
 

 

  

รูปแบบการด าเนินชีวิต ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาด และพฤตกิรรมการใชบ้ริการ
รา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์: กรณีศกึษาจงัหวดับาตงักสั ประเทศฟิลิปปินส ์

LIFESTYLE, SATISFACTION TOWARDS MARKETING MIX AND  SERVICE USAGE 
BEHAVIORS AT THE RESTAURANT  

OF FILIPINOS : A CASE STUDY IN BATANGAS PROVINCE,PHILIPPINES 
 

สภุทัรา ตนัตธีิรวิทย ์ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2562  

 

 



 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาด และพฤตกิรรมการใชบ้ริการ
รา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์: กรณีศกึษาจงัหวดับาตงักสั ประเทศฟิลิปปินส ์

 

สภุทัรา ตนัตธีิรวิทย ์ 

ปรญิญานิพนธนี์เ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด 

คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2562 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
 

 



 

 

LIFESTYLE, SATISFACTION TOWARDS MARKETING MIX AND  SERVICE USAGE 
BEHAVIORS AT THE RESTAURANT  

OF FILIPINOS : A CASE STUDY IN BATANGAS PROVINCE,PHILIPPINES 
 

SUPATTRA TANTITEERAVIT 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 

(Business Administration (Marketing)) 
Faculty of Business Administration for Society, Srinakharinwirot University 

2019 
Copyright of Srinakharinwirot University 

 

 

 



 

 

ปรญิญานิพนธ ์
เรื่อง 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาด และพฤตกิรรมการใชบ้ริการ
รา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์: กรณีศกึษาจงัหวดับาตงักสั ประเทศฟิลิปปินส ์

ของ 
สภุทัรา ตนัตธีิรวิทย ์

  
ไดร้บัอนมุตัจิากบณัฑิตวิทยาลยัใหน้บัเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด 
ของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

  

  

  
(รองศาสตราจารย ์นายแพทยฉ์ตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
  

  
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ ์
  

.............................................. ท่ีปรกึษาหลกั 
(อาจารย ์ดร.ณฐัยา ประดษิฐสวุรรณ) 

.............................................. ประธาน 
(รองศาสตราจารยศ์ริวิรรณ เสรีรตัน)์ 

  

  

.............................................. กรรมการ 
(รองศาสตราจารยส์พุาดา สิรกิตุตา) 

 

 

 



  ง 

บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเรือ่ง รูปแบบการด าเนินชีวิต ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาด และ
พฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารของชาวฟิลปิปินส ์: กรณีศกึษาจงัหวดับา
ตงักสั ประเทศฟิลปิปินส ์

ผูว้ิจยั สภุทัรา ตนัติธีรวิทย ์
ปรญิญา บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2562 
อาจารยท์ี่ปรกึษา อาจารย ์ดร. ณฐัยา ประดิษฐสวุรรณ  
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รา้นอาหารดา้นความถ่ีและดา้นค่าใชจ้่ายในการรบัประทานอาหารที่รา้นอาหาร  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 และผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใชบ้รกิาร
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ดา้นกระบวนการใหบ้ริการและดา้นสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหาร
ดา้นคา่ใชจ้่ายและความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลปิปินส ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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The purpose of this research is to study the lifestyle factors and satisfaction towards 

the marketing mix and the service usage behaviors at Filipino restaurants in a case study in the 
Batangas province in the Philippines with a focus on casual dining restaurants. The sample in this 
research were 400 working age consumers, aged from 15 to 64. The statistical sample used in data 
analysis included percentage, mean, standard deviation, Chi-Square by testing for a relationship with 
Cramer's V and Somer's D, and logistic regression analysis at a statistical significance level of 0.05. 
The results of the research found that gender, age, marital status, education, occupation, and 
average monthly income were related to service usage behavior at Filipino restaurants. The results of 
the hypothesis testing showed that the lifestyle influenced the behavior of using restaurant services, 
in terms of frequency and the cost of using the services at a statistically significant level of 0.05. 
However, consumer satisfaction with products, price, place, promotion, people, service, process, 
and physical environment did not influence restaurant service behavior, the cost and the frequency 
of using the services of Filipino restaurants, with a statistical significance at 0.05. 
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ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งอนัเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งในการท าวิจยัฉบบันี ้

ขอขอบพระคณุคณาจารยใ์นโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่านท่ีไดอ้บรม  สั่งสอน 
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การด าเนินชีวิตในอนาคตอยา่งยิ่งแก่ผูว้ิจยั 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้ค  าสัมภาษณ์ทุกท่านท่ีสละเวลาให้ความ
รว่มมือจนท าใหเ้ก็บขอ้มลูครัง้นีไ้ปด าเนินการการวิจยัจนเสรจ็สมบรูณ ์

สุดท้ายนี ้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดา  มารดา และครอบครัวท่ีให้การสนับสนุน  คอย
ช่วยเหลือผูว้ิจยัเสมอมา ท าใหผู้ว้ิจยัจดัท าวิจยัฉบบันีไ้ดส้  าเร็จลุล่วงดว้ยดี และขอขอบคณุผูมี้ส่วน
ชว่ยเหลือทกุทา่นท่ีมิไดเ้อย่มา ณ ท่ีนี ้
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในอดีตชาวฟิลิปปินสน์ิยมรบัประทานอาหารท่ีบา้นมากกว่าออกไปรบัประทานตามรา้น
ขา้งนอก แตต่อ่มาชาวฟิลิปปินสย์อมจ่ายเงินซือ้อาหารทัง้ท่ีหนา้ตาเหมือนท ารบัประทานเองท่ีบา้น 
เพราะการเปล่ียนแปลงทางสงัคมกลายเป็นสงัคมเมืองเต็มรูปแบบ อีกทัง้ วฒันธรรมการท่องเท่ียว
ท่ีแพรห่ลาย ท าใหธุ้รกิจรา้นอาหารขยายตวัเพ่ือรองรับลูกคา้นกัท่องเท่ียวจากต่างถ่ินจึงส่งผลให้
เกิดทางเลือกการบรโิภคท่ีเพิ่มมากขึน้ดว้ย  

ประเทศฟิลิปปินสมี์ประชากรประมาณ 104 ลา้นคน และรบัประทานอาหาร 5 มือ้ตอ่วนั 
คือ มือ้เชา้ มือ้อาหารว่างช่วงสาย (ประมาณ 10.00 น.ถึง 10.30 น.) มือ้เท่ียง มือ้อาหารว่างช่วง
บ่าย (ประมาณ 15.00 น.ถึง16.00 น.) รวมทั้งมื ้อค ่า โดยอาหารจานหลักของชาวฟิลิปปินส์
เหมือนกับชาวไทย คือ ขา้ว ถึงแมว้่าชาวฟิลิปปินสจ์ะมีเวลาและงบประมาณท่ีค่อนขา้งจ ากัด แต่
นิยมท่ีจะรบัประทานอาหารนอกบา้นมากขึน้เรื่อย ๆ โดยเฉพาะคนในวยัหนุ่มสาวถึงรอ้ยละ 60 จะ
รบัประทานอาหารนอกบา้นสัปดาหล์ะ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย และอีกรอ้ยละ 30 จะรบัประทาน
อาหารนอกบา้นอย่างนอ้ย 3 ครัง้ในแต่ละสัปดาห ์หรือมากกว่านัน้ ท าใหแ้นวโนม้อุตสาหกรรม
อาหารของประเทศฟิลิปปินสมี์การขยายตวัตอ่เน่ือง (กระทรวงพาณิชย,์ 2559)  

ในปีพ.ศ. 2558 ตลาดรา้นอาหารในฟิลิปปินส์มีมูลค่าสูงถึง 500,000 ล้านเปโซ ซึ่ง
รา้นอาหารแบบ Casual dining เป็นประเภทรา้นอาหารท่ีมีการเติบโตต่อเน่ืองอย่างชัดเจน  มี
จุดเด่นคือความคุม้ค่าของเงินและการบริการท่ีรวดเร็ว โดยมีลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูมี้รายได้
ปานกลางและวัยท างานท่ีมีความต้องการบริโภคอาหารราคาปานกลางแต่มีคุณภาพดีกว่า
รา้นอาหารจานดว่น ซึ่งรา้นอาหารในรูปแบบ Casual dining ในประเทศฟิลิปปินสท่ี์มีช่ือเสียงและ
มีการขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง เช่น Pancake House (อาหารฟิลิปปินส)์, North Park Noodles 
(ก๋วยเต๋ียว), Mann Han (อาหารจีน), Dad’s (บุฟเฟ่ต์), Cafe France (Sandwich and Pasta) 
เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทขนาดใหญ่ท่ีด าเนินกิจการมายาวนาน แบรนดท่ี์มีช่ือเสียง และ
ท าเลท่ีตัง้ของรา้นอาหารก็ยงัคงมีอิทธิพลค่อนขา้งมากในการตดัสินใจเลือกบริโภค ประกอบกับ
ผู้บริโภคฟิลิปปินส์มีการใช้เทคโนโลยีมากขึน้  โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต  ท าให้
ผูป้ระกอบการรา้นอาหารปรบัเปล่ียนดา้นกระบวนการ (Process) ใหต้รงกับ รูปแบบการด าเนิน
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ชีวิตของผู้บริโภคปัจจุบัน โดยมีการสรา้งเว็บไซตห์รือแอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ เพ่ือให้
ผูบ้รโิภคสามารถสั่งอาหารหรือจองโต๊ะออนไลนไ์ด ้ 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์เก่ียวกบัอาหาร และรา้นอาหาร เชน่ 
1) ชาวฟิลิปปินสจ์ะนิยมรบัประทานข้าวเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารทุกมือ้ 

แมว้า่ในมือ้อาหารนัน้จะมีเสน้ก๋วยเต๋ียวก็จะมีการใสข่า้วในอาหารดว้ยเชน่เดียวกนั  
2) อาหารของชาวฟิลิปปินส์มักจะมีน ้าจิ ้ม เช่น ซอสถั่ วเหลืองท่ีใส่กับมะนาว

ฟิลิปปินส ์(Calamansi) หรือซอสเกรว่ีราดบนไก่ทอด    
3) ชาวฟิลิปปินสบ์างส่วนยังรบัประทานอาหารดว้ยมือกับอาหารทอ้งถ่ินท่ีวางบน

ใบตอง  
4) ชาวฟิลิปปินส ์มีการเฉลิมฉลองเทศกาลตลอดทัง้ปี ท าใหร้า้นอาหารมกัจะกระตุน้

ยอดขายดว้ยการจัดส่งเสริมการตลาด (Promotion) ใหส้อดคลอ้งกับช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพ่ือให้
ผูบ้รโิภคเขา้มาใชบ้รกิาร 

ซึ่งในปี พ.ศ.2558-2559 ผูป้ระกอบการรา้นอาหารจากตา่งประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการ
ขยายกลุ่มลูกคา้ไปสู่ตลาดประเทศฟิลิปปินสจ์  านวนมากขึน้  เช่น ประเทศสิงคโปร ์ประเทศไทย 
ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย ดว้ยการประเมินวา่ตลาดผูบ้รโิภคแหง่นีมี้ศกัยภาพท่ีดีใน
การลงทนุ และจ านวนประชากรของประเทศตอ่จ านวนรา้นอาหารท่ีมียงัมีช่องวา่งท่ีเป็นโอกาสทาง
ธุรกิจอยู่มาก อีกทั้ง ความสามารถทางการแข่งขันท่ีมากกว่าแบรนดภ์ายในประเทศฟิลิปปินส ์
ประกอบกบัชาวฟิลิปปินสน์ิยมสินคา้ตา่งชาต ิ(สมารท์เอสเอ็มอี, 2560)   

ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตและวัฒนธรรม ชาวฟิลิปปินส์จะมีระบบความคิดและ
วฒันธรรมคลา้ยชาวตะวนัตก เพราะการรบัวฒันธรรมตะวนัตกมานาน และมีความซ่ือสตัยต์อ่ตรา
สินคา้ท่ีเลือกแลว้สงู มีรสนิยมค่อนขา้งหลากหลาย เนน้ความเรียบง่าย สะดวก ใส่ใจสขุภาพ ตาม
ความเหมาะสมกับรายได ้ชาวฟิลิปปินสน์ิยมการรบัประทานอาหารนอกบ้านเป็นหลัก และใช้
เทคโนโลยี เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายมากขึน้โดยเฉพาะโทรศัพทมื์อถือ หรือคอมพิวเตอร ์
ลกัษณะนิสยัของชาวฟิลิปปินสมี์ความคลา้ยชาวไทยท่ีรกัความสนกุสนาน ชอบเขาสงัคม และชาว
ฟิลิปปินสไ์ม่นิยมการซือ้สินคา้ออนไลน ์ชอบไปเลือกซือ้สินคา้ดว้ยตนเอง (ผศ.ดร.การดี เลียว
ไพโรจน,์ 2556) 

จากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ การเติบโตอย่างชดัเจนของรา้นอาหารประเภท Casual Dining 
ในประเทศฟิลิปปินส ์พฤติกรรมผูบ้ริโภคของชาวฟิลิปปินส ์กลยทุธท์างการตลาดรา้นอาหาร และ
รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้รโิภคท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงท าใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีท าการศกึษา “รูปแบบ
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การด าเนินชีวิต ความพึงพอใจทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการใชบ้ริการ
รา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์โดยใชก้รณีศกึษาจงัหวดับาตงักสั ประเทศฟิลิปปินส์” เพ่ือน ามาเป็น
ขอ้มลู แนวทางในการสรา้งโอกาสและช่องทางใหผู้ป้ระกอบการไทยท่ีสนใจจะท าธุรกิจรา้นอาหาร
ในประเทศฟิลิปปินส ์ทัง้นี ้การวิจยัครัง้นีจ้ะมุง่เนน้ไปท่ีรา้นอาหารท่ีมีการบรกิารแบบกึ่งเต็มรูปแบบ 
(Casual Dining) และเนน้ท่ีผูบ้ริโภคในกลุ่มวยัท างานซึ่งเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีจ  านวน  64.76 ลา้น
คน จากประชากรทั้งหมด 104 ล้านคน และกลุ่มท่ีมีก าลังจับจ่ายใชส้อย ซึ่งถือเป็นโอกาสของ
ผูป้ระกอบการไทยในการเจาะตลาด 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัตัง้ความมุง่หมายไว ้ดงันี ้
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ  รายได ้กับพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารของชาว
ฟิลิปปินส ์กรณีศกึษาจงัหวดับางตงักสั ประเทศฟิลิปปินส ์ 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นความ
สนใจ และดา้นความคิดเห็นท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์
กรณีศกึษาจงัหวดับางตงักสั ประเทศฟิลิปปินส ์ 

3. เพ่ือศกึษาสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นองคป์ระกอบทาง
กายภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์กรณีศกึษาจงัหวดับาง
ตงักสั ประเทศฟิลิปปินส ์ 

 
ความส าคัญในการวิจัย 

การวิจยัเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต ความพึงพอใจทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
และพฤติกรรมการใช้บริการรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส์ครัง้นี ้ ผลของการวิจัยจะก่อให้เกิด
ประโยชน ์ดงันี ้

1. ภาครฐัของไทยสามารถน าขอ้มลูจากการวิจยั ไปเป็นแนวทางการก าหนดกลยทุธ ์
เพ่ือสนบัสนนุผูป้ระกอบการไทยใหข้ยายตลาดธุรกิจรา้นอาหารไปยงัประเทศฟิลิปปินส ์  

2. ผูป้ระกอบการไทยท่ีตอ้งการขยายตลาดธุรกิจรา้นอาหารไปยงัประเทศฟิลิปปินส ์
สามารถน าขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร  ์รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินส ์เพ่ือการ
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วิเคราะหค์วามตอ้งการของผู้บริโภค และใช้ในการวางแผนการตลาด และการก าหนดกลยุทธ์
ทางดา้นธุรกิจ 

3. ผูป้ระกอบการไทยท่ีตอ้งการขยายตลาดธุรกิจรา้นอาหารไปยงัประเทศฟิลิปปินส ์
สามารถน าข้อมูลด้านความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภค
เปา้หมายไปวางแผนกลยทุธท์างการตลาดบรกิาร 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัเรื่องนีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจท่ีมุ่งศึกษาในเรื่อง อิทธิพลของรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของผู้บริโภค  และอิทธิพลของความพึงพอใจทางด้านส่วนประสมทางการตลาด  ท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์โดยจะมุ่งเนน้ไปท่ีรา้นอาหารท่ีมีการบริการ
แบบกึ่งเตม็รูปแบบ (Casual Dining) และผูบ้รโิภคในกลุม่วยัท างาน  

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีจะใชเ้พ่ือการศึกษาวิจยัเรื่องนี ้คือ ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสใ์นพืน้ท่ีจงัหวดั

บาตงักัส ประเทศฟิลิปปินส ์ท่ีเคยใชบ้ริการรา้นอาหาร อยู่ในวยัท างานอายุตัง้แต่ 15 ปี ถึง 64 ปี 
(ชว่งอายขุองวยัท างานใชข้อ้มลูจากส านกังานสง่เสรมิการคา้ในตา่งประเทศ (มะนิลา))  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ในพื ้นท่ี

จงัหวัดบาตงักัส ประเทศฟิลิปปินส ์ทั้งเพศชายและเพศหญิง วยัท างานช่วงอายุตัง้แต่ 15 ปี ถึง  
64 ปี ท่ีเคยใช้บริการรา้นอาหารท่ีมีการบริการแบบกึ่งเต็มรูปแบบ  (Casual Dining) ซึ่งมีขนาด
ใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างดว้ยสูตรการ
ค านวณหากลุม่ตวัอยา่งกรณีท่ีไม่ทราบ p (ประชากรชาวฟิลิปปินสท่ี์เคยใชบ้รกิารรา้นอาหาร) และ
q (1-p) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และมีคา่ความคลาดเล่ือนท่ียอมรบัไดไ้มเ่กินรอ้ย
ละ 5 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561, น.28) ซึ่งจะได้จ  านวนตัวอย่าง 385 คน และบวกเผ่ือการ
สญูเสียส าหรบัการวิจยัครัง้นีจ้  านวน 15 คน จึงใชข้นาดกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 ชดุ และใชข้นาด
กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 10 คน ส าหรรบัการวิจยัเชิงคณุภาพ 

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี ้
1) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มสังคมทางเฟสบุ๊คท่ีมีสมาชิก

หรือผูก้ด Like กลุ่มมากกว่า 10,000 คน ในพืน้ท่ีจงัหวดับาตงักัส ประเทศฟิลิปปินส ์และมีหวัขอ้
การพดูคยุในกลุ่มเก่ียวกบัเรื่องอาหารหรือรา้นอาหาร การเจาะจงจากกลุ่มตวัอย่างจากกลุ่มสงัคม
ทางเฟสบุ๊ค (FACEBOOK) ผูว้ิจยัพิจารณาว่ากลุ่มตวัอย่าง มีความหลากหลาย ไดแ้ก่ คนท างาน 
แมบ่า้น นกัเรียน เป็นตน้ และพบขอ้มลูวา่ผูใ้ชง้านส่ือสงัคมออนไลนช์าวฟิลิปปินสมี์มากเป็นอนัดบั 
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1 ของโลก (Camus, 2018) และชาวฟิลิปปินสน์ิยมใชเ้ฟสบุ๊คมากเป็นอนัดบั 1 โดยจะใชเ้วลาบน
ส่ือสงัคมออนไลนเ์ฉล่ียถึง 3 ชั่วโมง 57 นาทีตอ่วนั (Mateo, 2018) 

2) แบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) เป็นการก าหนดตัวอย่างโดยวิธี
ก าหนดโควตาจากกลุ่มท่ีเลือกไวใ้นขัน้ตอนแบบเจาะจง เพ่ือใหไ้ดจ้  านวนตวัอย่างท่ีจะเป็นตวัแทน
ในแตล่ะกลุม่ ซึ่งการก าหนดตวัอยา่งในแตล่ะหนว่ยจะใชโ้ควตา้เทา่กนั ซึ่งไดก้ลุม่ละ 80 ตวัอยา่ง 

3) การสุ่มตัวอย่างตามสะดวก  (Convenience Sampling) เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลจนครบจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง โดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ (Online 
Questionnaire) ท่ีเตรียมไว ้ใหก้ับสมาชิกในกลุ่มสงัคมทางเฟสบุ๊คเป้าหมายท่ีเลือกจากขัน้ตอน
แบบเจาะจง 

ตัวแปรทีศ่ึกษาในการวิจัย 
ตวัแปรอิสระ (Independent variables) แบง่ไดด้งันี ้

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
1.1 เพศ 

1) หญิง 
2) ชาย 

1.2 อาย ุ
1) 15 - 24 ปี 
2) 25 - 34 ปี 
3) 35 - 44 ปี 
4) 45 - 54 ปี 
5) 55 - 64 ปี 

1.3 สถานภาพการสมรส 
1) โสด 
2) สมรส 
3) หมา้ย / หยา่รา้ง 

1.4 ระดบัการศกึษา 
1) ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 
2) ปรญิญาตร ี
3) สงูกวา่ปรญิญาตรี 
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1.5 อาชีพ 
1) นกัเรียน / นกัศกึษา 
2) พนกังานบรษิัทเอกชน 
3) ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ 
5) ขา้ราชการ 
6) อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ................ 

1.6 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน (อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2562 จาก
เว็บไซตธ์นาคารแหง่ประเทศไทย 1 บาทเทา่กบั 0.6149 เปโซฟิลิปปินส)์ 

1) ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 เปโซฟิลิปปินส ์(ประมาณ 6,149 บาท) 
2) 10,001 – 20,000 เปโซฟิลิปปินส ์ (6,150 - 12,298 บาท) 
3) 20,001 – 30,000 เปโซฟิลิปปินส ์ (12,299 - 18,447 บาท) 
4) 30,001 – 40,000 เปโซฟิลิปปินส ์ (18,448 - 24,596 บาท) 
5) มากกวา่ 40,001 เปโซฟิลิปปินสข์ึน้ไป  (24,597 บาทขึน้ไป) 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิต 3 ดา้น ประกอบดว้ย 
1) ดา้นกิจกรรม 
2) ดา้นความสนใจ 
3) ดา้นความคดิเห็น 

3. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) 
1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2) ดา้นราคา (Price) 
3) ดา้นสถานท่ี (Place)  
4) ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
5) ดา้นบคุคลากร (People) 
6) ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process) 
7) ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร 
ทางดา้นช่วงเวลาท่ีไปรบัประทาน ความถ่ีในการใชบ้ริการต่อสปัดาห์ ค่าใชจ้่ายโดยประมาณต่อ
ครัง้ ประเภทอาหารท่ีไปใชบ้รกิารรา้นอาหาร 
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นิยามค าศัพทเ์ฉพาะ  
1. ร้านอาหาร หมายถึง หรือ รา้นอาหาร Casual Dining ในประเทศฟิลิปปินสท่ี์มีการ

บรกิารแบบกึ่งเตม็รูปแบบหรือรา้นอาหารระดบักลาง ท่ีมีราคาปานกลาง มีเมนใูหเ้ลือกหลากหลาย
กว่ารา้นอาหารประเภท Fast Food ลกัษณะการใหบ้ริการของรา้นอาหารจะมีบริกรมารับรายการ
อาหารท่ีโต๊ะ และอาหารจะปรุงขึน้ใหม่ตามท่ีสั่งและเสิรฟ์ท่ีโตะ้ จากนั้นเม่ือทานเสร็จสามารถ
เรียกบรกิรมารบัช าระคา่บรกิารท่ีโต๊ะอาหาร 

2. วัยท างาน หมายถึง ช่วงอายท่ีุตอ้งหารายได ้เพ่ือเลีย้งตวัเองและครอบครวั ซึ่งในการ
วิจยัครัง้นีใ้ชช้ว่งอายวุยัท างานท่ีมีการจา้งงานในประเทศฟิลิปปินส ์อายตุัง้แต ่15-64 ปี  

3. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลท่ีรวมถึงเพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส การศกึษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

4. รูปแบบการด าเนินชีวิต  หมายถึง การใช้ชีวิต  การใช้เวลาและการใช้จ่าย 
ของแตล่ะบคุคลท่ีแตล่ะบคุคล ท่ีจะแสดงออกมาใหป้รากฎซ า้ ๆ กนั แสดงออกมาจาก 3 ดา้น คือ  

1) กิจกรรม (Activities) หมายถึง กิจกรรมการใชเ้วลาว่างท่ีผู้บริโภคใชเ้วลาหรือเงิน
ไปในแตล่ะวนั แตล่ะสปัดาห ์

