5-1)/5 

= 0.8 
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ดังนั้นช่วงระยะจะเท่ากับ 0.8 จึงมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของ
ลักษณะที่ตรงกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหาร
จานด่วน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความเห็นด้วย/พึงพอใจ 
4.21 – 5.00 มากที่สุด 

3.41 – 4.20 มาก 

2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 น้อย 

1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 

 

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 

ในการส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซ ี ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามผ่าน Google Docs 

 
3.6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาความพึงพอใจในใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เค
เอฟซ ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ 

3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

3.6.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัว 
อย่าง ได้แก่ อายุ เพศ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 

3.6.1.2 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดและระดับความ
พึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซ ี ของผู้บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติคา่เฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ในการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย (Hypothesis Testing) มีการใช้เครื่องมือใน
การวิเคราะหผ์ลทางสถิติ ดังนี้ 

3.6.2.1 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบ ANOVA เพ่ือทดสอบความแตกต่าง
ทางดา้นลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอยา่งในการใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซ ีของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.6.2.2 การวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ Factor Analysis เพ่ือเป็นการจับกลุ่ม 
หรือรวมกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันเข้าด้วยกันโดยตัวแปรที่อยู่ใน Factor เดียวกันจะมีความสัม 
พันธ์กันมาก ความสัมพันธ์นั้นอาจจะเป็นในทิศทางบวก (ไปในทางเดียวกัน) หรือทิศทางลบ (ไป
ในทางตรงกันข้าม) ก็ได้ส่วนตัวแปรที่อยู่คนละ Factor จะไม่มีความสัมพันธ์กันหรือมีความสัมพันธ์
กันนอ้ยมาก (กัลยา วานิชย'บัญชา, 2546) 

3.6.2.3 การวิเคราะหผ์ลทางสถิติแบบ Regression Analysis ในการทดสอบ
สมมติฐานเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรในปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มตัว 
อย่างในการเข้าใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริ 
มณฑล 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยทางดา้น

ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซ ี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ 
มหานครและปริมณฑล โดยในบทที่ 4 นี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอยา่งมาประมวล 
ผลและวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยท าการแบง่ผลการวิเคราะห์ออกเปน็
ส่วนต่างๆ ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ 
มหานคร และปริมณฑลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4.3 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัว 
แปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซ ี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหา 
นคร และปริมณฑล และตัวแปรตาม 

4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับ ความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน 
เคเอฟซ ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

4.4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ กับ ความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน 
เคเอฟซ ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

4.4.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ กับ ความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน 
เคเอฟซ ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

4.4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับการศึกษา กับ ความพึงพอใจในการใช้
บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

4.4.4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อาชีพ กับ ความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้าน เคเอฟซ ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

4.4.5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับ ความพึงพอใจใน 
การใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

4.5 การวิเคราะห์ปัจจัย 

4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวแปรอิสระโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย 

4.5.2 การก าหนดกลุ่มปจัจัย (Factor Analysis) 
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4.6 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพ่ือศึกษา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 

 
4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่
ท างาน หรือพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นผู้ที่เคยใช้บริการร้าน เคเอฟซ ี
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยระยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถาม
ประมาณ 1 เดือน (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2557) ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
เก็บข้อมูลและสามารถรวบรวมได้ จ านวน 404 ชุด ทางผู้วิจัยได้ท าการตัดแบบสอบถามที่เลือกตอบ
ว่า "ไมเ่คยใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” จ านวน 1 
ชุด ออกไป เนื่องจากต้องการขอ้มูลของผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ดังนั้น ส าหรับการวิจัยครั้งนี้มีแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
ครบถว้นจ านวนทั้งสิ้น 403 ชุด โดยมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.1  

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 

1. เพศ 

ชาย 186 46.15% 
หญิง 217 53.85% 

รวม 403 100% 
2. อายุ 

20 – 30 ปี 254 63.03% 

31 – 40 ปี 143 35.48% 
41 – 50 ปี 6 1.5% 
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ตารางที่ 4.1  

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

2.  อายุ 

รวม 403 100% 
3. ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 18 4.47% 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 237 58.8% 
ปริญญาโท 142 35.24% 

สูงกว่าปริญญาโท 6 1.49% 
รวม 403 100% 

4. อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา 12 2.97% 
ราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ 44 10.92% 

พนักงานบริษัทเอกชน 298 73.95% 

ธุรกิจส่วนตัว 42 10.42% 
รับจ้างทั่วไป 7 1.74% 

รวม 403 100% 
5. รายได้ต่อเดือน 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 19 4.71% 

15,000 – 30,000 บาท 175 43.42% 
30,001 – 45,000 บาท 99 24.57% 

45,001 – 60,000 บาท 43 10.67% 

60,001 – 75,000 บาท 29 7.2% 
มากกว่า 75,000 บาท  38 9.43% 

รวม 403 100% 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอยา่งสามารถแบ่งออก 

เป็นเพศชาย 46.15% และเพศหญิง 53.85% ตามล าดับ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี ซึ่งคิด
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เป็น 63.02% ของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ร้อยละ 58.8% โดยเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็น 73.95% ของกลุ่มตัวอยา่ง
ทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 15,000–30,000 บาทตอ่เดือน คิดเป็น 43.42% ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 
 
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ภาพที่ 4.1 ความถี่ของการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของกลุ่มตัวอย่าง 

  

38.5 

26.9 

23.1 

7.8 
3.7 

โดยเฉลี่ยแล้วท่านใชบ้ริการร้าน เคเอฟซี บ่อยครั้งเพียงใด 

น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 

1 ครั้งต่อเดือน 

2 ครั้งต่อเดือน 

3 ครั้งต่อเดือน 

มากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน 
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ภาพที่ 4.2 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการของร้าน เคเอฟซี ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ภาพที่ 4.3 เหตุผลส าคัญในการเข้ามาใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของกลุ่มตัวอย่าง 

3.8 
9.6 

38.7 

46.2 

1.7 

ท่านใช้จ่ายในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี  โดยเฉลี่ยครั้งละเท่าใด? 

ต่ ากว่า 100 บาท 

100 – 200 บาท 

201 – 300 บาท 

301 – 400 บาท 

มากกว่า 400 ขึ้นไป 

2.9 

53.4 

36.5 

3.8 

เหตุผลส าคัญที่สุดที่ท่านเข้ามาใช้บริการร้าน เคเอฟซี? (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

ใช้เป็นจุดนัดพบ 

ชอบในรสชาติอาหาร 

ต้องการความรวดเร็ว 

ฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษ 
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ภาพที่ 4.4 บุคคลทีม่ีอิทธิพลที่สุดในการเลือกใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ภาพที่ 4.5 ช่วงเวลาการใช้บรกิารร้าน เคเอฟซี ของกลุ่มตัวอย่าง 

19.2 

23.5 
44.2 

11.5 
1.6 

บุคคลใดมีอิทธิพลต่อท่านมากที่สุด ในการเลือกใช้บริการร้าน เคเอฟซี? 

สมาชิกในครอบครัว 

เพื่อน 

ตัวเอง 

คู่รัก 

อื่นๆ 

23.1 

11.5 

17.3 

48.1 

การใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของท่านส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงเวลาใด? 

12.01-14.00

14.01-16.00

16.01-18.00

หลัง 18.00 เป็นต้นไป 
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ภาพที่ 4.6 ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้บริการในร้าน เคเอฟซี ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ภาพที่ 4.7 สาขาร้าน เคเอฟซี ที่ไปใช้บริการบ่อยที่สุด ของกลุ่มตัวอย่าง 

55.8 
36.5 

7.7 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้บริการของท่านในร้าน เคเอฟซี? 

น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 

1 ชั่วโมง 

2 ชั่วโมง 

10 

5 

2 3 

7 

2 

5 

8 

3 
4 

5 

3 1 2 1 3 

5 

1 1 1 3 3 1 2 1 2 
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สาขาร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี  
ที่ท่านไปใช้บริการบ่อยท่ีสุดคือ? 
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จากภาพที่ 4.1-4.7 สามารถสรุปพฤติกรรมของกลุ่มตัวอยา่งได้จากแบบสอบถาม ดังนี้ 

ภาพที่ 4.1 กลุม่ตัวอยา่งส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี น้อยกว่า 1 
ครั้งตอ่เดือน คิดเป็น 38.5% รองลงมาคือ 1 ครั้งตอ่เดือน คิดเป็น 26.9% 2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็น 
23.1% 3 ครั้งต่อเดือน คิดเป็น 7.8% และมากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน คิดเปน็ 3.7% ตามล าดับ 

ภาพที่ 4.2 กลุม่ตัวอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริการร้าน เค
เอฟซี ประมาณ 301-400 บาท คิดเปน็ 46.2% รองลงมาคือ 201-300 บาท คิดเป็น 38.7% 100-
200 บาท คิดเป็น 9.6% ต่ าว่า 100 บาทข้ึนไป คิดเป็น 3.8% และมีคา่ใช้จา่ยโดยเฉลี่ยต่อครั้ง
มากกว่า 400 บาท คิดเป็น 4.7% ตามล าดับ 

ภาพที่ 4.3 กลุม่ตัวอยา่งส่วนใหญ่มีเหตุผลส าคัญในการเข้ามาใช้บริการร้าน เคเอฟซี 
มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ชอบในรสชาติอาหาร คิดเป็น 53.4% ต้องการความรวดเร็ว 36.5% 
ฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษ 3.8% ตามล าดับ 

ภาพที่ 4.4 กลุม่ตัวอยา่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพล จากตัวเองเป็นอันดับแรก คิดเป็น 
44.2% เพ่ือน 23.5% สมาชิกในครอบครัว 19.2% คู่รัก 11.5% และอ่ืนๆ 1.6%  

ภาพที่ 4.5 กลุม่ตัวอยา่งส่วนใหญ่ใช้บริการร้าน เคเอฟซี อยู่ในช่วงเวลาหลัง 18.00 น. 
เป็นต้นไป คิดเป็น 48.1% 12.01-14.00 น. คิดเป็น 23.1% 16.01-18.00 น. คิดเป็น 17.3% 
14.00-16.01 คิดเป็น 11.5% ตามล าดับ 

ภาพที่ 4.6 กลุม่ตัวอยา่งส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้บริการในร้าน เคเอฟซี 
น้อยกว่า 1 ชั่วโมง คิดเป็น 55.8% 1 ชั่วโมง 36.5% และ 2 ชั่วโมง 7.7% ตามล าดับ 

ภาพที่ 4.7 สาขาร้าน เคเอฟซี ที่กลุ่มตัวอย่างไปใช้บริการบ่อยท่ีสุดคือ สาขาเซนทรัล
ปิ่นเกล้า คิดเป็น 17.85% รองลงมาคือ สาขาเซนทรัลลาดพร้าว คิดเป็น 11.11% และ สยาม คิด
เป็น 5% ตามล าดับ  

 
4.3 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปรอิสระที่
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล และตัวแปรตาม 
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ข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดสามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตร 
ฐานของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซ ี ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ 

Variables Mean 
Std. 