2) ความสนใจ (Interest) หมายถึง สิ่งท่ีผู้บริโภคสนใจท่ีจะเข้าใจและเรียนรู ้ดว้ย
ความพอใจ หรือใหค้วามส าคญัในสิ่งนัน้ ๆ 

3) ความคิดเห็น (Opinion) หมายถึง ความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเป็นสิ่งเรา้ เช่น 
ความคดิเห็นท่ีมีตอ่การไปรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหารแบบ Casual Dining 

5. ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีธุรกิจรา้นอาหาร
น ามาเสนอใหก้ับผูบ้ริโภคท่ีจะท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซือ้หรือใช้บริการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ 

1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ลักษณะของวัตถุดิบและอาหาร เช่น การใช้
วตัถุดิบสด อาหารมีคณุค่าโภชนาการ รูปลกัษณส์วยงาม ดา้นปริมาณอาหารต่อจานท่ีเหมาะสม 
ความสะอาด อาหารมีจดุขายเฉพาะตวั เชน่ อาหารท่ีตอ้งท าใหส้กุบนโต๊ะดว้ยตนเอง  

2) ราคา (Price) หมายถึง ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณค่าจากการใชบ้ริการท่ีผูบ้ริโภค
ไดร้บั และการลดราคาพิเศษ 

3) สถานท่ี (Place) หมายถึง ท าเลท่ีตัง้ เช่น ท่ีตัง้ใกลบ้า้นหรือท่ีท างาน การเดินทาง
ไปสะดวก เวลาการเปิดปิดการให้บริการ ท่ีตัง้รา้นอาหารอยู่ในจุดชมวิว  ท่ีตัง้อยู่ในย่านชุมชน 
สถานท่ีมีความปลอดภยั มีท่ีจอดรถเพียงพอ 
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4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมการท่ีเป็นการติดตอ่ส่ือสาร
ทางการตลาดระหว่างรา้นอาหารและผูบ้ริโภค เช่น รา้นอาหารมีข่าวสารการบอกต่อกันว่าดีมาก 
การมีโฆษณาผ่านส่ือ เช่น Facebook Instagram Twitter การมีกิจกรรมพิเศษช่วงเทศกาล การมี
ระบบสมาชิกท่ีใหส้ิทธิพิเศษ 

5) บคุคลากร (Peoples) หมายถึง การตอบสนองการมาใชบ้ริการใหก้บัผูบ้ริโภคโดย
ผูใ้หบ้ริการ เช่น การตอ้นรบัและการแนะน าเมนู ความเอาใจใส่ของของพนกังานท่ีบริการ เช่น การ
แนะน าอาหารท่ีเสิรฟ์ การจดัการของพนักงานเม่ือลูกคา้พบปัญหา ปริมาณพนักงานท่ีบริการมี
เพียงพอ การแตง่กายพนกังาน 

6) กระบวนการใหบ้ริการ (Process) หมายถึง ระเบียบการท างานภายในรา้นอาหาร
เพ่ือมอบความประทบัใจ เช่น การจดัสิ่งอ านวยความสะดวก การบริการท่ีรวดเร็ว และการบริการ
อย่างถูกตอ้ง เช่น การเสิรฟ์ถูกตอ้งตามท่ีสั่ง มีระบบการจองโต๊ะล่วงหน้า การบริการหาท่ีนั่งให้
ลกูคา้ การบริการน า้ด่ืมก่อนสั่งอาหาร ระบบการช าระเงินหลากหลาย เช่น เงินสด QR Code บตัร
เครดติ 

7) องคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง คุณภาพดา้นรูปแบบ
การใหบ้ริการท่ีสามารถจบัตอ้งได ้เช่น สภาพบรรยากาศ เช่น การตกแต่งรา้น สภาพแสงภายใน
รา้น สีของรา้น เสียงดนตรี กลิ่นภายในรา้น อณุหภูมิภายในรา้น การแตง่กายของพนกังาน การใช้
งานภายในรา้น และปา้ยสญัลกัษณ ์เชน่ หอ้งน า้สะอาด มีปา้ยบง่บอก 

6. ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ระดับความรูส้ึกของ
ผูบ้ริโภคมาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชนท่ี์ไดร้บัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ธุรกิจรา้นอาหารน ามาเสนอใหก้บัผูบ้ริโภค กบัความคาดหวงัจากประสบการณแ์ละความรูใ้นอดีต
ของแตล่ะบคุคล 

7. พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง ลกัษณะการกระท าของแตล่ะบุคคลท่ีมาใชบ้ริการ
รา้นอาหาร Casual dining โดยศกึษาถึงชว่งเวลาท่ีไปรบัประทาน ความถ่ีในการใชบ้รกิารในแตล่ะ
สปัดาห ์คา่ใชจ้า่ยโดยประมาณตอ่ครัง้ ประเภทอาหารท่ีไปใชบ้รกิารรา้นอาหาร 
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กรอบความคิดในการวิจัย  
กรอบแนวคิดในการศกึษาวิจยั เรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต ความพึงพอใจทางดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์กรณีศกึษาจงัหวดั
บางตงักสั ประเทศฟิลิปปินส ์ดงันี ้

 
ตัวแปรต้น (Independent Variable)            ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปแบบการด าเนินชวีิต  
1. กิจกรรม 
2. ความสนใจ 
3. ความคดิเห็น 

 

ความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาด
บริการ  

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
2. ดา้นราคา  
3. ดา้นสถานท่ี  
4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  
5. ดา้นบคุคลากร  
6. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร  
7. ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ  

 

 

 

 

 

 

พฤตกิรรมการใช้บริการร้านอาหาร  
ของชาวฟิลิปปินส ์

 
 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพการสมรส 
4. ระดบัการศกึษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได ้มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร 
2. รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้น

ความคดิเห็น มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์
3. ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้น
องคป์ระกอบทางกายภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์ 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต ความพึงพอใจทางดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด และพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์กรณีศึกษาจงัหวดับาตงักัส 
ประเทศฟิลิปปินส ์ผูว้ิจยัไดท้  าการท าทบทวนวรรณกรรม วารสาร บทความวิชาการ แนวคิด และ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการวิจยั ในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
2. แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
3. แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
4. แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
5. แนวคดิเก่ียวกบัธุรกิจรา้นอาหารและการรบัประทานของชาวฟิลิปปินส ์ 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์

ความหมายประชากรศาสตร ์ไดมี้ผู้ให้ความหมายไว้ ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และ คนอ่ืนๆ 
(2560) กล่าวว่า ‘หลักประชากรศาสตรใ์ชเ้พ่ือการแบ่งส่วนตลาดตามขนาด โครงสรา้ง และการ
กระจายของสดัส่วนประชากรท่ีแตกตา่งกนั เน่ืองจากอตัราการเกิด อตัราการตาย อตัราการอพยพ 
และอตัราสถานภาพการสมรสท่ีไมเ่ท่ากนัในแตล่ะพืน้ท่ี ปัจจยัทางประชากรศาสตรน์ิยมใชเ้พ่ือการ
แยกแยะความแตกต่างของประชากร หรือการแบ่งส่วนตลาด เพ่ือประโยชนใ์นการคน้หาความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ตวัแปรทางประชากรศาสตร ์มีดงันี ้

1) อาย ุความชอบและความสามารถของผูบ้ริโภคจะเปล่ียนแปลงตามอาย ุแตข่อ้มูล
อายุลูกคา้ในทางการตลาดอาจจะเป็นตัวแปรท่ีลวงได ้ยกตัวอย่างเช่น ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ทางการตลาดเป็นวยัหนุม่สาว แตผู่ท่ี้มาซือ้จริงเป็นผูส้งูอายสุาเหตเุกิดจากจิตวิทยาภายในลกูคา้ท่ี
คดิวา่ตนเองยงัเป็นหนุม่สาว 

2) เพศ ทศันคติและพฤติกรรมของผูห้ญิงและผูช้ายมีแนวโนม้ท่ีแตกตา่งกนั ผูห้ญิงมี
ความละเอียดอ่อนและมีความตอ้งการท่ีจะคน้หาขอ้มลูท่ีมากขึน้ก่อนการตดัสินใจ ผูช้ายมกัจะมี
ความเช่ือมั่นในตวัเองสงูและมีความมุง่มั่นกบับางสิ่งท่ีชว่ยใหบ้รรลเุปา้หมาย  
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3) รายได ้รายไดน้ิยมใชใ้นการแบง่ส่วนทางการตลาด แต่ไม่สามารถยืนยนัไดว้่าใคร
จะเป็นลกูคา้ส าหรบัสินคา้หรือบริการนัน้ ๆ   

4) ขัน้ของวงจรชีวิต บุคคลท่ีอยู่ในขัน้ของวงจรชีวิตเดียวกนัอาจมีความตอ้งการและ
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน โดยขัน้ของวงจรชีวิตจะอธิบายพฤติกรรมและความตอ้งการของบุคคล
ตา่งๆ เชน่ โสด แตง่งานใหม ่ผูส้งูอาย’ุ 

ชูชัย สมิทธิไกร (2556, น. 291-310) ไดก้ล่าวว่า ‘ครอบครวัเป็นสถาบนัส าคญัท่ีสุดใน
การหล่อหลอมพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูบ้ริโภค สรา้งพฤติกรรมตามแนวทางท่ีสงัคมตอ้งการ และ
สรา้งความรู ้ทกัษะการบริโภคในเวลาเดียวกนัดว้ย ท่ีเรียกว่ากระบวนการหล่อหลอมทางสงัคมของ
ผูบ้รโิภค  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 กระบวนการหลอ่หลอมทางสงัคมของผูบ้รโิภค  
 

ที่มา : ชูชัย  สมิทธิไกร. (2556). พฤติกรรมผู้บริโภค  (พิมพ์ครัง้ที่  3). กรุงเทพฯ : 
ส านกัพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 

เด็ก 

สมาชิกในครอบครวั เพื่อน 

มีอิทธิพลตอ่คา่นิยมและพฤตกิรรมพืน้ฐาน 

 ศีลธรรมและหลกัศาสนา 

 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล 

 มาตรฐานการแตง่กาย 

 มารยาทในการกระท าและค าพดู 

 แรงจงูใจดา้นการศกึษา 

 เปา้หมายในการศกึษาและการท างาน 

 แบบอย่างของพฤตกิรรมการบรโิภค 

มีอิทธิพลตอ่ทศันคตแิละพฤตกิรรมพืน้ฐาน 

 รูปแบบ 

 ความนิยม 

 ความทนัสมยั 

 พฤตกิรรมการบรโิภคที่ยอมรบัได ้

ก่อนวยัรุน่ วยัรุน่ วยัหนุม่สาว ผูใ้หญ่ 
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จากภาพประกอบ 1 อธิบายว่า เด็กในวยัอายุก่อนวยัรุน่มีแนวโนม้ท่ีจะเช่ือฟังพ่อแม่จาก
การสังเกตพฤติกรรมของพ่อแม่ เม่ือเขา้วัยรุ่นการเรียนรูพ้ฤติกรรมจะมาจากเพ่ือน นอกจากนี ้
กระบวนการหล่อหลอมทางสงัคมของผูบ้ริโภค ยงัเก่ียวขอ้งกับการแสดงใหบุ้คคลเห็นถึงค่านิยม
และรูปแบบพฤตกิรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม 

ครอบครัว หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึน้ไป มีความเก่ียวพันทางสายเลือด หรือ
แตง่งาน หรือ การรบัเลีย้งดบูคุคลท่ีเขา้มาอาศยัอยู่รว่มกัน ซึ่งการตดัสินใจซือ้ในครอบครวั มีความ
แตกตา่งจากการตดัสินใจซือ้กระท าโดยผูบ้ริโภครายบุคคล เพราะการบริโภคสินคา้หรือบริการใน
ครอบครวั มกัเป็นการบริโภครว่มกัน และสมาชิกในครอบครวัมกัจะมีบทบาทในการตดัสินใจซือ้
บทบาทใดบทบาทหนึ่ง แบง่เป็น 

1) ผูร้เิริ่ม คือ ผูเ้สนอความคดิ เก่ียวกบัความตอ้งการสินคา้หรือบรกิาร 
2) ผูมี้อิทธิพล คือ ผูมี้อิทธิพล ตอ่การตดัสินใจ ซือ้สินคา้หรือบรกิาร 
3) ผูต้ดัสินใจ คือ ผูต้ดัสินใจวา่ จะซือ้หรือไมซื่อ้อะไร จะซือ้อยา่งไรและท่ีไหน 
4) ผูซื้อ้ คือ ผูด้  าเนินการ ซือ้สินคา้หรือบรกิาร 
5) ผูใ้ช ้คือ ผูใ้ชส้ินคา้หรือบรกิารโดยตรง’ 