Deviation 
การแปลค่า 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
สินค้ามีความหลากหลาย 3.46 0.93 เห็นด้วยมาก 

สินค้ามีความสดใหม่เสมอ 3.76 1.05 เห็นด้วยมาก 

รูปลักษณ์ของอาหารมีความน่ารับประทาน 3.63 1.03 เห็นด้วยมาก 
สินค้ามีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 2.56 1.10 เห็นด้วยปานกลาง 

อาหารมีรสชาติดี 3.93 1.06 เห็นด้วยมาก 

มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามช่วงเทศกาลต่างๆ ที่
หลากหลาย 

3.53 0.92 เห็นด้วยมาก 

พนักงานมีมารยาทดี ให้บริการด้วยความสุภาพ 3.64 0.94 เห็นด้วยมาก 
ร้านและอุปกรณ์ที่ใช้สะอาด 3.63 1.14 เห็นด้วยมาก 

มีพนักงานเพียงพอในการให้บริการ 3.54 1.03 เห็นด้วยมาก 

ขั้นตอนการสั่งอาหารและการช าระเงินรวดเร็ว 3.79 1.04 เห็นด้วยมาก 
ปัจจัยด้านราคา 

สินค้ามีราคาเหมาะสมกับขนาด ปริมาณ และ
รสชาติ 

3.25 1.00 เห็นด้วยปานกลาง 

ราคาสินค้าสามารถรองรับผู้บริโภคได้ทุกระดับชั้น 3.34 1.01 เห็นด้วยปานกลาง 

ราคามีมาตรฐานเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของร้านเค
เอฟซี และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป 

3.53 0.88 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ (ต่อ) 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ท าเลที่ตั้งของร้านอยู่ในแหล่งชุมชนที่เข้าถึงผู้บริโภค
ได้ง่าย 

3.90 0.95 เห็นด้วยมาก 

พ้ืนที่ของร้านมีความเพียงพอในการรองรับลูกค้า 3.80 0.90 เห็นด้วยมาก 
มีจ านวนสาขาท่ีมากพอครอบคลุมทุกพื้นที่ 3.90 0.98 เห็นด้วยมาก 

สามารถสั่งซื้อ Online และใช้บริการ Delivery ได้
สะดวก 

3.62 1.30 เห็นด้วยมาก 

เว็บไซต์ของร้านมีความน่าดึงดูดและให้ข้อมูล
ครบถ้วน 

3.29 1.25 เห็นด้วยปานกลาง 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

มีการจัดโปรโมชั่นตามเทศกาลต่างๆ ที่ดึงดูด
ผู้บริโภค 

3.57 1.05 เห็นด้วยมาก 

การจัดโปรโมชั่นลดราคาส าหรับสินค้าใหม่ๆ มีความ
น่าสนใจ 

3.58 1.15 เห็นด้วยมาก 

มีการจัดชุดเมนูสุดคุ้มที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภค 

3.59 1.09 เห็นด้วยมาก 

มีการออกสื่อโฆษณาท่ีเข้าถึงผู้บริโภค 3.77 0.95 เห็นด้วยมาก 

มีการจัดโปรโมชั่นร่วมกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น จัดโปรโมชั่นส าหรับลูกค้าใน
เครือข่ายโทรศัพท์ค่ายต่างๆ  เป็นต้น 

3.44 1.12 เห็นด้วยปานกลาง 

สินค้าท่ีขายจริงเหมือนกับรูปที่ใช้ในโฆษณา 3.04 1.26 เห็นด้วยปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ปัจจัยอิสระที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด 5 อันดับแรก โดย

เรียงล าดับคา่เฉลี่ยจากมากไปน้อย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของ อาหารมีรสชาติด ี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.93 รองลงมาเป็นปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยมี 2 ด้านที่ได้
ค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ ท าเลที่ตั้งของร้านตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และ มีสาขาที่มาก
พอครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.90 อับดับถัดมาคืออันดับที่ 3 เป็นปัจจัยด้านช่อง
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ทางการจัดจ าหน่าย ในด้าน พ้ืนที่ของร้านมีความเพียงพอในการรองรับลูกค้า โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.8 
อับดับที่ 4 คือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในด้านขั้นตอนการสั่งอาหารและการช าระเงินรวดเร็ว โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.79 และอันดับที่ 5 คือปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านมีการออกสื่อโฆษณา
ที่เข้าถึงผู้บริโภค อยู่ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.3 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรตาม 

Variables Mean 
Std. 

Deviation 
การแปลค่า 

ระดับความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการร้าน เค
เอฟซี สาขาท่ีประเมิน 

3.75 0.631 เห็นด้วยมาก 

 
ตัวแปรตามในงานวิจัยครั้งนี้คือความพึงพอใจในการใช้บริการร้านเคเอฟซีของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตามขอ้มูลจากตารางที่ 4.3 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอยา่ง
มีระดับความพึงพอใจในโดยรวมในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ที่ใช้บริการบ่อยที่สุด อยู่ในระดับมาก 
โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.75 

4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ กับความพึงพอใจในการใช้บริการรา้น เค
เอฟซี  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 

ผู้วิจัยได้ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในส่วนของ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ว่าส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี 
แตกต่างกันหรือไม่ เนื่องจากกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มคนทั่วไปที่ซื้อและใช้บริการร้าน เคเอฟซี ซึ่งเป็น
กลุม่ประชากรที่มีขนาดใหญ่และค่อนขา้งมีความหลากหลายในลักษณะประชากรศาสตร์ โดยขอ้มูลที่
ไดจ้ากการเก็บรวบรวม มีดังนี้ 

4.4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง เพศ กับ ความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะทางเพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.4 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการร้าน  เคเอฟซี ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

เพศ N Mean Std. Deviation t Sig. (2-tailed) 

ชาย 186 3.69 .656 
-1.280 .201 

หญิง 217 3.77 .608 

 
ก าหนดสมมติฐานเพ่ือศึกษาว่าลักษณะทางเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจใน

การใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกันหรือไม่ 
คือ 

H0: μ1 = μ2 คือ เพศแตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการใช้
บริการร้าน เคเอฟซี 

H1: μ1 ≠ μ2 คือ เพศแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการใช้
บริการร้าน เคเอฟซี 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า คา่ T-Test ทีค่ านวณได้ของทั้งเพศชายและหญิง มีค่า sig. 

เทา่กับ 0.201 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ α = 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงว่าเพศ
แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคท้ังเพศชาย
และหญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยในการใช้บริการร้าน เคเอฟซ ี เป็นการบริโภค
อาหารขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการในการบริโภค ดังนั้นไมว่่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงจะ
มีพฤติกรรมการบริโภคและได้รับความพึงพอใจที่ไมแ่ตกต่างกัน 

4.4.2 การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง อาย ุ กับ ความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยลักษณะด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.5 

ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการร้าน  เคเอฟซี ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกตามช่วงอายุ 

Descriptive 

 N Mean Std. Deviation F Sig. 

น้อยกว่า - 30 ปี 254 3.88 .450 46.068 .000 

31 ปีขึ้นไป 149 3.48 .701 

Total 403 3.78 .553 

 
จากตารางที่ 4.5 ทดสอบปจัจัยด้านอายุท่ีมีผลต่อความพึงพอใจด้วย One-Way 

ANOVA ค่าสถิติ    F-Test มีค่า sig. เท่ากับ 0.000 มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ α = 0.05 ใน
การทดสอบ จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการใช้
บริการร้าน เคเอฟซ ี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 เนื่องจากผู้บริโภคท่ีต้องการบริโภคอาหารจานด่วน ในอายุที่แตกต่างกันอาจจะมีทัศนคติที่
แตกต่างกัน โดยเมื่อดูจากผลการแสดงค่าทางสถิติพบว่าในกลุ่มประชากรที่มีอายุสูงขึ้น กลับมีความ
พึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซีลดลงอาจเป็นไปได้ว่าอาหารจานด่วนเป็นที่นิยมในกลุ่มคนอายุ
น้อยแตกต่างจากคนที่มีอายุมากข้ึนที่มีปัจจัยที่มีส่วนในความพึงพอใจสูงขึ้นตามไปด้วยอาจเนื่องมา 
จากปัญหาสุขภาพหรือการระมัดระวังในเรื่องการบริโภครวมถึงรูปแบบในการด าเนินชีวิตของกลุ่มคน
ที่มีอายุสูงขึ้น อีกท้ังทัศนคติในการบริโภคของคนที่มีอายุสูงขึ้นมีความแตกต่างจากกลุ่มคนอายุน้อย 

4.4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง ระดับการศึกษา กับ ความพึงพอใจ
ในการใช้บริการร้าน เคเอฟซ ีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยลักษณะด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่าง
กัน 
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ตารางที่ 4.6 

 

ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการร้าน  เคเอฟซี ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกตามระดับการศึกษา 

Descriptives 

 
N Mean Std. Deviation F Sig. 