สมจิตร ลว้นจ าเรญิ (2554, น. 59-70) กล่าววา่ ‘พฤติกรรมผูบ้ริโภคไดร้บัอิทธิพลมาจาก
ทางเศรษฐกิจและประชากร ตลาดท่ีเป็นไปไดข้องผลิตภณัฑห์รือบริการใดก็ตาม ต้องเป็นตลาดท่ี
ผู้บริโภคมีฐานะทางเศรษฐกิจดีเพียงพอท่ีจะซือ้ เพ่ือความต้องการตนเอง จุดเริ่มต้นของการ
วิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภคคือการศกึษาขอ้มูลของประชากรท่ีมีอยู่  และอ านาจซือ้ทางเศรษฐกิจ 
ไดแ้ก่ อาย ุสถานะทางครอบครวั เพศ รายได ้การศกึษาและอ่ืน ๆ ซึ่งการวิเคราะหด์งักล่าวจะช่วย
ใหรู้ว้า่ประชากรมีความสามารถในการซือ้มากนอ้งเพียงใด ประกอบดว้ย 

1) เพศ ผูห้ญิงในปัจจุบนัมีความแตกต่างจากในอดีต เน่ืองจากการออกไปท างาน
นอกบา้นส่งผลใหมี้ความตอ้งการสินคา้ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ไดแ้ก่ ตอ้งการอาหารท่ีสะดวกและ
ประหยดัเวลา ตอ้งการการพกัผ่อนในลกัษณะตา่ง ๆ เช่น การเล่นกีฬา การฟังเพลง การท่องเท่ียว 
เป็นตน้  อีกทัง้ผูห้ญิงยงัมีบทบาทในการตดัสินใจซือ้สินคา้เขา้บา้น เช่น ผูห้ญิงมีบทบาทในในการ
ตดัสินใจซือ้อาหารเพราะปัจจุบนัผูห้ญิงเป็นผูมี้ส่วนรว่มในการหารายไดเ้ขา้ครอบครวั นอกจากนี ้
การท่ีผูห้ญิงออกจากบา้นมากกว่าแตก่่อนย่อมส่งผลใหผู้ห้ญิง มีการแลกเปล่ียนความเห็นจากผูท่ี้
ไดไ้ปพบเจอกนั ซึ่งกลายเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซือ้  

2) อายุ ประชากรมีความตอ้งการสินคา้ในการอุปโภคบริโภคท่ีแตกต่างกันไปในแต่
ละชว่งอาย ุเชน่ เดก็ทารกตอ้งการเพียงนม แตว่ยัรุน่ตอ้งการสิ่งท่ีมีรูปลกัษณส์วยงาม  
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3) สถานภาพการสมรส หากครอบครวัท่ีอยู่รว่มกนัขนาดใหญ่ เช่น มีปู่ ย่า พ่อแม่ ลูก 
อยู่รว่มกันจะมีการใชส้ินคา้หรือบริการรว่มกัน แต่หากขนาดครอบครวัท่ีแยกตวัมาจากครอบครวั
ใหญ่ สินคา้หรือบริการส าหรบัครอบครวัจึงมีขนาดหรือปริมาณท่ีนอ้ยลง รูปแบบแตกต่างออกไป  
ซึ่งหมายความว่ายิ่งมีจ  านวนครอบครวัมากขึน้เท่าไร สินค้าหรือบริการท่ีใช้กับครอบครัวก็จะ
ขยายตวัมากขึน้ ขนาดครอบครวัท่ีเล็กลงขนาดของสินคา้หรือบรกิารท่ีใชจ้ะเล็กลงตามไปดว้ย  

4) การศึกษา การท่ีผูบ้ริโภคมีการศึกษาท่ีเพิ่มมากขึน้ท าใหเ้กิดความตอ้งการท่ีเพิ่ม
มากขึน้ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงมักจะส่งผลต่อการตดัสินใจในการซือ้สินคา้ ท่ีมีความ
ละเอียดซบัซอ้นมากขึน้ เชน่ มีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีคณุภาพสงู ตอ้งการการรบัประกนัตัวสินคา้ 
ตอ้งการความช่วยเหลือจากการขาย อีกทัง้การศกึษามีผลตอ่พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การเลือกท่ี
จะชอบส่ือโฆษณา ชนิดของขา่วสารตา่ง ๆ การตอ้งการเวลาและการพกัผอ่น เป็นตน้  

5) อาชีพ เป็นท่ีมาของรายไดใ้นการซือ้สินคา้หรือบริการ อาชีพมีรายไดสู้งหมายถึง 
การมีอ านาจการซือ้ท่ีสูง ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการอุปโภคบริโภค อาชีพท่ีมีระดับรายไดท่ี้สูง
ย่อมจะมีการใชจ้่ายเงินท่ีมากกว่าอาชีพท่ีมีระดบัรายต ่า ซึ่งแตล่ะอาชีพ มีระดบัรายไดท่ี้แตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการซือ้ท่ีแตกต่างกันดว้ย เช่น อาชีพคา้ขายท่ีมีระดับรายไดไ้ม่สูงมากนักจะมี
พฤติกรรมการเลือกซือ้สินคา้ต่าง ๆ อาจจะไม่คอ่ยพิถีพิถัน ส่วนอาชีพนกัธุรกิจท่ีมีระดบัรายไดสู้ง 
การเลือกซือ้สินคา้ตา่ง ๆ จะคอ่นขา้งพิถีพิถนั นอกจากนี ้อาชีพถกูใชส้  าหรบัแบง่ชนชัน้ทางสงัคมท่ี
ชว่ยใหน้กัการตลาดก าหนดเปา้หมายทางการตลาด โดยสินคา้หรือการใหบ้ริการราคาแพง เหมาะ
ส าหรบัผูมี้อาชีพการงานท่ีดี เช่น แพทย ์ผูบ้ริหาร ขา้ราชการ ส่วนสินคา้หรือการใหบ้ริการราคา
ต ่าลงมาเหมาะส าหรบั ผูท่ี้มีอาชีพการงานท่ีมีรายไดต้  ่า เชน่ พนกังานรบัจา้งรายวนั กรรมกร  

6) รายได ้ผู้บริโภคเม่ือรายไดสู้งขึน้ย่อมมีอ านาจซือ้เพิ่มขึน้  และมีความตอ้งการ
ท่ีมากขึน้ดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัสินคา้และบรกิารท่ีช่วยอ านวยความสะดวก ในการด ารงชีวิต 
หรือสินคา้และบรกิารท่ีจะสรา้งการยอมรบัในสงัคมท่ีมากขึน้ แตส่ิ่งท่ีตอ้งตระหนกัคือรายไดเ้พิ่มขึน้
ไม่ไดห้มายถึงการเพิ่มของคา่ใชจ้่ายทางดา้นอาหารการกิน ท่ีอยู่อาศยัท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า
การรองรบัไดข้องรา่งกายมีจ านวนจ ากดั หรือคอ่นขา้งจะคงท่ี แตห่ากพิจารณาแนวโนม้วา่มีการใช้
จา่ยดา้นการพกัผอ่นจะมีอตัราสว่นท่ีผนัแปรโดยตรงกบัการเพิ่มขึน้ของรายไดต้อ่เดือน หากสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเป็นเงินเฟ้อท าใหร้าคาสินคา้และบริการเพิ่มขึน้แต่รายไดมี้อตัราส่วนท่ีลดลง ส่งผลให้
อ านาจซือ้ ของผูบ้ริโภคลดลงดว้ย สินคา้ท่ีเคยซือ้ปริมาณหนึ่งก็จะลดปริมาณลง หรือสินคา้ท่ีเคย
ซือ้มาอุปโภคบริโภคก็อาจจะไม่ซือ้เลย แตส่ินคา้ท่ีจ  าเป็นแก่การครองชีพจะยงัซือ้เท่าเดิม สินคา้ท่ี
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ฟุ่ มเฟือยจะซือ้ลดน้อยลง สรุปได้ว่าราคาสินค้าเม่ือเปรียบเทียบกับรายได้แล้วผู้บริโภคจะมี
พฤตกิรรมการซือ้ ดงันี ้

1) พฤตกิรรมการซือ้สินคา้ในปรมิาณคงท่ี ส าหรบัสินคา้ท่ีจ  าเป็นในชีวิตประจ าวนั 
เชน่ ขา้วสาร น า้มนัพืช สบู ่ยาสีฟัน และอ่ืน ๆ     

2) พฤติกรรมซือ้สินคา้ในปริมาณท่ีลดลง ส าหรบัสินคา้ หรือบริการท่ีฟุ่ มเฟือย 
เชน่ การรบัประทานอาหารนอกบา้น ขนมรูปแบบตา่ง ๆ     

3) พฤติกรรมซือ้สินคา้ทดแทน ผู้บริโภคจะมองหาสินคา้อ่ืนท่ีมีลักษณะอย่าง
เดียวกนัแต่มีราคาถูกกว่าหรือคณุภาพต ่ากว่า เช่น ขา้วสารท่ีมีราคาต ่ากว่า ผลไมท่ี้มีคณุภาพอีก
ระดบัหนึ่ง 

4) พฤตกิรรมงดการซือ้ ผูบ้รโิภคอาจจะลดการซือ้หรือเล่ือนการซือ้ไปก่อน 
5) พฤติกรรมการวางแผนการซือ้ ผูบ้รโิภคจะกระท าตวัเป็นผูท่ี้เห็นคณุคา่ของเงิน

มากขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ผูบ้รโิภคท่ีตอ้งการจะสรา้งเนือ้สรา้งตวั 
อย่างไรก็ตาม รายไดถื้อเป็นตวัก าหนดชนชัน้ทางสังคมท่ีบ่งบอกความสามารถใน

การจบัจา่ยใชส้อย ซึ่งชนชัน้ทางสงัคมแบง่ได ้ดงันี ้
1) ชนชัน้สูงส่วนบน เป็นกลุ่มรายไดสู้งมีทรพัยส์ินจ านวนมาก มักเป็นบุคคลมี

ช่ือเสียง ซึ่งการตดัสินใจซือ้สินคา้ไมต่อ้งพิจารณาอะไรมาก หากถกูใจก็จะเตม็ใจซือ้ 
2) ชนชัน้สูงส่วนล่าง เป็นกลุ่มมีรายไดม้าก ประกอบอาชีพท่ีไดร้บัเงินเดือนสูง 

เช่น ประธานบริษัท ซึ่งการตดัสินใจซือ้สินคา้จะไม่ค  านึงถึงราคา หากถูกใจก็จะเต็มใจซือ้ทันท่ี 
สินคา้ท่ีซือ้อาจเป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือย 

3) ชนชั้นกลางส่วนบน เป็นผู้ประกอบอาชีพท่ีไดร้บัเงินเดือนสูง เช่น นักธุรกิจ
ระดบับริหาร แพทย ์ทนายความ การตดัสินใจซือ้กลุ่มนีจ้ะใชเ้หตุผลประกอบการซือ้  เป็นกลุ่มมี
อ านาจซือ้ 

4) ชนชัน้กลางส่วนล่าง กลุ่มนีร้ะดบัรายไดต้  ่ากว่าสังคมชัน้กลางส่วนบน เช่น 
พนกังานบริษัท มกัจะหาซือ้สินคา้ท่ีท าส าเร็จรูปแลว้มากว่าการสั่งท าพิเศษ การตดัสินใจซือ้จะมี
การเปรียบเทียบมากขึน้และค านงึถึงราคาดว้ย   

5) ชนชั้นล่างส่วนบน เป็นกลุ่มท่ีท ามาหากินวันต่อวัน เช่น แม่คา้ รบัจา้ง การ
จบัจา่ยจะท าดว้ยความระมดัระวงัค านงึถึงความประหยดัไมค่บหาสมาคมนอกบา้น  