ปริญญาตรหีรือต่ ากว่า  177 3.68 .675 

10.155 .002 ปริญญาโทหรือสูงกว่า 226 3.86 .419 

Total 403 3.78 .553 

 

จากตารางที่ 4.6 ทดสอบปจัจัยด้านระดับการศึกษาที่มีผลต่อความพึงพอใจด้วย One-

Way ANOVA ค่าสถิติ F-Test มีค่า sig. เท่ากับ 0.002 มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ α = 0.05 ใน
การทดสอบ จึง ปฏิเสธ H0 แสดงว่า ระดับการศึกษาที่แตกตา่งกันมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมใน
การใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน ทัศนคติ และพฤติกรรมในการใช้
บริการร้าน เคเอฟซี ที่แตกต่างกันท าให้มีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกัน จากผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่ามีความพึงพอใจมากกว่า ป.ตรี อาจเป็นผล
มาจาก ในกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความคาดหวังในการใช้บริการ
ร้าน เคเอฟซี ที่ต่ ากว่า โดยมองว่าการเข้ามาใช้บริการในร้าน เคเอฟซีนั้นเพียงเพ่ือการบริโภคสินค้า 
ถ้าทางร้าน เคเอฟซี มีสินค้าจ าหน่ายตรงตามความต้องการ ของไม่หมด หรือไม่เกิดความผิดพลาดขึ้น 
ถือได้ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้โดยไม่ได้มีความต้องการอ่ืนๆ
นอกเหนือ ไปจากนี้ แต่ในทางตรงกันข้ามกลุ่มคนที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือต่ ากว่า
ปริญญาตรีอาจจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการสูงกว่า และใช้บริการที่นานกว่า เช่น 
อาจจะเป็นกลุ่มท่ีต้องการใช้สถานที่ร้านเป็นที่พบปะนัดหมายในกลุ่มเพ่ือน นัดติวหนังสือจึงท าให้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงานมากกว่าระดับความพึงพอใจจึงน้อยลง เนื่องจากเกิดความคาด 
หวังในหลายๆด้านตามมานอกเหนือ จากเพ่ือการบริโภคอาหารเท่านั้น 

4.4.4 การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง อาชีพ กับ ความพึงพอใจในการใช้
บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยลักษณะด้านอาชีพที่แตกตา่งกันส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกัน 

ตารางที่ 4.7 

ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการร้าน  เคเอฟซี ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกตามระดับอาชีพ 

Descriptives 

 
N Mean 

Std. 
Deviation F Sig. 

ราชการ หรือ รัฐวสิาหกิจ 30 3.87 .346 

.967 .381 
พนักงานบริษัทเอกชน 330 3.76 .556 

ธุรกิจส่วนตัว 43 3.86 .639 

Total 403 3.78 .553 

 

จากตารางที่ 4.7 ทดสอบปจัจัยด้านอาชีพที่มีผลต่อความพึงพอใจด้วย One-Way 

ANOVA ค่าสถิติ    F-Test มีค่า sig. เท่ากับ 0.381 มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ α = 0.05 ใน
การทดสอบ จึง ยอมรับ H0 แสดงว่า อาชีพที่แตกตา่งกันไมม่ีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการใช้
บริการร้าน เคเอฟซ ี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 เนื่องจากในแต่ละกลุ่มอาชีพมีความ มีแนวคิด รูปแบบ แนวทางการด าเนินชีวิต และความ
คาดหวังที่ไม่แตกตา่งกัน อาจเป็นผลมาจากการรับเอาวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร Fast food 
ที่มีมาอย่างยาวนาน ท าให้ผู้คนเริ่มคุ้นชินกับการบริโภคอาหารในลักษณะนี้ในระดับที่ใกล้เคียงกัน
แม้ว่าจะมีอาชีพที่แตกต่างกัน 

4.4.5 การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง รายได้ต่อเดือน กับ ความพึงพอใจใน
การใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยลักษณะด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่าง
กัน 
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ตารางที่ 4.8 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการร้าน  เคเอฟซี ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

Descriptives 

 
N Mean 

Std. 
Deviation F Sig. 

15,000-30,000 บาท 130 3.96 .519 25.090 .000 

30,001-45,000 บาท 197 3.83 .482 

45,001-60,000 บาท 30 3.30 .651 

มากกว่า 60,000 บาท 46 3.60 .503 

 
จากตารางที่ 4.8 ทดสอบปจัจัยด้านอาชีพที่มีผลต่อความพึงพอใจด้วย One-Way 

ANOVA ค่าสถิติ    F-Test มีค่า sig. เท่ากับ 0.000 มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ α = 0.05 ใน
การทดสอบ จึง ปฏิเสธ H0  แสดงว่า รายไดท้ี่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการใช้
บริการร้าน เคเอฟซ ี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 เนื่องจากผู้ที่มีรายได้ที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติด้านความพึงพอใจในการใช้บริการแตกต่างกัน
โดยเมื่อดูจากจากแบบสอบถาม ในกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยที่สุด คือ 15,000 – 30,000 บาท เป็นกลุ่มที่
มีความพึงพอใจสูงที่สุด โดยในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีระดับรายได้ตั้งแต่ 45,000 บาทข้ึนไปกลับมีความ
พึงพอใจน้อยที่สุดแสดงให้เห็นว่ามาตรฐานในความพึงพอใจของการใช้บริการสินค้าและบริการจะสูง 
ขึ้นในกลุ่มของผู้ที่มีรายได้สูงขึ้น อาจเป็นผลมาจากในกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงอาจมีประสบการณ์ในการรับ
บริการที่หลากหลายกว่ารวมถึงรูปแบบในการใช้ชีวิตและทัศนคติต่อการรับการบริโภคท่ีแตกต่าง ท า
ให้คนกลุ่มนี้มีความคาดหวังที่สูงกว่ากลุ่มคนที่มีรายได้น้อย   
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ตารางที่ 4.9 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน 

(I) 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

(J) 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

15,000-30,000 บาท 30,001-45,000 บาท .129* .057 .025 

45,001-60,000 บาท .662* .103 .000 

มากกว่า 60,000 บาท .592* .087 .000 

30,001-45,000 บาท 15,000-30,000 บาท -.129* .057 .025 

45,001-60,000 บาท .532* .100 .000 

มากกว่า 60,000 บาท .463* .083 .000 

45,001-60,000 บาท 15,000-30,000 บาท -.662* .103 .000 

30,001-45,000 บาท -.532* .100 .000 

มากกว่า 60,000 บาท -.070 .119 .560 

มากกว่า 60,000 15,000-30,000 บาท -.592* .087 .000 

30,001-45,000 บาท -.463* .083 .000 

45,001-60,000 บาท .070 .119 .560 

 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน 

ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) ตามตารางที่ 4.9 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความ
พึงพอใจของกลุ่มต่างๆทีละคู่ โดยพิจารณาจากค่า Sig. ที่น้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ 0.05 
พบว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท มรีะดับความพึงพอใจที่แตกต่างจากผู้ที่
มีระดับรายได้อยู่ที่ 30,001-45,000 บาท 45,001-60,000 บาท และ มากกว่า 60,000 บาท โดย
เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด อาจเนื่องมาจาก ร้านเคเอฟซีมีการให้บริการในกลุ่มคนเหล่านี้ครบ
ตามความต้องการ เช่น การใช้เป็นที่นัดหมายในกลุ่มเพ่ือน ซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่จ าเป็นต้องซื้อสินค้าใน
ราคาที่สูงเหมือนเช่นในร้านกาแฟต่างๆ แต่ก็สามารถได้รับความสะดวกสบายที่ตอบสนองความต้อง 
การของคนกลุ่มนี้ เช่นเดียวกันกับในกลุ่มของผู้ที่มีรายได้อยู่ที่ 30,001-45,000 บาท ที่มีระดับความ
พึงพอใจต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ และในกลุ่มของผู้ที่มีรายได้ 45,001-60,000 บาท มีระดับความพึงพอใจ
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แตกต่างจากกลุ่มผู้ที่มีรายได้ 15,000-30,000 บาท และ 30,001-45,000 บาท ซึ่งเหมือนกันกลุ่ม
สุดท้ายคือกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงที่สุดคือ มากกว่า 60,000 บาทข้ึนไป อาจเนื่องมาจากความต้องการที่
แตกต่างจากคนกลุ่มผู้มีรายได้ 15,000-30,000 บาท และ 30,001-45,000 เช่น ความต้องการเพียง
เพ่ือการซื้อเพ่ือการบริโภคเท่านั้น ซึ่งอาจมีความพึงพอใจในรสชาติอาหาร แต่ในเรื่องของบรรยากาศ
การนั่งภายในร้านอาจจะมีเสียงดังภายในร้านที่รบกวนมากเกินไป จึงสามารถสรุปได้ว่า ในกลุ่มคนที่
มีระดับรายได้สูงจะมีความพึงพอใจสูงที่สุด  

 
4.5 การวิเคราะห์ปัจจัย 
 

จากการทบทวนวรรณกรรม ได้มีการก าหนดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมด 4 
ปัจจัย และท าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระต่างๆ ทั้งสิ้น 24 ตัวแปรทีร่ะดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า มีคู่ตัวแปรอิสระหลายตัวมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญ ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการน าไปวิเคราะห์ สมการถดถอยเชิงเส้น 
(Regression Analysis) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าตัวแปรอิสระท้ังหมด ไปสกัดความเหมือนกันของตัว
แปรออกมาเป็นกลุ่มปัจจัยใหม่ก่อนเพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่เหมาะสมและมีความถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น 

 
4.5.1 การวิเคราะห์ ความเหมาะสมตัวแปรอิสระโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ 

ปัจจัย 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Bartlett's 

Test of Sphericity ในการทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้
วิธีการสกัดปัจจัยหรือไม่ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เป็นการทดสอบว่าตัวแปรต่างๆ ว่ามีความ
เหมาะสมในการวิเคราะห์'หรือไม ่ หากค่า KMO สูง (ค่าที่ยอมรับคือ 0.5-1) แสดงว่าขอ้มูลมีความ
เหมาะสมในการน าการวิเคราะห์ปัจจัยมากใช้ ในทางกลับกัน KMO ต่ ากว่า 0.5 แสดงว่าขอ้มูลไม่
เหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยและส าหรับการทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity 