6) ชนชัน้ล่างส่วนล่าง เป็นกลุ่มท่ีต่อสูก้ับการด าเนินชีวิต เช่น กรรมกรแบกหาม
ท าใหก้ารตดัสินใจซือ้เป็นไปโดยไมมี่การวางแผน ไมมี่การพิจาณาคณุภาพสินคา้’ 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2538) อธิบายว่า ‘สภาพของตลาด จะประกอบดว้ย
ความสนใจในสินคา้หรือบริการเป็นล าดบัแรก ซึ่งความสนใจของผูซื้อ้จะขึน้อยู่กับคณุสมบตัิตา่ง ๆ 
ของผูซื้อ้ ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา ขนาดของครอบครวัและอ่ืน ๆ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและต่อการตดัสินใจทางการตลาดคือลกัษณะของผูซื้อ้ท่ีไดร้บัอิทธิพลมา
จากสงัคมและวฒันธรรมประกอบขึน้มาเป็นบคุลิกภาพส่วนบคุคลและลกัษณะทางจิตวิทยาของผู้
ซือ้ ลกัษณะเหล่านีเ้ป็นสาเหตขุองแรงกระตุน้ภายในและความมุ่งหมายของผูซื้อ้ เช่น พฤติกรรม
การซือ้ของชายและหญิงมีความแตกตา่งกนั ความตอ้งการในผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซือ้จะ
แตกตา่งกนัไป ในชว่งวฏัจกัรชีวิต’ มี 9 ชว่ง ดงันี ้ 
 
ตาราง 1 พฤตกิรรมการซือ้ตามชว่งของวฏัจกัรชีวิต 
 

ล าดับ วัฏจักรชวีิต พฤติกรรมการซือ้ 

1 วยัหนุม่สาวที่ยงัโสด มีภาระนอ้ยเป็นผูน้  าความคิดทางดา้นแฟชั่น และใชจ้่ายใน
สิ่งที่ก่อใหเ้กิดความสนุกสนาน สะดวกสบายแก่ตนเอง เช่น 
การชมภาพยนตร ์ดนตร ีกีฬา และการทอ่งเที่ยว 

2 คูส่มรสใหมท่ี่ยงัไมม่ีบตุร มีภาระมากขึน้ โดยเฉพาะการใชจ้่ายในสินคา้ประเภทถาวร 
เช่น รถยนต ์ตูเ้ย็น เครือ่งตกแตง่บา้น 

3 ครอบครวัที่มีบตุรคนเลก็ 
อายตุ ่ากวา่ 6 ขวบ 

มักซือ้สินคา้อุปโภคบริโภคในครอบครวัในอัตราสูง สนใจ
สินคา้ใหม่ ๆ ที่ช่วยทุ่นแรงและประหยดัเวลา เช่น เครื่องป่ัน
อาหาร เครือ่งซกัผา้ อาหาร ของเลน่ 

4 ครอบครวัที่มีบตุรคนเลก็ 
อายมุากกวา่ 6 ขวบ 

มีฐานะทางการเงินดีขึน้ และแม่บา้นจะออกท างานมีรายได้
มากขึน้ การโฆษณาไม่มีอิทธิพลมากนกั มกัซือ้สินคา้ขนาด
ครอบครวัหรอืขนาดประหยดั 

5 ครอบครัวที่มีบุตรโตแล้ว แต่ยัง
ศกึษาและอาศยัอยูก่บับิดามารดา 

ครอบครวัมีฐานะเป็นปึกแผ่นขึน้ มกัซือ้สินคา้ประเภทถาวร 
การโฆษณามีอิทธิพลนอ้ย 

6 ครอบครัวที่บุตรแยกครอบครัว
ออกไปแลว้ แต่หัวหน้าครอบครวั
ยงัคงท างานอยู่ 

มีฐานะดี มีการออมเงิน สนใจก่อนท่องเที่ยว แต่ไม่ค่อย
สนใจสนิคา้ใหม ่ๆ     

   
 

 



  17 

ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ล าดับ วัฏจักรชวีิต พฤติกรรมการซือ้ 
7 ครอบครัวที่บุตรแยกครอบครัว

ออกไปแลว้ และหวัหนา้ครอบครวั
เกษียณอาย ุ

รายได้ลดลง รายจ่ายส่วนใหญ่เก่ียวกับสุขภาพ เช่น ยา 
อาหารเสรมิ 

8 อยู่คนเดียว (เนื่องจากอีกฝ่ายตาย
หรอือยา่ขาด) และยงัท างานอยู่ 

มีรายไดจ้ะอยูข่ัน้พอใช ้

9 อยู่คนเดียว (เนื่องจากอีกฝ่ายตาย
หรอือยา่ขาด และเกษียณอาย)ุ 

มีรายไดล้ดลง รายจ่ายส่วนใหญ่เพื่อบ ารุงสขุภาพตอ้งการ
เอาใจใส ่ความรกั และความปลอดภยั 

 
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . (2538). การบริหารการตลาด สืบค้นจาก 

https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/196?locale-attribute=th 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และ คนอ่ืนๆ (2560, น. 214-216) กล่าวว่า รูปแบบการด ารงชีวิต เป็น

อปุนิสยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ซึ่งทฤษฎีนีท้  าใหเ้กิดเกณฑก์ารแบ่ง
ผูบ้ริโภคออกเป็นประเภทตามภาพลกัษณ ์ความพึงพอใจ คา่นิยมและทศันคติตอ่สิ่งหนึ่ง ๆ จดัไว ้
ดงันี ้ 

1) ผู้ท่ีชอบการเข้าสังคมหรือผู้บุกเบิก (Innovators) เป็นกลุ่มท่ีมุ่ งการประสบ
ความส าเร็จ ความกระตือรือรน้ ความโก้หรู ตอ้งการการยกย่อง มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีฐานะทาง
การเงินท่ีดี โดยแสดงมาในรูป ของรสนิยม สนใจในการพฒันา การส ารวจ ปัญหาดา้นสงัคม และ
เปิดรบัการเปล่ียนแปลงในสิ่งใหม่ ๆ ตลอดจนตอ้งการคณุภาพชีวิตท่ีดี ซึ่งมกัจะเป็นผูน้  าของหนว่ย
ธุรกิจและรฐับาล 

2) ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในชีวิต หรือนกัคิด (Thinker) เป็นกลุ่มท่ีมุ่งหลกัการ มีช่วง
อายตุัง้แตร่ะดบัปานกลางขึน้ไป พึงพอใจความสะดวก ต าแหนง่หนา้ท่ีเป็นท่ียอมรบัมีความเช่ือถือ 
และการศึกษาสูง มีการตัดสินใจโดยใช้เหตุผล เข้าใจโลกและเหตุการณ์ส าคัญเป็นอย่างดี มี
ความสขุ และเช่ือมั่นตนเอง มีความต่ืนตวัในการแสวงหาความรู้ รวมทัง้ การเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ 
ของสงัคม สนใจอาชีพครอบครวัการด ารงชีวิต และการใชเ้วลาว่าง มีความตอ้งการสถานภาพทาง
สงัคม มีรายไดม้ากจากหลายทาง ประกอบดว้ย กลุ่มท่ีมีความช านาญเฉพาะอย่าง กลุ่มอนุรกัษ์
นิยม มกัจะสนใจผลิตภณัฑซ์ึ่งมีคณุคา่ มีความคงทนถาวร และมีประโยชน ์

https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/196?locale-attribute=th
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3) ผูท่ี้ยึดมั่นหลักการ (Believers) เป็นกลุ่มท่ียึดถือธรรมเนียมหรือศีลธรรมท่ีเคยมี
การปฏิบตัิกนัมา เก่ียวขอ้งกับองคก์ร ครอบครวั สงัคม ศาสนา ส่วนใหญ่เป็นพวกอนรุกัษน์ิยม ให้
ความส าคญั กับตราสินคา้ ระดบัรายไดแ้ละการศึกษาปานกลาง เพียงพอท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของตนเอง 

4) ผู้ ท่ี ทะเยอทะยาน (Achievers) เป็นกลุ่มยึด ถือสถานะในสังคม  ประสบ
ความส าเร็จในอาชีพ ใหค้วามส าคญัในงานท่ีชอบ รกัความเป็นส่วนตวั และครอบครวั ตอ้งการ
รางวลัในรูปวตัถแุละความภาคภูมิใจ ด าเนินชีวิตอย่างมีขนบธรรมเนียมท่ีคนส่วนมากปฏิบตัิ นิยม
การเมือง เช่ือถืออ านาจ มีความพอใจผลิตภณัฑท่ี์มีภาพลกัษณส์งู เพื่อชีใ้หเ้ห็นถึง การยอมรบั การ
ยกยอ่ง และความส าเรจ็ของผูใ้ช ้

5) ผูท่ี้พยายาม (Strivers) เป็นกลุ่มดิน้รน เพ่ือความปลอดภยัของชีวิต ฐานะการเงิน
และสงัคมนอ้ย ตอ้งการการยอมรบัจากคนอ่ืน รายไดห้รือเงินสามารถชีถ้ึงความส าเร็จของคนกลุ่ม
นี ้ตอ้งการความทนัสมยัและความเป็นเจา้ของ ซึ่งมกัจะไมส่นองตอบตอ่ความตอ้งการของตนเอง 

6) ผู้ท่ีต่อสู้ดิน้รน หรือผู้ท่ีมุ่งความอยู่รอด (Survivors) เป็นกลุ่มท่ีค  านึงเรื่องความ
ปลอดภัย และความมั่นคงในครอบครวั เพราะมีระดับรายไดท่ี้ต ่า การศึกษาไม่สูง ใช้แรงงาน
ท างาน มีความจ าเป็น ความต้องการ แต่รายได้จ  ากัด ท าให้เป็นผู้บริโภคท่ีตัดสินใจซือ้อย่าง
ระมดัระวงั มีการตดัสินใจซือ้ดว้ยเหตผุล และเป็นสินคา้ท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีพ 

7) ผูท่ี้มีประสบการณ ์(Experiencers) เป็นกลุ่มท่ีมีอายุนอ้ย มีแรงกระตุน้ ตอ้งการ
ความต่ืนเตน้ ความแปลกใหม่ ความเส่ียง เป็นคนกระตือรือรน้ต่อสิ่งใหม่ ไม่สนใจในการเมือง 
ตอ้งการอ านาจ ความภาคภูมิใจ และความมั่งคั่ง ตอ้งการกิจกรรมด้านสังคม ตอ้งการการออก
ก าลังกาย กีฬา การพักผ่อน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี ้เก่ียวข้องกับเสื ้อผ้า อาหาร 
ภาพยนตร ์ดนตรี เป็นตน้ 

8) ผูท่ี้ปฏิบตัิการ (Makers) เป็นกลุ่มคนท างานในระดบัปฏิบตัิการ เป็นแรงงานท่ีมี
ทกัษะ ไดแ้ก่ อาชีพก่อสรา้ง งานเลีย้งเด็ก พนกังานระดบัปฏิบตักิาร คนกลุ่มนีจ้ะมีความสนใจดา้น
การเมืองนอ้ย สบัสนกับความคิดใหม่ ๆ เช่ือในรฐับาล ไม่สนใจความเป็นเจา้ของในวตัถุสิ่งของ
ตา่งๆ สินคา้ของคนกลุม่นีม้กัเป็นสินคา้เพ่ือการอปุโภคบรโิภค” 

 
ชชูยั สมิทธิไกร (2556, น. 269-282) อธิบายความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิต หรือ

วิถีชีวิต ไวว้่า “รูปแบบการใชชี้วิตของบุคคลจะแสดงออกในรูปของ กิจกรรม (Activities) ความ
สนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) วิถีชีวิตของแต่ละบุคคลได้รับอิทธิพลมาจาก
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ปัจจยัต่าง ๆ ประกอบดว้ยปัจจยัทางจิตวิทยา เช่น แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ค่านิยม และการเรียนรู ้
ปัจจยัดา้นสังคม และวฒันธรรม เช่น ครอบครวั ชนชัน้ทางสงัคม และวฒันธรรม ความแตกต่าง
ของวิถีชีวิตในแต่ละบคุคล ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการบริโภคของแตล่ะบคุคลมีความแตกตา่งกนัดว้ย 
การคน้หาว่าผูบ้ริโภคกระท ากิจกรรมอะไร มีความสนใจเรื่องอะไร และมีความคิดเห็นตอ่ประเด็น
ตา่งๆอยา่งไร มี 3 ประเดน็หลกั ดงันี ้

1) กิจกรรม (Activities) หมายถึง กิจกรรมการใชเ้วลาวา่งท่ีผูบ้รโิภคใชเ้วลาหรือเงิน 
ไปในแตล่ะวนั แตล่ะสปัดาห ์
2) ความสนใจ (Interest) หมายถึง สิ่งท่ีผูบ้รโิภคสนใจ ท่ีจะเขา้ใจและเรียนรู ้ดว้ย 
ความพอใจ หรือเห็นความส าคญัในสิ่งนัน้ ๆ 
3) ความคดิเห็น (Opinion) หมายถึง ความคดิเห็นตอ่สิ่งใด สิ่งหนึ่ง ท่ีเป็นสิ่งเรา้  

ค าตอบของผูบ้รโิภคจะถกูน ามาจ าแนกผูบ้รโิภค ออกเป็นกลุม่ ๆ มี 5 แบบ ดงันี ้
1) แบบมุง่เนน้วฒันธรรม หมายถึง วิถีชีวิตท่ีมุง่เนน้กิจกรรม ความสนใจและการ 
แสดงความเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมหรือประเพณีทางสงัคม เช่น การชมการแสดงทาง

วฒันธรรม 
2) แบบมุง่เนน้สงัคม หมายถึง วิถีชีวิตท่ีมุง่เนน้กิจกรรม ความสนใจ และการแสดง 

ความเห็นเก่ียวกบัสิ่งรอบตวั เชน่ การเมือง สงัคม สิ่งแวดลอ้ม 
3) แบบมุ่งเนน้ความบนัเทิง หมายถึง วิถีชีวิตท่ีมุ่งเนน้กิจกรรม ความสนใจและ การ

แสดงความเห็น เก่ียวกับความบนัเทิงและความพอใจของตนเอง เช่น การชมภาพยนตร ์การซือ้
สินคา้เพ่ือตอบสนองความพอใจสว่นตวั 

4) แบบมุ่งเน้นบา้นและครอบครวั หมายถึง วิถีชีวิตท่ีมุ่งเน้นกิจกรรม ความสนใจ 
และการแสดงความเห็นเก่ียวกับบ้าน และครอบครัวของตนเอง เช่น การท ากิจกรรมภายใน
ครอบครวั 

5) แบบมุง่เนน้กีฬาและกิจกรรมกลางแจง้ หมายถึง วิถีชีวิตท่ีมุง่เนน้กิจกรรม ความ 
สนใจและการแสดงความเห็น เก่ียวกับการมีสุขภาพแข็งแรง เช่น การเล่นกีฬาและ

การท ากิจกรรมกลางแจง้ 
ตาราง 2 ตวัอย่างของผูบ้ริโภคกระท ากิจกรรมอะไร มีความสนใจเรื่องอะไร และมีความ

คดิเห็นตอ่ประเดน็ตา่งๆอย่างไร 
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ตาราง 2 ตวัอยา่งของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น 

 

กิจกรรม ความสนใจ ความคดิเห็น 
การท างาน ครอบครวั ตนเอง 
งานอดเิรก บา้น ปัญหาสงัคม 
กิจกรรมทางสงัคม งาน การเมือง 
กิจกรรมชว่งพกัรอ้น กิจกรรมในชมุชน ธุรกิจ 
กิจกรรมบนัเทิง นนัทนาการ เศรษฐกิจ 
สมาชิกสโมสร แฟชั่น การศกึษา 
กิจกรรมในชมุชน อาหาร  ผลิตภณัฑ ์
การจบัจา่ยซือ้สินคา้ ส่ือ อนาคต 
กีฬา ความส าเรจ็ วฒันธรรม 

 
ท่ีมา : ชูชัย สมิทธิไกร. (2556). พฤติกรรมผู้บริโภค (พิมพ์ครั้งท่ี  3). กรุงเทพฯ : 

ส านกัพิมพแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
 

สมจิตร ล้วนจ าเริญ (2554, น. 198-207) กล่าวถึง “รูปแบบการด ารงชีวิต หมายถึง 
รูปแบบการใชชี้วิต การใชจ้่ายเงิน และเวลาของตนเอง ซึ่งแบบการด ารงชีวิตมาจากการปรบัตวัให้
เข้ากับสังคม โดยการรบัอิทธิพลจากวัฒนธรรม ชนชั้นสังคม กลุ่มอ้างอิง และครอบครวั การ
ด ารงชีวิต มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค บุคคลเรียนรูแ้บบการด ารงชีวิต ต่อจากนัน้แบบ
การด ารงชีวิตก็จะผนัแปรไปตามคา่นิยมและบคุลิกภาพของแตล่ะบคุคล หรือรูปแบบการด ารงชีวิต
เป็นการรวมอิทธิพล จากบุคลิกภาพ และค่านิยมทางสังคม ท่ีแต่ละบุคคลรับเข้าไว้ ตาม
ภาพประกอบ 2  

นกัการตลาดจะตอ้งคาดคะเนพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าง่ายต่อการรบัอิทธิพลตา่ง ๆ หรือไม ่
เพ่ือพยายามก าหนดลกัษณะ ของผลิตภณัฑใ์หเ้ขา้กับกลุ่ม ท่ีมีแบบการด าเนินชีวิตเดียวกนั และ
ศกึษาผลิตภัณฑใ์หม่ ๆ  ท่ีตอบสนองแบบการด าเนินชีวิต การวดัแบบการด าเนินชีวิตสามารถวดั
ออกมาใน 3 ลกัษณะ ดงันี ้
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1) การวดัความคิดเห็นของผูบ้ริโภค (Opinion) เพราะความคิดเห็นของผูบ้ริโภคจะ
เป็นตวัน าหรือทิศทางการใชชี้วิตของผูบ้รโิภค การท่ีผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นแสดงใหเ้ห็นวา่มีโอกาส
ท่ีจะปฏิบตัอิอกมาในลกัษณะท่ีคดิเห็นนัน้  

2) ความสนใจของผูบ้รโิภค (Interest) เป็นตวัวดัว่าผูบ้รโิภคมีความสนใจเรื่องใดมาก
ท่ีสดุ เพราะถา้ผูบ้รโิภคมีความสนใจเรื่องใดแลว้ยอ่มจะเป็นแนวทางใหป้ฏิบตัติามนัน้ 

3) กิจกรรมของผูบ้ริโภค (Activities) กิจกรรมของผูบ้รโิภคจะแสดงใหเ้ห็นว่าผูบ้ริโภค
ใชเ้วลาและเงินกบัสิ่งท่ีไดท้  าอยู่ 

การวิเคราะห์ทางจิต (Psychographics) ของแต่ละบุคคลในรูปแบบความคิดเห็น 
(Opinions) ความสนใจ (Interests) และกิจกรรม (Activities) ของผูบ้ริโภคจะช่วยใหน้กัการตลาด
วดัรูปแบบการด ารงชีวิตได ้ซึ่งรูปแบบการด ารงชีวิตของแตล่ะบุคคล แตกต่างกันไปตามลกัษณะ
ของประชากร เช่น รายได ้การศึกษา ท่ีอยู่อาศยั  ประเภทของรูปแบบการด ารงชีวิต ของผูบ้ริโภค
แบง่ออก เป็น 3 กลุม่ใหญ่ คือ 

1) แบบการด ารงชีวิตท่ียึดความจ าเป็น (need oriented) โดยจะเนน้การใชชี้วิตอยู่
บนความจ าเป็นของชีวิต โดยแบง่เป็นประเภทดงันี ้

1. ผูใ้ชชี้วิตโดยเรียบง่าย 
 2. ผูใ้ชชี้วิตใหอ้ยูร่อด 
 3. ผูใ้ชชี้วิตภายใตก้ารดแูล 

ผู้บริโภคท่ีใช้ชีวิตดังกล่าวจะใช้เงินอย่างระมัดระวัง ไม่ฟุ่ มเฟือย ซื ้อสินค้าโดย
ค านงึถึงราคาเป็นหลกั  

2) แบบการด ารงชีวิตท่ียึดปัจจัยภายนอก (Outer oriented) โดยจะใช้ชีวิตอิงกับ
ปัจจยัภายนอกของตวัผูบ้รโิภค แบง่ไดด้งันี ้

 1. ผูใ้ชชี้วิตเพ่ือแสวงความเป็นเจา้ของ 
 2. ผูใ้ชชี้วิตเพ่ือการแขง่ขนั 
 3. ผูใ้ชชี้วิตเพ่ือความส าเรจ็ 

ผู้บ ริโภคจะใช้เงิน ไปกับสินค้า ท่ี จะน าไปสู่ความนิยมตามสมัยนิ ยม  การ
ลอกเลียนแบบ การท าตัวเด่นโดยใช้สินคา้แปลกใหม่ การใช้สินคา้ท่ีรูส้ึกเหนือกว่าคนอ่ืน  ซึ่ง
ผูบ้รโิภคจะซือ้สินคา้ใชก้บัตวัเองหรือซือ้สินคา้ใหก้บัคูร่กัหรือครอบครวัดว้ย 

3) แบบการด ารงชีวิตท่ียึดความจ าเป็น (inner oriented) ผู้บริโภคกลุ่มนี ้จะมุ่งท่ี
ตนเองเป็นศนูยก์ลาง ใหค้วามส าคญักบัตวัเองเป็นอยา่งมาก แบง่ไดด้งันี ้
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1. ผูใ้ชชี้วิตอยา่งเช่ือมั่น 
2. ผูใ้ชชี้วิตตามท่ีตนเองประสบมา 
3. ผูใ้ชชี้วิตเพ่ือความสขุจองตนเอง 

ผูบ้รโิภคกลุ่มนีจ้ะซือ้สินคา้เพ่ือตอบสนองความพอใจของตวัเอง ไม่ว่าสินคา้จะราคา
สงูหรือต ่าก็ตาม” 

  

 
 

ภาพประกอบ 2 แบบการด ารงชีวิตท่ีมีอิทธิพล ตอ่การตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
 

ท่ีมา : สมจิตร ล้วนจ าเริญ . (2554). พฤติกรรมผู้บริโภค : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ความคิดเห็นของผู้บริโภค 
2) ความสนใจของผู้บริโภค 
3) กิจกรรมของผู้บริโภค 

 

 

การวดัรูปแบบการด ารงชีวิตของผู้บริโภค 
 

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
 

การเลือกร้าน และตราสินค้า 
 

รายจา่ยงบประมาณเวลา 
 

รายจา่ยงบประมาณการเงิน 
 

การเลือกผลิตภณัฑ์ 
 

ผลประโยชน์ที่ต้องการ 
 

พฤติกรรมทัว่ไป 
 

การตดัสินใจ 
ในแตล่ะครอบครัว 

คา่นิยม แบบการด ารงชีวิต บคุลิกภาพ 
 

 
เศรษฐกิจและลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

วฒันธรรมและวฒันธรรมยอ่ย 
ชัน้ทางสงัคม 
กลุม่อ้างอิง 
ครอบครัว 
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อภิวรรณ ศิรินันทนา (2559 , น. 114-119) ให้ความหมายว่า ‘แบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) หมายถึง รูปแบบการใชชี้วิตของบุคคลท่ีแสดงออกมา ในรูปของกิจกรรม ความสนใจ 
และความคิดเห็น การวิเคราะหเ์ชิงจิตวิทยาสงัคมเป็นการวิเคราะหผ์ูบ้ริโภคดา้นการด ารงชีวิตว่ามี
การจดัสรรทรพัยากร เพ่ือการด าเนินกิจกรรมในแตล่ะวนัในลกัษณะใด มีบริบทและสิ่งแวดลอ้มท่ี
เขาสนใจและถือเป็นสิ่งจ  าเป็นแบบใด มีความคิดเห็นต่อสิ่งแวดลอ้มท่ี เขาสัมผัสอยู่นั้นอย่างไร 
แบบการด าเนินชีวิตของผูบ้รโิภคจะถกูก าหนด จากปัจจยัตา่งๆ ท่ีประกอบดว้ย ประสบการณ์ผ่าน
มา ลกัษณะท่ีติดมาแต่ก าเนิด และสถานการณ์ของปัจจุบนั ซึ่งสิ่งเหล่านีมี้อิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ทกุ ๆ คนจะมีแบบการด าเนินชีวิตของตนเอง โดยผ่านการขดัเกลาตามล าดบัขัน้ตอนของ
วงจรชีวิต จึงส่งผลใหผู้บ้ริโภคถูกแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม  รูปแบบการด าเนินชีวิต (LIfestyle) จะ
เป็นรูปแบบของบุคคลท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลนั้น ๆ โดยท่ีวิถีการด าเนินชีวิตจะได้รับ 
อิทธิพลจากปัจจยัตา่ง ๆ ทัง้ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา และปัจจยัทางดา้นสงัคม และวฒันธรรม การ
ท่ีวิถีชีวิตมีความแตกต่างกันย่อมส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของบุคคลมีความแตกต่างกัน 
การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ AIO เป็นการศึกษาว่าผูบ้ริโภคมีกิจกรรมใดบา้งท่ีสนใจ มี
ความสนใจชอบไม่ชอบสิ่งใด มีความคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ แบบใด ค าตอบจะถูกน ามาวิเคราะห์
จ  าแนกผูบ้ริโภคออกเป็นกลุม่ ๆ เพ่ือสรา้งความสะดวกตอ่การเขา้ถึงการส่ือสารทางการตลาด การ
โฆษณา และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภค’ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2538 , น. 205-206) ให้ควมหมายว่า ‘แบบการ
ด ารงชีวิต หมายถึง แบบของชีวิตท่ีประชาชนไดใ้ชชี้วิต ใชจ้่ายเงินและเวลา นกัการตลาดไดแ้บ่ง
ส่วนตลาดตามแบบการด ารงชีวิต โดยก าหนดลักษณะผลิตภัณฑใ์หเ้ขา้กับกลุ่มท่ีมีรูปแบบการ
ด ารงชีวิตเดียวกันและศึกษาถึงผลิตภัณฑใ์หม่ ๆ ท่ีจะตอบสนองแบบการด ารงชีวิต รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตบุคคลขึน้อยู่กับ วฒันธรรม ชนชัน้ทางสงัคม และกลุ่มอาชีพแตล่ะบุคคล ซึ่งการเลือก
ซือ้ผลิตภณัฑข์องบคุคลขึน้อยูก่บั รูปแบบการด าเนินชีวิตของเขา’ 