เป็นการทดสอบว่าตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่ โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนด α = 
0.05 และตั้งสมมติฐาน คือ 

H0: ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และ 

H1: ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
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ตารางที่ 4.9 

 
KMO และ Bartlett's Test ของตัวแปรอิสระ 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .897 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 11070.00 

df 276 

Sig. .000 

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า มีค่า KMO เทา่กับ 0.897 แสดงว่าขอ้มูลที่รวบรวมได้มีความ

เหมาะสม ที่จะน าไปใช้วิเคราะห์ปัจจัยในระดับที่ดี และผลจากการทดสอบ Bartlett's Test of 
Sphericity พบว่าคา่ Chi-Square = 11070.00 และมีคา่ sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า ค่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ในการทดสอบ ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 24 ตัวแปรมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน สรุปได้ว่าตัวแปรต่างๆดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ปัจจัย และสามารถน าไปวิเคราะห์ปัจจัยต่อไปได้ 

4.5.2 การก าหนดกลุ่มปจัจัย (Factor Analysis) 

จากการทดสอบข้างต้น สรุปได้ว่าตัวแปรทั้งหมดมีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิค
การวิเคราะหป์ัจจัย (Factor Analysis) ขั้นตอนต่อมา ผู้วิจัยได้ท าการสกัดปจัจัย (Extraction) แบบ 
Principal Component Analysis (PCA) และเพ่ือให้น้ าหนักขององคป์ระกอบในปัจจัยที่สกัดได้ มี
ความชัดเจนมากขึ้น จึงใช้วิธีการหมุนแกนปัจจัยแบบ Varimax แล้วใช้เกณฑ์ในการตัดสินจ านวน
ปัจจัยที่เหมาะสมจากการพิจารณาค่า Eigenvalue ที่มากกว่า 1 และค่า Factor Loading ของตัว
แปรในปัจจัย ต้องไมน่้อยกว่า 0.5 ซึ่งตัวแปรแต่ละตัว ต้องไมม่ีคา่ Factor Loading สูงใกล้เคียงกัน 
ในปัจจัยมากกว่า 1 ปัจจัย 

เมื่อท าการสกัดปัจจัยแบบ Principal Component Analysis (PCA) พบว่า คา่ 
Initial Eigenvalues มีตัวแปรอิสระตา่งๆ ทั้งสิ้น 24 ตัวแปร สามารถจัดเป็นกลุ่มปัจจัยใหมไ่ด้
ทั้งหมด 4 กลุม่ปจัจัย ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรอิสระเดิมทั้งหมดได้ถึง 77.352% 
(รายละเอียดในภาคผนวก ข) และเมื่อประกอบกับค่าน้ าหนักขององค์ประกอบหลังหมุนแกนของ
ปัจจัยหมุนแกน สามารถจัดกลุ่มปจัจัยเป็น 4 กลุม่ปจัจัย  
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จากการจัดกลุ่มข้างต้นผู้วิจัยได้ก าหนดชื่อกลุ่มปจัจัยจากจัดกลุ่มตัวแปรที่ได้จาก
การวิเคราะหป์ัจจัยพร้อมทั้งได้จัดท าตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกลุ่มปจัจัยเดิมจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยใหมท่ี่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย ตามตารางที่ 4.10 มีรายละเอียด
ดังตอ่ไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.10 
 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
1. สินค้ามีความหลากหลาย 1. สินค้ามีความสดใหม่เสมอ 

2. สินค้ามีความสดใหม่เสมอ 2. ขั้นตอนการสั่งอาหารและการช าระเงิน
รวดเร็ว 

3. รูปลักษณ์ของอาหารมีความน่ารับประทาน 3. ร้านและอุปกรณ์ท่ีใช้สะอาด 

4. สินค้ามีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 4. มีพนักงานเพียงพอในการให้บริการ 
5. อาหารมีรสชาติดี 5. พนักงานมีมารยาทดี ให้บริการด้วยความ

สุภาพ 

6. มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามช่วงเทศกาล
ต่างๆ ที่หลากหลาย 

6. รูปลักษณ์ของอาหารมีความน่ารับประทาน 

7. พนักงานมีมารยาทดี ให้บริการด้วยความ
สุภาพ 

7. สินค้ามีความหลากหลาย 

8. ร้านและอุปกรณ์ท่ีใช้สะอาด 8. อาหารมีรสชาติดี 
9. มีพนักงานเพียงพอในการให้บริการ 9. มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามช่วงเทศกาล

ต่างๆ ที่หลากหลาย 
10. ขั้นตอนการสั่งอาหารและการช าระเงิน
รวดเร็ว 

10. สินค้าที่ขายจริงเหมือนกับรูปที่ใช้ในโฆษณา 

ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. สินค้ามีราคาเหมาะสมกับขนาด ปริมาณ และ
รสชาติ 

1. มีการจัดโปรโมชั่นร่วมกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
อย่างเหมาะสม เช่น จัดโปรโมชั่นส าหรับลูกค้าใน
เครือข่ายโทรศัพท์ค่ายต่างๆ  เป็นต้น 
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ตารางที่ 4.10 
 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
2. ราคาสินค้าสามารถรองรับผู้บริโภคได้ทุก
ระดับชั้น 

2. เว็บไซต์ของร้านมีความน่าดึงดูดและให้ข้อมูล 

3. ราคามีมาตรฐานเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของ
ร้านเคเอฟซี และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป 

3. สามารถสั่งซื้อ Online และใช้บริการ 
Delivery ได้สะดวก 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4. การจัดโปรโมชั่นลดราคาส าหรับสินค้าใหม่ๆ 
มีความน่าสนใจ 

1. ท าเลที่ตั้งของร้านอยู่ในแหล่งชุมชนที่เข้าถึง
ผู้บริโภคได้ง่าย 

5. มีการจัดโปรโมชั่นตามเทศกาลต่างๆ ที่ดึงดูด
ผู้บริโภค 

2. พื้นที่ของร้านมีความเพียงพอในการรองรับ
ลูกค้า 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

3. มีจ านวนสาขาท่ีมากพอครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 1. มีจ านวนสาขาท่ีมากพอครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

4. สามารถสั่งซื้อ Online และใช้บริการ 
Delivery ได้สะดวก 

2. ท าเลที่ตั้งของร้านอยู่ในแหล่งชุมชนที่เข้าถึง
ผู้บริโภคได้ง่าย 

5. เว็บไซต์ของร้านมีความน่าดึงดูดและให้ข้อมูล
ครบถ้วน 

3. พื้นที่ของร้านมีความเพียงพอในการรองรับ
ลูกค้า 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 4. มีการออกสื่อโฆษณาที่เข้าถึงผู้บริโภค 
1. มีการจัดโปรโมชั่นตามเทศกาลต่างๆ ที่ดึงดูด
ผู้บริโภค 

5. มีการจัดชุดเมนูสุดคุ้มที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค 

2. การจัดโปรโมชั่นลดราคาส าหรับสินค้าใหม่ๆ 
มีความน่าสนใจ 

ปัจจัยด้านราคาและคุณค่าทางโภชนาการ 

3. มีการจัดชุดเมนูสุดคุ้มที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค 

1. สินค้ามีราคาเหมาะสมกับขนาด ปริมาณ และ
รสชาติ 
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ตารางที่ 4.10 
 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
4. มีการออกสื่อโฆษณาที่เข้าถึงผู้บริโภค 2. ราคาสินค้าสามารถรองรับผู้บริโภคได้ทุก

ระดับชั้น 

5. มีการจัดโปรโมชั่นร่วมกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
อย่างเหมาะสม เช่น จัดโปรโมชั่นส าหรับลูกค้าใน
เครอืข่ายโทรศัพท์ค่ายต่างๆ  เป็นต้น 

3. ราคามีมาตรฐานเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของ
ร้านเคเอฟซี และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป 

6. สินค้าที่ขายจริงเหมือนกับรูปที่ใช้ในโฆษณา 4. สินค้ามีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 

 
4.6 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี 
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 
 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยขา้งต้นท าให้ผู้วิจัยได้มีการปรับเปลี่ยนสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) เพ่ือให้สอดคล้องกับผลที่ได้จากการจัดกลุ่มปจัจัย ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟ
ซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านราคาและคุณค่าทางโภชนาการ มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการร้าน เคเอฟซ ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) แบบ 
Enter Multiple Regression เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆที่ได้ จากการจัดกลุ่มใหม่
โดยการวิเคราะห์ปัจจัย กับ ความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซ ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ 
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มหานคร และปริมณฑลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งใช้แบบสอบถามที่ได้ 
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลครบถว้นทั้งหมดจ านวน 403 ชุด ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 มีผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.11 
 
ตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .666a .444 .438 .430 

 

ตารางที่ 4.12 
 
ผลทดสอบสมมติฐานภาพรวมในสมการถดถอยระหว่างความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กับปัจจัยทั้ง 4 ด้าน 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 59.175 4 14.794 79.872 .000b 

Residual 74.087 400 .185     
Total 133.261 404       

 
จากตารางที่ 4.11 ค่าความผิดพลาดมาตรฐานต่ าสุดเท่ากับ 0.430 และมีค่าสัมประ 

สิทธิ์ตัวก าหนด  (R Square) สูงสุดเท่ากับ 0.444 แสดงว่า ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน สามารถอธิบายความพึง
พอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้ 44.4% 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า F-Test มีค่า sig. = 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญ

ทีก่ าหนดเอาไว้ คือ α = 0.05 จึงสามารถปฏิเสธ H0 ได ้แสดงว่า มีปจัจัยอย่างน้อย 1 ปัจจัย ที่
สามารถน า มาใช้ในการพิจารณาความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลได้ 
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ตารางที่ 4.13 
 
สมการถดถอยของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized  

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 3.774 .021   176.464 0.000 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ .200 .021 .348 9.333 .000 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด .264 .021 .459 12.316 .000 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย .154 .021 .269 7.204 .000 

ปัจจัยด้านราคาและคุณค่าทาง
โภชนาการ 

.115 .021 .200 5.367 .000 

 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า มีตัวแปรอิสระท้ังหมดจ านวน 4 ตัวแปร ที่มีอิทธิพลต่อความ 

พึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซ ี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (T-Test ของปัจจัยมีค่า sig. น้อยกว่า 0.05) โดยเรียงล าดับจากค่า
สัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านราคาและคุณค่า
ทางโภชนาการ ตามล าดับ 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอย สามารถตอบแต่ละสมมติฐานของงานวิจัยได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟ
ซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ T-Test มีค่า sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับ

นัยส าคัญท่ีก าหนดเอาไว้คือ α = 0.05 จึงสามารถยอมรับ สมมติฐานที่ 6 ซึ่งสามารถตีความได้วา่
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้บริโภคจะเกิดความประทับใจ น าไปสู่การเกิดความพึงพอใจใน
การเข้าใช้บริการร้าน เคเอฟซี จากการได้รับประสบการณ์ที่ดีโดยเห็นว่าร้าน เคเอฟซี มีความสดใหม่
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ของอาหาร มีมาตรฐาน และคุณภาพที่เชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของโสภา ข าศิริ (2546) พบว่า ปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค
มากที่สุด คือ รสชาติอาหาร และความสดใหม่ของอาหาร เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีตัวเลือกใน
การเลือกร้านเพ่ิมมากข้ึน ทาให้ธุรกิจร้านฟาสต์ฟู้ดมีการแข่งขันที่รุนแรงมาก ดังนั้น แต่ละธุรกิจ
จะต้องรักษามาตรฐานสินค้าของตนเองให้มีคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานอยู่อย่างสม่ าเสมอ ตรงกับ
งานวิจัยของ ลัดดา ปิ่นเกล้า (2553) พบว่า มีระดับความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์และบริการอยู่ใน
ระดับมากทุกปัจจัย โดยมีปัจจัยด้านชื่อ/ตรายี่ห้อส าคัญเป็นอันดับแรก รวมถึงคุณภาพของสินค้าที่ได้
มาตรฐานทุกสาขา มีรสชาติที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านราคาและคุณค่าทางโภชนาการ มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการร้าน เคเอฟซ ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ T-Test มีค่า sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับ

นัยส าคัญท่ีก าหนดเอาไว้คือ α = 0.05 จึงสามารถยอมรับ สมมติฐานที่ 7 ซึ่งสามารถตีความได้วา่
ปัจจัยด้านราคาและคุณค่าทางโภชนาการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจ ถ้าการก าหนด
ราคาเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาท่ัวประเทศ การตั้งราคาท่ีท าให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้ง่าย 
การจัดชุดอาหารเป็นเซตเพ่ือความคุ้มค่ามากข้ึนท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจมากที่สุดซึ่งสอด 
คล้องกับงานวิจัยของ กุลชลี ทันจิตต์ (2553) พบว่ามีทั้งผู้บริโภคกลุ่มที่ยังคงใช้บริการอาหารฟาสต์
ฟู้ดส์ต่อไป มองว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดส์มีราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ทางร้าน เคเอฟซี ยังมีการออกเมนู
ใหม่ๆ เพ่ือให้ถูกหลักทางโภชนาการมากขึ้น เช่น เมนูข้าวย าต่างๆ ที่น าเอาข้าวซึ่งเป็นอาหารหลัก
ของคนไทยมาดัดแปลงให้เข้ากับเมนูไก่ผสมผสานกับรสชาติน้ าย าที่จัดจ้านถูกปากคนไทยท าให้
กลายเป็นเมนูยอดนิยมอีกเมนูหนึ่งของทางร้าน เคเอฟซี ท าให้ภาพลักษณ์ของอาหาร Fastfood ที่
แต่เดิมถูกมองว่าเป็นอาหารขยะกลายมาเป็นที่ยอมรับทางด้านโภชนาการได้ 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ T-Test มีค่า sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับ

นัยส าคัญท่ีก าหนดเอาไว้คือ α = 0.05 จึงสามารถยอมรับ สมมติฐานที่ 8 ซึ่งสามารถตีความได้วา่
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจเมื่อกิจการมีการตั้ง
สาขาจ านวนมากอยู่ใจกลางเมืองเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ท าให้สามารถใช้บริการได้สะดวก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิภา นิรุตติกุล (2541) พบว่าปัจจุบันร้านประเภทฟาสต์ฟู้ดส์เกิดการ
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แข่งขันกันสูงมากการที่มีสาขาที่ครอบคลุมรวมถึงการเปิดสาขาตามห้างสรรพสินค้าจะท าให้เข้าถึง
ผู้บริโภคได้มากขึ้น และงานวิจัยของ กรกช ว่องวิศว์ (2531) พบว่า สาเหตุของการมารับประทาน
อาหาร ฟาสต์ฟู้ด ได้แก่ ความสะดวกในการแวะรับประทาน บรรยากาศดี รสชาติอร่อย ใช้เป็น
สถานที่นัดพบหรือพักเหนื่อยความสะอาดของอาหารและบริการนอกจากนี้ความพึงพอใจของผู้บริ 
โภคยังเกิดขึ้นภายในร้าน เมื่อมีการจัดร้านสะอาดมีความเพียงพอในการให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งตรงกับ
งานวิจัยของ ดรรชนี วิชาญจิต (2535) พบว่าปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคมาที่ร้าน คือความสะดวกสบาย
ในการรับประทานที่ร้านค้ารวมถึงได้รับความอร่อยมากกว่าซื้อกลับบ้าน  

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ T-Test มีค่า sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับ

นัยส าคัญท่ีก าหนดเอาไว้คือ α = 0.05 จึงสามารถยอมรับ สมมติฐานที่ 9 ซึ่งสามารถตีความได้วา่
ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจเมื่อมีการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมทางการตลาด เช่น การลด แลก แจก แถม เป็นต้น รวมถึงการสมัครสมาชิกเพ่ือ
รับส่วนลด การจัดโปรโมชั่นลดราคาในช่วงเทศกาลต่างๆ นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า โดยการท าแบบสอบถามเพ่ือทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค โดยมีลูกค้าจะได้รับส่วนลด
เป็นการตอบแทนยังเป็นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเพ่ิมข้ึนอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ดรรชนี วิชาญจิต (2535) พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่าทั้งการส่งเสริมการขายและการโฆษณามี
ผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารประเภทไก่โดยเฉพาะการส่งเสริมการขายประเภทลดราคา ตรงกับ
งานวิจัยของ ปฐมปัทม์ สระบัว (2536) ที่พบว่า การใช้ทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์
ตลอดจนสื่อมวลชนต่างๆ ทีเ่ข้ามาม ี อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค โดยมีส่วนส าคัญอย่าง
มากในการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของตลาดและเป็นปัจจัยที่จะท าให้กิจการประสบความส าเร็จ 
รวมถึงงานวิจัยของ นิภา นิรตุติกุล (2541) ทีพ่บว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการ และความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณา และการส่งเสริมการขาย  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่ต้องการความ 

เร่งรีบในการรับประทานอาหาร การรับเอาวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวต่างชาติเข้ามา 
จนท าให้การรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดส์กลายเป็นที่นิยมในทุกกลุ่มผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง 
นอกจากนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจการขยายตัวของห้างสรรพสินค้าจากใจกลางเมืองไปสู่นอกเมือง 
มากขึ้นปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลต่อการขยายตัวในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ท าให้การแข่งขันในอุตสา 
หกรรมประเภทนี้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เนื่องจากผู้บริโภคมีตัวเลือกในการเลือกบริโภคมากข้ึน 
ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในการคิดหากลยุทธ์ในการตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคเพ่ือ
ท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ และกลับมาใช้บริการซ้ า ผู้ประกอบการจึงต้องเร่ง
ปรับตัวให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ทั้งในรูปแบบของสินค้าและบริการ 
ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถด ารงอยู่ได้ตามสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงนี้จึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวทางในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ 
บริโภคได้มากที่สุด ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์การท าวิจัยเพื่อน าผลข้อมูลไปใช้ในการ
วิเคราะห์ และวางแผนการด าเนินงาน รวมถึงการใช้ในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของกิจการ ซึ่ง
กลุม่ประชากรที่จะศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดย
ไดน้ าปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับสินค้าบริการ (4Ps) ตามทฤษฎีของ 
Kotler แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ มาเปน็
กรอบแนวความคิดในการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และได้ออกแบบวิธีการวิจัย ด าเนินการวิจัยและวิเคราะห์ผลการวิจัย
ที่ได้ ดังนี้ 

ผู้วิจัยมีการคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตัวอยา่งที่เคยซื้อและใช้บริการร้าน 
เคเอฟซ ีตามพ้ืนที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ โดยระยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถามประมาณ 3 เดือน (ระหว่างเดือนมกราคม 
2560 ถึง เดือนมีนาคม 2560) ซึ่งผู้วิจัยสามารถรวบรวมแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสิ้น
จ านวน 403 ชุด จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการวิจัย พร้อมทั้งสามารถสรุปผลการวิจัยได ้
ดังตอ่ไปนี้ 
  



Ref. code: 25595802030493BUHRef. code: 25595802030493BUHRef. code: 25595802030493BUH

58 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ตอ่ความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟ
ซี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

จากผลการวิจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอยา่ง สามารถแบ่งออกเป็น 
เพศชาย 46.15% และเพศหญิง 53.85% ตามล าดับ มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี ซึ่งคิดเป็น 63.03% 
โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รอ้ยละ 58.8% และเป็นกลุ่ม
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็น 73.95% ซึ่งมีรายได้ต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน คิด
เป็น 43.42% 

5.1.2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมตอความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง โดยสรุป พฤติกรรมการใช้
บริการร้าน เคเอฟซี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ของการใช้บริการร้าน เคเอฟซี น้อยกว่า 1 ครั้ง
ต่อเดือน คิดเปน็ 38.5% รองลงมาคือ 1 ครั้งตอ่เดือน คิดเป็น 26.9% โดยมีคา่ใช้จา่ยโดยเฉลี่ยต่อ
ครั้งในการบริโภคอยู่ที่ ประมาณ 201-300 บาท คิดเป็น 38.7% ซึ่งกลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่มีเหตุผล
ในการเลือกมาใช้บริการที่ร้าน เคเอฟซี เนื่องจากชอบในรสชาติอาหารเป็นอันดับแรก คิดเป็น 
53.4% รองลงมาคือ เพ่ือต้องการความรวดเร็ว คิดเป็น 36.5% และอันดับถัดมาเพ่ือ ฉลองเนื่องใน
โอกาสพิเศษ และ ใช้เป็นจุดนัดพบ คิดเป็น 3.8% และ 2.9% ตามล าดับ และจากผลการวิจัยพบว่า
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการที่ร้าน เคเอฟซี สูงที่สุดคือ ตัวผู้บริโภคเอง คิดเป็น 
44.2% อันดับถัดมาคือ เพ่ือน คิดเป็น 23.5% และสมาชิกในครอบครัว 19.2% โดยช่วงเวลาของ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะอยู่ที่เวลาประมาณ หลัง 18.00 น. เปน็ต้นไป คิดเป็น 48.1% อันดับทีสองอยู่ที่ 
12.01 – 14.00 น. คิดเป็น 23.1% และรองลงมาที่เวลา 16.01 – 18.00 น. คิดเป็น 17.3% 
ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าใช้บริการในร้าน เคเอฟซี อันดับแรกอยู่ที่ น้อยกว่า 1  ชั่วโมง คิดเป็น 
55.8% รองลงมาเป็น 1 ชั่วโมง คิดเป็น 36.5% และอันดับสุดท้ายคือ2 ชั่วโมง คิดเป็น 7.7% สาขา
ร้านอาหาร เคเอฟซี ที่กลุ่มตัวอย่างไปใช้บริการบ่อยที่สุดคือ สาขาเซนทรัลปิ่นเกล้า คิดเป็น 17.85% 
รองลงมาคือ สาขาเซนทรัลลาดพร้าว คิดเป็น 11.11% และ สยาม คิดเป็น 5% ตามล าดับ  
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5.1.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

จากผลการวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีทั้งหมด 4 ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากค่า
สัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านราคาและคุณค่าทาง
โภชนาการ ตามล าดับ ซึ่งสามารถอธิบายได้เพ่ิมเติม ดังนี้ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดแสดงให้เห็นว่า การมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขาย เช่น การลด แลก แจก แถม เป็นต้น ควบคู่กับการจัดโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษให้เขา้กับช่วง
เทศกาลตา่งๆ ท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้  สามารถจดจ า และต้องการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ซ่ึง
ทางร้าน เคเอฟซี เองก็มีการจัดโปรโมชั่น และท าการสื่อสารออกไปอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ผู้บริโภค
ได้รับรู้ข่าวสาร รวมถึงโปรโมชั่นที่มีอยู่อย่างเป็นประจ าคือ การท าคูปองส่วนลดที่ได้จากการที่ลูกค้า
เข้ามาใช้บริการซื้ออาหาร แล้วจะได้คูปองส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไป นอกจากนี้ทางร้าน เค
เอฟซีเองก็ยังมีการจัดท าโปรแกรมบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในการส่งข่าวสารของทางร้าน 
รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ โดยทาง เคเอฟซีเองก็ได้รับค าชื่นชมจากในกลุ่มคนโลกออนไลน์ว่า
มีการตอบรับลูกค้าที่ดี มีมารยาท เป็นที่น่าประทับใจจากบริการในส่วนนี้ รองลงมาเป็นปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคใหค้วามส าคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์เพ่ือการบริโภค ผู้บริโภคจะให้ความส าคัญเป็นพิเศษ ซึ่งทางร้าน เคเอฟซี มีการ
รักษามาตรฐานให้ทุกสาขามีมาตรฐานเดียวกันเป็นที่น่าเชื่อถือได้ ทั้งในเรื่องของสินค้ามีความสดใหม่ 
สะอาด และรสชาติที่คงที่ในทุกสาขาท่ีผู้บริโภคเข้าใช้บริการ นอกจากนี้เคเอฟยังมีการออกเมนูใหม่ๆ
ตามเทศกาลต่างๆ อยู่อย่างสม่ าเสมอและหลายๆ เมนูที่ออกมากลายเป็นเมนูที่นิยมจนท าให้ทางร้าน
ต้องจัดเมนูเหล่านี้อยู่ในกลุ่มชุดเมนูหลักท่ีลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ตลอดทุกช่วงเวลา 
รองลงมาเป็นปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับช่องทาง
ทีจ่ะเข้าถึงสินค้าและบริการได้ โดยทางร้าน เคเอฟซี มีท าเลที่ตั้ง ที่ง่ายต่อการเดินทางมาใช้บริการ 
เนื่องจากมีสาขาอยู่มากมายหลากหลายครอบคลุมแทบจะทุกจุดในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
รวมถึงสาขาตามห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป เนื่องจากวิถีการด าเนินวิถีชีวิตของคน
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในแต่ละกลุ่มผู้บริโภคก็มีกิจกรรมที่แตกต่างกัน การที่ร้าน เคเอฟซี มีสาขาที่
หลากหลายจะช่วยตอบสนองความต้องการชองผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม นอกจากนี้ช่องทางการขายออน 
ไลน์และการบริการส่งถึงบ้าน ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 
ผู้บริโภคไม่ต้องออกไปเผชิญรถติด หรือต้องขับรถวนหาที่จอดรถก็สามารถโทรศัพท์สั่ง หรือจะส่งทาง
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ออนไลน์ก็สามารถรับประทาน เคเอฟซีได้ ปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยด้านราคาและคุณค่าทางโภชนาการ 
แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการที่ก าหนดราคาที่เป็นธรรมไมเ่อาเปรียบผู้บริโภค สินค้า
ที่ได้มีความคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ผู้บริโภคจ่ายไป รวมถึงการแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจนที่จุดสั่งอาหาร 
การจัดชุดสินค้าท่ีเหมาะสมเพ่ือการลดราคาท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้ การที่ทาง
ร้าน เคเอฟซี มีการคิดค้นเมนูใหม่ๆ ออกมาโดยค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการมากข้ึน เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีกระแสรักสุขภาพมากข้ึน เช่น การมีเมนูข้าว ที่มี
คุณประโยชน์ครบถ้วนใน 1 มื้อให้รับประทานได้ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค และจะช่วย
เพ่ิมความถ่ีในการเข้าใช้บริการในร้าน เคเอฟซี ให้เพ่ิมมากขึ้น 

 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ  
 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในใช้บริการ
ร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศ และ อาชีพที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของ
กลุ่มตัวอย่าง แต่ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผล
ต่อความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้ประกอบการสามารถ
น าผลการศึกษาวิจัยเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความได้เปรียบใน
เชิงแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจอาหารรับประทานด้วนในยุคปัจจุบันได้  ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะต่อ
ร้าน เคเอฟซี ตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ดังนี้  

5.2.1  ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด เคเอฟซี ควรให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมการตลาดให้มากข้ึน มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางสื่อต่างๆ ให้โดดเด่นเป็นที่สนใจของ
ผู้บริโภค เพ่ือจูงใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการให้มากข้ึน รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดย
รักษากลุ่มลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหมใ่ห้เพ่ิมมากขึ้น เช่น เข้าถึงลูกค้าด้วยการแจ้งข้อมูลผ่าน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆหรือแนะน าเทรนด์การบริโภคสินค้าที่นิยมในยุคปัจจุบัน 
รวมถึงการจัดสินค้าช่วงโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลต่างๆ เพ่ือกระตุ้นยอดขายและสร้างการจดจ า ตาม
รูปแบบที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เปลี่ยน 
แปลงไป  
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5.2.2  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของร้าน เคเอฟซี ควรให้ความส าคัญกับการรักษา
มาตรฐานคุณภาพสินค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ เน้นความสด สะอาด 
และใหม่ โดยให้ความส าคัญกับทุกข้ันตอนในการขนส่งวัตถุดิบ เครื่องปรุง ส่วนประกอบในการ
ท าอาหาร จะต้องส่งตรงไปถึงร้านสาขาของ เคเอฟซี ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด  รวมถึง
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ สภาพภายในร้าน ทั้งนี้ควรมีการสุ่มตรวจอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือคงมาตรฐานใน
แต่ละสาขาให้ได้ระดับที่ก าหนดซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความม่ันใน ควบคู่กับ มีการน าเสนอเมนู 
หรือ การจัดชุดอาหารใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตามกระแสการบริโภคท่ีก าลังเป็น
ที่นิยมในขณะนั้น เพ่ือการสร้างความแตกต่างให้กับร้าน เคเอฟซี เช่นการมีจัดเมนูอาหารพิเศษ
ในช่วงเทศกาล เป็นต้น ทั้งนี้ เคเอฟซี ควรท าการวิจัยศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภค เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคอันก่อให้เกิดความพึงพอใจในอนาคต  

5.2.3  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เคเอฟซี ควรให้ความส าคัญกับการ
ขยายช่องทางในการจ าหน่ายให้มีจ านวนมากขึ้นเพ่ือให้ครอบคลุมสามารถรองรับการเติบโตของ
โครงการที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากการตั้งอยู่ในท าเลที่
ดี ก็จะมีโอกาสสูงที่จะประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ประกอบกับผู้บริโภคส่วนใหญ่ค านึงถึง
ท าเลที่ตั้ง ที่สะดวกต่อการเดินทางเป็นหลัก ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาปัจจัยส าคัญต่างๆ 
ในการเลือกจุดที่ตั้งอย่างรอบคอบ เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยรอบ ประเภทของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย พฤติกรรม และรูปแบบการจับจ่ายใช้สอย เป็นต้น นอกจากนี้ เคเอฟซี ควรท าการศึกษา
หาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าที่มีการขยายสาขาจ าหน่ายใกล้เคียงกันควบคู่กันไปด้วย รวมถึงขนาด
ของร้านที่เหมาะสมในแต่ละท าเลก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจ เช่นในย่านธุรกิจที่กลุ่มลูกค้ามีความ 
เร่งรีบอาจตั้งเป็นร้านขนาดเล็กได้เนื่องจากลูกค้ามีอัตราการหมุนเวียนสูง และไม่นั่งนาน แตกต่าง
จากในย่านห้างสรรพสินค้า แหล่งชุมชน หรือ โรงเรียนที่กลุ่มลูกค้าจะมีความต้องการในการใช้พื้นท่ี
ร้านเป็นที่นัดหมายกับเพ่ือนๆ รวมถึงระยะเวลาที่ใช้บริการแต่ละครั้งที่ค่อนข้างนาน ดังนั้นทาง เค
เอฟซี จึงควรศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในจุดต่างๆ เพ่ือการวางแผนในการด าเนินธุรกิจ รวมถึง
การพัฒนาระบบการสั่งซื้อออนไลน์ให้มีความง่ายและมีความปลอดภัยเพื่อให้ผู้บริโภคมีความม่ันใจใน
ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ของร้าน เคเอฟซี 