อดลุย ์จาตรุงคกุล และ ดลยา จาตรุงคกุล (2549) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
บุคคลเป็นแบบการใชเ้วลาและเงินท่ีมีต่อพฤติกรรมการซือ้หรือการบริโภค ท าใหว้ิธีการขายหรือ
การซือ้เปล่ียนแปลง ไปตามแบบการด าเนินชีวิตปัจจุบนั เช่น การใชส้ินคา้ท่ีสะดวก การใชเ้ครื่อง
ผอ่นแรง และประหยดัเวลา  สามารถจ าแนกไดต้ามภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 รูปแบบของการใชชี้วิตกบัอิทธิพลตอ่พฤตกิรรม 
 

ท่ีมา: อดลุย ์จาตรุงคกลุ และ ดลยา จาตรุงคกลุ (2549) 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ปรีชา อศัวโกสินชยั (2560) กล่าวว่า ‘ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps เป็นกลยทุธ์

ทางการตลาดท่ี Philip Kotler ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นแนวความคิดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจด้านการ
บรกิาร ประกอบดว้ย  

1) ดา้นผลิตภัณฑ ์(Product) หมายถึง ประเภทผลิตภัณฑ์ ท่ีจับตอ้งไม่ไดใ้นธุรกิจ
บรกิาร ซึ่งตอ้งตอบสนอง ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ซึ่งมาจากการวิเคราะหส์ิ่งท่ีผูข้ายตอ้งการ
จะมอบใหผู้ซื้อ้ โดยจะถือเป็นสิ่งแรกท่ีตอ้งเอามาเป็นตวัก าหนด กลยทุธท์างการตลาด 

2) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง ต  าแหน่งท่ีตั้ง ของการบริการ
อาหารอยูใ่นระยะเวลาท่ีผูบ้รโิภคมีความตอ้งการ สามารถแสวงหาซือ้จากสถานท่ีท่ีคาดหมายไวไ้ด ้
รวมถึงสภาพของสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม 

3) ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผู้บริโภค 
และส่ือสารชกัจูง เพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจมาใชบ้ริการ เช่น การบอกกล่าวเรื่องราวของสินคา้ บริการ หรือ
โฆษณา ขายโดยบคุคล การจดัท าการสง่เสรมิการตลาดรูปแบบตา่ง ๆ การเผยแพรข่่าวสาร เพ่ือชกั
จงูใหผู้บ้รโิภคตดัสินใจมารบัประทานอาหาร  

ตวัก าหนดแบบการใชช้ีวิต 

- ประชากรศาสตร ์
- วงจรชีวิตครอบครวั 

- ชัน้ทางสงัคม 

- บคุลิกภาพ 

- ประสบการณ ์

- วฒันธรรม 

- อารมณ ์

- สิ่งจงูใจ 

- คา่นิยม 

 

ตวัก าหนดแบบการใชช้ีวิต 

- การซือ้/การบรโิภค 

o ที่ไหน 

o กบัใคร 
o อยา่งไร 

o เม่ือไร 

o อะไร 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 

- กิจกรรม 

- ความสนใจ 

- ความคิดเห็น 

o ชอบ/ไมช่อบ 

o ทศันคต ิ

o การอปุโภค
บรโิภค 

o การคาดหมาย 

o ความรูส้กึ 
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4) ดา้นราคา (Price) หมายถึง การก าหนดราคา ณ ระดบัใด ๆ ท่ีเป็นปัจจัยต่อการ
ตดัสินใจใชบ้รกิาร ท่ีจะสรา้งคณุคา่ท่ีผูบ้ริโภค จะไดร้บัโดยจะท าการไตรต่รองระหว่างประโยชน์ ท่ี
จะไดร้บั และราคาท่ีตอ้งจ่ายของบริการเสมอ และมีการเปรียบเทียบกับบริการของท่ีอ่ืนดว้ย ใน
ดา้นนีต้อ้งค านงึถึงความเหมาะสม และส ารวจคูแ่ขง่ก่อนท่ีจะปลอ่ยการบรกิารนัน้ออกสู่ตลาด หรือ
มีหลายระดบัราคาเพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือก ซึ่งเป็นกลยุทธท่ี์นกัการตลาดน ามาใช ้ปัจจุบนัราคามี
ความส าคญั เน่ืองจากผูบ้ริโภคสามารถหาขอ้มลู เง่ือนไขการช าระเงินทางและเปรียบเทียบราคา 
ทางออนไลนไ์ดส้ะดวกและรวดเรว็มากขึน้  

5) ดา้นบคุคล (People) หมายถึง สรา้งความพึงพอใจใหก้บัผูบ้รโิภคโดยพนกังาน ซึ่ง
มาจากการฝึกอบรมพนักงานทางดา้นทัศนคติ และไหวพริบ การตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ยา่งทนัทว่งที การแกไ้ขปัญหา  

6) ด้านการสร้าง และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) หมายถึง การสรา้งคณุภาพ ทางดา้นรูปแบบการใหบ้รกิารท่ีรูส้กึจบัตอ้งได ้เช่น การ
แต่งตวัของพนักงานเรียบรอ้ย ดสูะอาด ค าพูดท่ีสุภาพ การใหบ้ริการอย่างรวดเร็ว และค านึงถึง
คณุค่าท่ีผูบ้ริโภคจะไดร้บั หรืออปุกรณต์า่ง ๆ ท่ีมีคณุภาพ เพ่ือช่วยสรา้งความประทบัใจตัง้แตค่รัง้
แรก  

7) ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง สิ่งท่ีเก่ียวกับ ระเบียบการท างานด้าน
บรกิาร ท่ีจะเสนอใหผู้บ้รโิภคเพ่ือมอบความประทบัใจ’  

ดวงพร ทรงวิศวะ (2559) กล่าวว่า ‘ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps คือการน าเสนอ
ภาพรวมของธุรกิจ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือทางกลยทุธก์ารใหบ้รกิาร มีดงันี ้

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นสิ่งท่ีสนองความจ าเป็น และความตอ้งการของมนษุย ์คือ สิ่งท่ี
จะตอ้งมอบใหแ้ก่ผู้บริโภคและผูบ้ริโภคไดร้บัผลประโยชนแ์ละคุณค่าของผลิตภัณฑน์ั้น ๆ แบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ จบัตอ้งได ้และจบัตอ้งไม่ได ้ทางธุรกิจรา้นอาหาร ผลิตภัณฑท่ี์จบัตอ้งได ้
ไดแ้ก่ อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไมไ่ด ้คือ การใหบ้รกิารผูบ้รโิภค 

2) ด้านราคา หมายถึง คุณค่าในรูปตัวเงิน การก าหนดราคาอาหาร และการ
ใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการ กับกลุ่มผูบ้ริโภค ราคามีผลตอ่สถานะและ
ภาพพจนท์างการตลาดดว้ย 

3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย การพิจารณาท าเลของรา้น  โดยค านึงถึงระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ระบบน า้ประปา น า้ทิง้ ระบบแก๊สหุงตม้ โดยทั่วไปท่ีตัง้รา้น ควรเขา้ถึงไดง้่าย 
สามารถเห็นจากรมิถนน และอยูใ่นเสน้ทางรถบรกิารสาธารณะ มีลานจอดรถ 
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4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นการส่ือสารระหว่างธุรกิจ และผูใ้ชบ้ริการ โดยมี
เป้าหมายแจง้ข่าวสาร หรือชกัจูง ใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการ รวมถึง เป็นการวาง
แนวทางท ากลยทุธท์างการตลาด 

5) ดา้นบคุคล หมายถึง บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เชน่ ผูล้งทนุ คูค่า้ธุรกิจ ผูจ้  าหน่าย
วตัถุดิบ ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการ และส าคญัท่ีสุดคือบุคลากรท่ีท างานในรา้นอาหาร ตอ้งมีทักษะ
ความรู ้สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีใหธุ้รกิจด าเนินงานบรรลเุปา้หมายได ้

6) การสรา้ง และการน าเสนอทางกายภาพ เป็นการน าเสนอผูบ้ริโภคผ่านการแต่ง
รูปลักษณ์ของรา้น เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องมือใช้สอย บรรยากาศ สี แสงไฟ เพลง เครื่องแต่งกาย
พนกังาน เพ่ือใหเ้ห็นภาพลกัษณ ์สรา้งสญัลกัษณใ์หผู้บ้ริโภคจ าได ้อีกทัง้ ยงัเป็นปัจจยัหลกัในการ
สรา้งบรรยากาศ และสรา้งประสบการณก์ารรบัประทานอาหารของผูบ้รโิภค 

7) ดา้นกระบวนการ การก าหนดระเบียบ และการปฏิบตัิงานท่ีจะน าเสนอใหผู้บ้ริโภค 
เพ่ือส่งมอบการบริการ อย่างถกูตอ้งตามแบบแผนท่ีรา้นก าหนดไว ้เพ่ือท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึง
พอใจกบัผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร’ 

ธีรกิติ นวรตัน ์ณ อยุธยา (2557, น. 90-180) อธิบายว่า ‘ส่วนประสมการตลาดบริการ 
(Service Marketing Mix) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 ประเภทหลกั ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลิตภณัฑบ์รกิาร (The Service Product) หมายถึง ขอ้เสนอทัง้หมดของผูข้ายท่ี 
สามารถใหป้ระโยชนห์รือคณุคา่แก่ผูบ้รโิภคได ้ผลิตภณัฑบ์รกิาร แบง่ออกได ้5 ระดบั 

ดงันี ้
1) ผลประโยชนห์ลกั หมายถึง ประโยชนพื์น้ฐานท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการอย่างแทจ้ริง

จากการซือ้ผลิตภณัฑ ์เชน่ การอ่ิมทอ้ง 
2) ผลิตภัณฑ์พื ้นฐาน หมายถึง สิ่ งท่ีนักการตลาดสร้างขึน้จากการเปล่ียน

ผลประโยชนห์ลักใหอ้ยู่ในลกัษณะรูปธรรม ท่ีสามารถน าเสนอ และสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของผูบ้รโิภคได ้เชน่ อาหาร น า้ พืน้ท่ีรบัประทานอาหาร 

3) ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง หมายถึง สิ่งท่ีผู้บริโภคคาดหวังจะต้องได้รับเม่ือซือ้
ผลิตภัณฑ์ เช่น อาหารท่ีสะอาด อาหารท่ีรสชาติดี อาหารท่ีใช้วัตถุดิบอย่างดี บรรยากาศ
รา้นอาหารผอ่นคลาย 

4) ผลิตภณัฑเ์สริม หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์มีความแตกตา่งจากผูข้ายรายอ่ืนๆ เป็น
การเพิ่มคณุค่าใหผ้ลิตภัณฑใ์นรูปของคณุภาพท่ีเหนือกว่า ซึ่งโดยทั่วไปผูบ้ริโภคไม่คาดหวงัว่าจะ
ไดร้บั เชน่ บรกิารรบัจองโต๊ะอาหารลว่งหนา้ ผา้เปียกเช็ดมือ 