5.2.4 ปัจจัยด้านราคาและคุณค่าทางโภชนาการ เคเอฟซี ควรมีนโยบายก าหนด
นโยบายที่ชัดเจนในการตั้งราคาสินค้า และให้ทุกสาขามีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน ในกรณีท่ีเป็นสาขา
พิเศษ เช่น สนามบิน หรือห้างสรรพสินค้าท่ีมีค่าเช่าที่สูงเกินกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วไปท าให้ต้องตั้งราคาท่ี
แตกต่างจากสาขาอ่ืนๆ ควรมีการชี้แจงแก่ผู้บริโภค ผ่านทางการสื่อสารในทุกรูปแบบ เช่น ทางเวป
ไซต์ แผ่นพับที่ใช้ในการโฆษณา รวมถึงที่หน้าร้านต้องแสดงราคาชัดเจน นอกจากนี้ทาง เคเอฟซี ควร
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ต้องมีการพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสการบริโภคในปัจจุบัน เช่น ในยุคที่
ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับการบริโภคมากขึ้น เคเอฟซี ควรมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์น าเสนอ
เมนูที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยมีส่วนประกอบหลักท่ีเป็นไก่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ เคเอฟซี แต่
เพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคมากข้ึน   

5.2.5 ส าหรับการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่ระดับนัยยะส าคัญ 0.05 พบว่า 
ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา และปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน โดยกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีอยู่ในช่วงน้อยกว่า 30 ปี จะมีความพึงพอใจมากที่สุด จึงควรรักษากลุ่มฐานลูกค้านี้ไว้และ
สร้างฐานลูกค้าเพ่ิมโดยส ารวจความต้องการเพ่ิมเติมของกลุ่มลูกค้าที่มีอายุอยู่ในช่วง 31 ปีขึ้นไป โดย
ลุกค้ากลุ่มที่มีอายุสูงขึ้นอาจมีข้อกังวลในเรื่องของโภชนาการทางอาหารหรืออาจมีปัญหาด้านสุขภาพ 
ถ้าหาก เคเอฟซี สามารถน าเสนอเมนูอาหารที่ตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ได้ จะช่วยสร้าง
ความพึงพอใจให้เพ่ิมข้ึนได้ ในส่วนปัจจัยด้านระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ที่มีระดับการศึกษาที่สูงจะ
มีความพึงพอใจสูงที่สุด จึงควรพิจารณาถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือต่ ากว่าว่ามีความต้องการในส่วนใดเพ่ิมเติม โดยอาจจะมีการท าแบบสอบแถมในเชิง
ลึกถึงความต้องการ หรือสิ่งที่คาดหวังจากร้าน เคเอฟซี เพ่ือน ามาปรับปรุงสินค้าและบริการของร้าน 
และปัจจัยสุดท้ายในด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจคือ ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน ซึ่ง
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าในกลุ่มคนที่มีรายได้สูงมีความพึงพอใจสูงที่สุด จึงควรศึกษาเพ่ิม 
เติมในความต้องการของกลุ่มผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อย ว่าทางร้าน เคเอฟซี ควรมีข้อ
ปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนใด เพื่อเพ่ิมความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคกลุ่มนี้ 

 
5.3 ข้อจ ากัดงานวิจัย 
  

ในงานวิจัยนี้มีข้อจ ากัด ได้แก่ 

5.3.1 ในการออกแบบแบบสอบถามในครั้งนี้ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องและความ
น่าเชื่อถือเพื่อให้ได้แบบสอบถามท่ีสามารถรวบรวมข้อมูลได้ตรงกับจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ แต่ข้อ 
มูลที่ได้รับอาจจ ากัดอยู่แค่ในแบบสอบถามเท่านั้นโดยเป็นการสอบถามผ่านทางแบบสอบถามออน 
ไลน์ซึ่งข้อมูลส าคัญบางอย่างอาจต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกจากการสังเกตหรือการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม 

5.3.2 เนื่องจากไม่ได้เจาะจงกลุ่มเป้าหมายในการกระจายแบบสอบถาม ดังนั้น จาก
การเก็บข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20 - 30 ปี จ านวน 254 คน หรือ
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คิดเป็นร้อยละ 63.03% และส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 298 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 73.95% ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ของแบบสอบถามนี้จึงไม่สามารถเป็นตัวแทนของ
ค าตอบกับคนทุกช่วงอายุและทุกกลุ่มอาชีพได้ 
  
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง  
 

  5.4.1 เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จึงควรอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูล
รูปแบบอื่นๆ เพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถามกับกลุ่ม เคเอฟซี 

5.4.2 ควรศึกษาเพ่ิมเติม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน เค
เอฟซี ของผู้บริโภค โดยเจาะลึกลงสาขาในแต่ละเขตพ้ืนที่ เพ่ือทราบความต้องการของผู้บริโภคแต่ละ
โซนให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซึ่งอาจพบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อที่แตกต่างกันในลูกค้า
แต่ละสาขา   

5.4.3 ควรศึกษาเพ่ิมเติมว่าปัจจัยใดมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ และความ
ภักดีของลูกค้าที่มีต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของเคเอฟซีเนื่องจากเป็นการศึกษาที่สามารถน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ และใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้าของ เคเอฟซี ไว้ได้ยาวนาน รวมถึงการ
ขยายฐานลูกค้าใหม่ในอนาคต  
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

แบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ  
ร้าน เคเอฟซี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการท าแบบสอบถามเพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลส าหรับอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารจานด่วนเคเอฟซี ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามชุดนี้จะถูกเก็บ
เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและจะถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาส าหรับเรื่องนี้เท่านั้น ทั้งนี้ผู้วิจัย
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง ครบถ้วนและขอขอบพระคุณที่ท่านให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้ 

โดยแบบสอบถามนี้จะประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารจานด่วนเคเอฟซี  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการร้านอาหารจานด่วนเคเอฟซี  
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เคเอฟซี หรือ ไก่ทอดเคนทักกี (อังกฤษ: Kentucky Fried Chicken) เป็นร้านอาหารจาน
ด่วนหลายสาขาท่ีเน้นอาหารประเภทไก่ทอดและมีส านักงานใหญ่อยู่ท่ีหลุยส์วิลล์ รัฐเคนทักกี   สหรฐั 
อเมริกา เคเอฟซีเป็นร้านอาหารจานด่วนที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากแมคโดนัลด์ ด้วยจ านวนร้าน 
18,875 ร้านใน 118 ประเทศนับถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทเป็นบริษัทย่อยของยัม        
แบรนด์ส อิงค์ บริษัทภัตตาคารที่เป็นเจ้าของพิซซ่าฮัท ด้วย ปัจจุบันเคเอฟซีมีสาขาทั้งหมด 531 แห่ง 
ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งด าเนินการระหว่างเซ็นทรัลและเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย
ของทางเซ็นทรัล เรสเตอรองค์ กรุ๊ป ส่วนใหญ่จะเป็นสาขาในโรบินสัน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บิ๊กซี 
และเทสโก้ โลตัส และของทาง ยัม ประเทศไทย จะด าเนินการภายใต้ห้างขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ 
ซึ่งเป็นเจ้าที่มีสาขามากท่ีสุดในประเทศไทยและยังเป็นเจ้าเดียวที่เปิดบริการส่งถึงบ้าน  
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รูปภาพ ตราสัญลักษณ์เคเอฟซี 

ค าถามคัดกรอง 
ท่านเคยใช้บริการร้าน เคเอฟซี หรือไม่ 

□ เคย (ข้ามไปท าข้อต่อไป)  □ ไม่เคย (จบแบบสอบถาม) 

ท่านอยู่อาศัย ท างานหรือก าลังศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลหรือไม่ 

□ ใช่ (ข้ามไปท าข้อต่อไป)  □ ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย      ในช่องสี่เหลี่ยม เพียงข้อเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี 

1. โดยเฉลี่ยแล้วท่านใช้บริการร้าน เคเอฟซี บ่อยครั้งเพียงใด 

□ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน    □ 1 ครั้งต่อเดือน 

□ 2 ครั้งต่อเดือน     □ 3 ครั้งต่อเดือน 

□ มากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน 

2. ท่านใช้จ่ายในการใช้บริการร้าน เคเอฟซี โดยเฉลี่ยครั้งละเท่าใด 

□ ต่ ากว่า 100 บาท     □ 100 – 200 บาท 

□ 201 – 300 บาท     □ 301 – 400 บาท 

□ มากกว่า 400 ขึ้นไป 

3. เหตุผลส าคัญที่ท่านเข้ามาใช้บริการร้าน เคเอฟซี (เลือกได้มากกว่า 1  ข้อ) 

□ ใช้เป็นจุดนัดพบ     □ ชอบในรสชาติอาหาร 

□ ต้องการความรวดเร็ว     □ ฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษ 

□ อ่ืนๆ โปรดระบุ __________________ 
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4. บุคคลใดมีอิทธิพลต่อท่านมากที่สุดในการเลือกใช้บริการร้าน เคเอฟซี  

□ สมาชิกในครอบครัว     □ เพ่ือน 

□ ตัวเอง     □ คู่รัก 

□ อ่ืนๆ โปรดระบุ __________________ 

5. การใช้บริการร้าน เคเอฟซี ของท่านส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเวลาใด  

□ 10.00 – 12.00     □ 12.01-14.00 

□ 14.01-16.00     □ 16.01-18.00 

□ หลัง 18.00 เป็นต้นไป 

6. ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้บริการของท่านในร้าน เคเอฟซี  

□ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง     □ 1 ชั่วโมง 

□ 2 ชั่วโมง     □ 3 ชั่วโมง 

□ 3 ชั่วโมงข้ึนไป 

7. สาขาร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี ที่ท่านไปใช้บริการบ่อยที่สุดคือ สาขา (โปรดระบุ)......... 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ค าชี้แจง : กรุณาประเมินร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี สาขาที่ท่านไปใช้บริการบ่อยที่สุดที่ท่านตอบ

ในส่วนที่ 1 ข้อ 4 โดยท าเครื่องหมาย       ในช่องสี่เหลี่ยม เพียงข้อเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นในการ

ใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี ของท่าน 

ระดับความเห็น 5 = เห็นด้วยมากที่สุด, 4 = เห็นด้วยมาก, 3 = เห็นด้วยปานกลาง,    

2 = เห็นด้วยน้อย, 1 = เห็นดว้ยน้อยที่สุด, 0 = ประเมินไม่ได้ 

ข้อ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

ร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี 

ความเห็น 

5 4 3 2 1 ประเมินไม่ได้ 

1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

1.1 สินค้ามีความหลากหลาย       
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ข้อ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

ร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี 

ความเห็น 

5 4 3 2 1 ประเมินไม่ได้ 

1.2 สินคา้มีความสดใหม่เสมอ       

1.3 รูปลักษณ์ของอาหารมีความน่า

รับประทาน 

      

1.4 สินค้ามีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน       

1.5 อาหารมีรสชาติดี       

1.6 มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามช่วง

เทศกาลต่างๆ ที่หลากหลาย 

      

1.7 พนักงานมีมารยาทดี ให้บริการด้วย
ความสุภาพ 

      

1.8 ร้านอาหารและอุปกรณ์ท่ีใช้สะอาด       
1.9 มีพนักงานเพียงพอในการให้บริการ       

1.10 ขั้นตอนการสั่งอาหารและการช าระ
เงินรวดเร็ว 

      

2 ปัจจัยด้านราคา 

2.1 สินค้ามีราคาเหมาะสมกับขนาด 

ปริมาณ และรสชาติ 

      

2.2 ราคาสินค้าสามารถรองรับผู้บริโภคได้

ทุกระดับชั้น 

      

2.3 ราคามีมาตรฐานเหมาะสมกับ

ภาพลักษณ์ของร้านเคเอฟซี และเป็น

ที่ยอมรับของคนทั่วไป 

      

3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

3.1 ท าเลที่ตั้งของร้านอยู่ในแหล่งชุมชนที่

เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย 
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ข้อ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

ร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี 

ความเห็น 

5 4 3 2 1 ประเมินไม่ได้ 

3.2 พ้ืนที่ของร้านมีความเพียงพอในการ

รองรับลูกค้า 

      

3.3 มีจ านวนสาขาท่ีมากพอครอบคลุมทุก

พ้ืนที่ 

      

3.4 สามารถสั่งซื้อ Online และใช้บริการ 

Delivery ได้สะดวก 

      

3.5 เว็บไซต์ของร้านมีความน่าดึงดูดและ

ให้ข้อมูลครบถ้วน 

      

4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

4.1 มีการจัดโปรโมชั่นตามเทศกาลต่างๆ 

ที่ดึงดูดผู้บริโภค 

      

4.2 การจัดโปรโมชั่นลดราคาส าหรับสินค้า

ใหม่ๆ มีความน่าสนใจ 

      

4.3 มีการจัดชุดเมนูสุดคุ้มที่ตรงกับความ

ต้องการของผู้บริโภค 

      

4.4 มีการออกสื่อโฆษณาท่ีเข้าถึงผู้บริโภค       

4.5 มีการจัดโปรโมชั่นร่วมกับผลิตภัณฑ์

อ่ืนๆ อย่างเหมาะสม เช่น จัด

โปรโมชั่นส าหรับลูกค้าในเครือข่าย

โทรศัพท์ค่ายต่างๆ  เป็นต้น 

      

4.6 สินค้าท่ีขายจริงเหมือนกับรูปที่ใช้ใน
โฆษณา 
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ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย       ในช่องสี่เหลี่ยม เพียงข้อเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี 

ระดับความพึงพอใจ 5 = พอใจมากท่ีสุด, 4 = พอใจมาก, 3 = พอใจปานกลาง,    

2 = พอใจน้อย, 1 = พอใจน้อยที่สุด  

ประเมินความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

โดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจในการ

ใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี 

สาขาที่ท่านก าลังประเมินนี้มากน้อย

เพียงใด 

     

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย       ในช่องสี่เหลี่ยม เพียงข้อเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารจานด่วน เคเอฟซี 

1. เพศ 

□ ชาย       □ หญิง 

2. อายุ 

□ ต่ ากว่า 20 ปี      □ 20 – 30 ปี 

□ 31 – 40 ปี     □ 41 – 50 ปี 

□ มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 
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3. ระดับการศึกษา 

□ ต่ ากว่าปริญญาตรี     □ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

□ ปริญญาโท     □ สูงกว่าปริญญาโท 

4. อาชีพ 

□ นักเรียน/นักศึกษา     □ ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  

□ พนักงานบริษัทเอกชน    □ ธุรกิจส่วนตัว  

□ แม่บ้าน      □ รับจ้างทั่วไป 

□ อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………….. 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

□ ต่ ากว่า 15,000 บาท 

□ 15,000 - 30,000 บาท 

□ 30,001 - 45,000 บาท 

□ 45,001 - 60,000 บาท 

□ 60,001 - 75,000 บาท 

□ มากกว่า 75,000 บาท ขึ้นไป 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

 
ตารางที่ ข.1 
 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 12.090 50.376 50.376 12.090 50.376 50.376 6.367 26.530 26.530 

2 2.624 10.934 61.310 2.624 10.934 61.310 4.533 18.886 45.416 

3 2.076 8.648 69.958 2.076 8.648 69.958 4.519 18.831 64.246 

4 1.774 7.394 77.352 1.774 7.394 77.352 3.145 13.105 77.352 

5 .853 3.555 80.906             

6 .807 3.364 84.270             

7 .572 2.384 86.654             

8 .479 1.995 88.649             

9 .443 1.844 90.494             

10 .303 1.264 91.758             

11 .277 1.154 92.912             

12 .251 1.045 93.957             

13 .213 .888 94.846             

14 .201 .836 95.682             

15 .166 .692 96.374             

16 .149 .623 96.997             

17 .130 .543 97.540             

18 .126 .523 98.063             

19 .104 .435 98.498             

20 .093 .387 98.886             

21 .076 .316 99.202             

22 .072 .298 99.500             

23 .061 .256 99.756             

24 .059 .244 100.000             
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ตารางที่ ข.2 
 
ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบหลังหมุนแกนของปัจจัย 

Rotated Component Matrixa 

  

Component 

1 2 3 4 

สินค้ามีความสดใหม่เสมอ .872       
ขั้นตอนการสั่งอาหารและการช าระเงินรวดเร็ว .851       
ร้านอาหารและอุปกรณ์ที่ใช้สะอาด .844       
มีพนักงานเพียงพอในการให้บริการ .837 .327     
พนักงานมีมารยาทดี ให้บริการด้วยความสภุาพ .836       
รูปลักษณ์ของอาหารมีความน่ารับประทาน .823       
สินค้ามีความหลากหลาย .688 .403     
อาหารมีรสชาตดิ ี .639   .323 .476 
มีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ตามช่วงเทศกาลต่างๆ ที่หลากหลาย .491     .385 
สินค้าท่ีขายจริงเหมือนกับรูปที่ใช้ในโฆษณา .343 .833     

มีการจัดโปรโมช่ันร่วมกับผลติภณัฑ์อื่นๆ อย่างเหมาะสม   .816 .344   
เว็บไซต์ของร้านมีความน่าดึงดูดและให้ข้อมูลครบถ้วน   .803     
สามารถสั่งซื้อ Online และใช้บรกิาร Delivery ไดส้ะดวก   .724 .418   
การจัดโปรโมชั่นลดราคาส าหรับสนิค้าใหม่ๆ มีความน่าสนใจ .395 .621 .448   
มีการจัดโปรโมช่ันตามเทศกาลต่างๆ ที่ดึงดูดผู้บริโภค .353 .590 .563   

มีจ านวนสาขาที่มากพอครอบคลมุทุกพื้นที่     .859   
ท าเลที่ตั้งของร้านอยู่ในแหล่งชุมชนท่ีเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย     .848   
พื้นที่ของร้านมีความเพียงพอในการรองรับลูกค้า     .818   
มีการออกสื่อโฆษณาที่เขา้ถึงผู้บริโภค   .345 .736   
มีการจัดชุดเมนสูุดคุม้ที่ตรงกับความต้องการของผู้บรโิภค   .470 .581   

สินค้ามรีาคาเหมาะสมกับขนาด ปริมาณ และรสชาติ       .927 
ราคาสินค้าสามารถรองรับผู้บริโภคได้ทุกระดับช้ัน       .898 
ราคามมีาตรฐานเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของร้านเคเอฟซี และ
เป็นที่ยอมรับของคนท่ัวไป 

    .375 .676 

สินค้ามีคณุค่าทางโภชนาการครบถ้วน .395 .425   .502 
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    ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ นางสาวลาวัณย์ ทวีผดุง 

วันเดือนปีเกิด 

วุฒิการศึกษา 

18 พฤศจิกายน 2527 
ปีการศึกษา 2549 : วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ต าแหน่ง Senior Analyst Programmer 
  

ประสบการณ์ท างาน ปี 2551 – ปัจจุบัน : Senior Analyst Programmer 
บริษัท ดีเอสที เวิลด์ไวด์ เซอร์วิส 

 