  27 

5) ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นไปได้ หมายถึง คุณประโยชน์หรือคุณค่าเพิ่มทั้งหมด ท่ี
สามารถเพิ่มเติมเขา้ไปในผลิตภัณฑไ์ดใ้นอนาคต เพ่ือใหผ้ลิตภัณฑท่ี์น าเสนอตอบสนองความ
พอใจของผูบ้รโิภคเกินความคาดหวงัและเหนือคูแ่ข่ง ซึ่งผูบ้ริโภคนอกจากไดร้บัความพึงพอใจแลว้ 
ผลิตภัณฑท่ี์เป็นไปไดนี้ย้ังสรา้งความประหลาดใจในแง่ดีใหผู้บ้ริโภคดว้ย เช่น หอ้งรบัรองพิเศษ 
อภินนัทนาการพิเศษดว้ยไวนช์ัน้เลิศ การเปิดบรกิาร 24 ชั่วโมง เป็นตน้ 

ผลิตภณัฑเ์สริม และผลิตภัณฑท่ี์เป็นไปได ้สามารถท าใหบ้ริการ แตกตา่งจากคู่แข่ง 
และเพิ่มคณุคา่ในทศันะของผูบ้ริโภค แมว้า่เป็นในแง่ของความพอใจด้านอารมณห์รือจิตใจเท่านัน้ 
แตเ่ป็นการสรา้งตราย่ีหอ้ใหมี้ช่ือเสียง สามารถตัง้ราคาในระดบัสงูได ้และผูบ้รโิภคเกิดความมั่นใจ
คุณภาพของบริการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทางด้านแนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ล้อมรอบ
ผลิตภัณฑห์ลกัมีตน้ทุนในการใหบ้ริการเพียงรอ้ยละ 30 แต่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค
มากถึงรอ้ยละ 70  เชน่ การใหบ้รกิารอยา่งมีคณุภาพในการรบัรูข้องผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ความเช่ือถือได้
ในการใหบ้ริการ การตอบสนองผูบ้ริโภค ความใส่ใจต่อผูบ้ริโภค และการสรา้งความมั่นใจใหก้ับ
ผูบ้รโิภค ซึ่งสิ่งเหลา่นีจ้ะท าใหเ้กิดความแตกตา่งจากคู่แขง่ 

2. การก าหนดราคาบริการ (Pricing The Service) ราคามีอิทธิพล ต่อการรบัรูข้อง
ผูบ้รโิภคในเรื่องคณุคา่ และคณุภาพของการบรกิารท่ีน าเสนอ ซึ่งวิธีการก าหนดราคา จากผูบ้รโิภค 
(Customer Based Pricing) หรือการก าหนดราคาจากอุปสงคเ์ป็นการก าหนดราคา บนพืน้ฐาน
ของการรบัรูใ้นคุณค่าการบริการของผูบ้ริโภคเป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาปัจจัยส าคญัท่ี
เก่ียวข้องกับผู้บริโภค ได้แก่ ความสามารถและเต็มใจในการจ่าย รสนิยมความต้องการของ
ผูบ้ริโภค ระดบัความรูข้องผูบ้ริโภคเก่ียวกับบริการท่ีตอ้งการไดร้บั โดยทั่วไปผูบ้ริโภคจะมีการรบัรู ้
เรื่องคณุคา่ท่ีแตกตา่งกนั 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ผูบ้ริโภคท่ีคิดว่า คณุค่า หมายถึง ราคาถูก ผูบ้ริโภคกลุ่มนีจ้ะค านึงถึงจ านวน
เงินท่ีเขาตอ้งจ่าย เป็นปัจจัยท่ีส าคญัท่ีสุด ซึ่งกลยุทธ์กับผูบ้ริโภคกลุ่มนีคื้อ การลดราคา การตัง้
ราคาแบบเป็นเลขคี่ 

2) ผู้บริโภคท่ีคิดว่า คุณค่า หมายถึง คุณภาพบริการ ท่ีตรงกับความตอ้งการ 
ผูบ้ริโภคกลุ่มนีใ้หค้วามส าคญักบั ผลประโยชนท่ี์เขาจะไดร้บัการบริการเป็นส าคญัท่ีสดุ ซึ่งราคามี
ความส าคัญน้อยกว่า โดยนักการตลาดสามารถก าหนดราคาให้สูงขึน้จากเดิมได้ กลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมคือ ราคาเพ่ือศกัดิศ์รีหรือเพ่ือภาพลกัษณ ์และราคาเริ่มแรกสงูส าหรบัผลิตภณัฑใ์หม่ 

3) ผูบ้ริโภคท่ีคิดว่า คุณค่า หมายถึง การแลกเปล่ียนกัน ระหว่างคุณภาพ ของ
การบรกิารท่ีไดร้บักบั มลูคา่ของเงินท่ีเขาตอ้งเสียไป ผูบ้รโิภคประเภทนี ้จะพิจารณาคณุคา่ของการ
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บริการจากคณุภาพการบริการ เปรียบเทียบกบัจ านวนเงิน ท่ีเขาตอ้งสญูเสียไป เป็นหลกักลยทุธท่ี์
เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคกลุ่มนีคื้อ ราคาคุม้คา่ (Value Pricing) เป็นการคิดราคารวมจากการบริการ
หลาย ๆ อย่างท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการใหถู้กกว่าราคาปกติของบริการเหล่านัน้ และการก าหนดราคา
บรกิารตามกลุม่ผูบ้รโิภค 

4) ผูบ้รโิภคท่ีคิดวา่ คณุคา่ หมายถึง สิ่งท่ีไดร้บัมาทัง้หมด เปรียบเทียบกบัทกุๆสิ่ง
ท่ีเขาตอ้งสูญเสียไป ผูบ้ริโภคประเภทนีจ้ะพิจารณาเปรียบเทียบ ผลประโยชนท์ัง้หมด ท่ีเขาไดร้บั
จากการบริการกับทุก ๆ สิ่งท่ีเขาตอ้งสญูเสียไป แลกกบัการบริการนัน้ ซึ่งสิ่งท่ีเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของเงิน เวลา ความพยายาม แรงงาน กลยทุธท่ี์เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคกลุ่มนี ้เป็นการก าหนดราคา
บริการท่ีรวมกันเป็นชุด (Price Bundling) การก าหนดราคาบริการตามผลลพัธข์องงาน (Results 
Based Pricing) 

3. การจดัจ าหน่าย (Place) ความส าคญัของแหล่งท าเลของสถานท่ี ขึน้อยู่กบัระดบั
ของการมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้หบ้ริการกบัผูบ้ริโภค ในกรณีผูบ้ริโภคตอ้งเดินทางไปรบับริการ ณ 
สถานท่ีของผูใ้หบ้รกิาร ในกรณีนีก้ารเลือกท าเลใหเ้หมาะสม พิจารณาถึงความสะดวกของผูบ้รโิภค 
ในการมารบับริการจะมีความส าคญัมาก และค านึงถึงท าเลท่ีตัง้ของคู่แข่งประกอบการพิจารณา
ดว้ย การจดัจ าหนา่ยบรกิาร ตอ้งค านงึถึงหลกัเกณฑ ์คือ  

1) สามารถเขา้ถึงได ้ซึ่งหมายถึง ความง่าย และความสะดวกในการซือ้ ในการใช้
หรือการรบับรกิาร  

2) ความพรอ้มท่ีจะใหบ้ริการได ้หมายถึง ระดบัความพรอ้ม ในการใหบ้ริการแก่
ผูบ้รโิภค ซึ่งท าใหผู้บ้รโิภคสามารถซือ้ใช ้หรือรบับรกิาร 

4. การส่ือสารการตลาดบริการ (Promotion: Communication of The Service) คือ 
การใหข้อ้มลูท่ีจ  าเป็นต่าง ๆ แก่ผูบ้ริโภค การใหค้วามรูด้า้นผลิตภณัฑ ์การชกัจงูผูบ้ริโภคตดัสินใจ
ซื ้อผลิตภัณฑ์ การช่วยเตือนความจ าแก่ผู้บริโภค เครื่องมือทางการส่ือสารทางการตลาด 
ประกอบดว้ย 

1) การโฆษณา ซึ่งเป็นการติดต่อส่ือสาร กับผูบ้ริโภคโดยไม่ใชบุ้คคล เพ่ือท าให้
ผูบ้ริโภครูจ้ักสินคา้หรือบริการ ท าใหลู้กคา้มองเห็นความแตกต่างระหว่างบริการของกิจการ  กับ
บรกิารของคูแ่ขง่ 

2) การขายโดยใชพ้นกังาน เก่ียวขอ้งกบัการมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้หบ้ริการกับ
ผูบ้รโิภค ซึ่งจะชว่ยทางดา้นการสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีตอ่ผูบ้รโิภค 
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3) การส่งเสริมการตลาด จะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ลูกคา้ คนกลาง และ
พนกังานขาย ตวัอยา่งเชน่ 

3.1 ดา้นผูบ้ริโภค เช่น การใหเ้ปล่า การแจกตวัอย่าง การสาธิต บตัรส่งเสริม
การขาย การคืนเงิน 

3.2 ดา้นของกลุม่คนกลาง เชน่ การใหเ้ปลา่ การใหส้ว่นลด การใหร้างวลั 
3.3. ด้านของพนักงานขาย เช่น เงินพิเศษ รางวัล การแข่งขันและรางวัล

ผลงานท่ีดีท่ีสดุ 
4) การประชาสัมพันธ์ หมายถึง แผนงานการสรา้งและรกัษาภาพลักษณ์ การ

สรา้งความเขา้ใจไปยังกลุ่มคนท่ีสนใจใชบ้ริการของธุรกิจ นอกจากทางดา้นภาพลกัษณแ์ลว้การ
ประชาสมัพนัธเ์ป็นการสนับสนุนการส่งเสริมการตลาด การแกปั้ญหาเรื่องต่างๆท่ีจะมีผลเสียต่อ
ธุรกิจเพ่ือสรา้งความมั่นใจว่าองคก์รเป็นท่ียอมรบัของสาธารณชน สรา้งทศันคติท่ีดีต่อธุรกิจ และ
สรา้งความคุน้เคยใหก้ับผูบ้ริโภค เครื่องมือในการประชาสมัพนัธ ์เช่น ส่ือสิ่งพิมพต์่าง ๆ (เอกสาร
ประกอบการเผยแพรข่่าวสาร แผน่พบั โปสเตอรบ์ทความในนิตยสาร รายงานส าหรบัพนกังาน เป็น
ตน้) กิจกรรมพิเศษ (จดัสมัมนา การสนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือสงัคม เป็นตน้) การจดันิทรรศการ การ
ใชส้ญัลกัษณห์รือตราบรษิัท 

5) การบอกปากตอ่ปาก เม่ือผูบ้รโิภคพอใจหรือไมพ่อใจในการบรกิาร ผูบ้รโิภคจะ
ถ่ายทอดใหผู้อ่ื้น การบอกปากตอ่ปากนีเ้ป็นการส่ือสารการตลาดท่ีส าคญั  ท่ีขอ้มูลเผยแพรอ่อกไป
ยงัผูบ้รโิภคคนอ่ืน ซึ่งการส่ือสารแบบวิธีนีช้ว่ยใหบ้รษิัทประหยดัคา่ใชจ้า่ยเม่ือเทียบกบัวิธีอ่ืนๆ 

6) การตลาดทางตรง เป็นการส่ือสารไปสู่ผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอรแ์ละโทรคมนาคม เพ่ือตอบสนองวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงของผูบ้รโิภคท่ีมีเวลานอ้ยลง 

5. บุคคล (People) ปัจจัยท่ีเก่ียวกับบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการน าเสนอบริการให้
ผูบ้ริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อการรบัรูข้องผูบ้ริโภค ซึ่งบุคคลเหล่านีอ้าจหมายถึง พนักงานของกิจการ 
ผูบ้รโิภคท่ีใชบ้รกิาร และผูบ้รโิภคคนอ่ืนๆท่ีอยูร่ว่มอยูร่ว่มในสิ่งแวดลอ้มของบรกิารนัน้  

ในปัจจุบนันีผู้บ้ริโภคมีความคาดหวงัเก่ียวกับสินคา้ และบริการท่ีสูงขึน้ แต่มีความ
ภกัดีตอ่ตราสินคา้ท่ีนอ้ยลง เน่ืองจากมีขอ้มูลในการตดัสินใจและทางเลือกท่ีมากขึน้ ท าใหผู้บ้ริโภค
ไม่ยอมรบัสินคา้และบริการ ท่ีไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัท่ีสูงขึน้ การท่ีกิจการมีการ
จัดการท่ีก าหนดให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานไดต้ามมาตรฐานท่ีผู้บริโภคคาดหวัง  เป็นสิ่งท่ี
จ  าเป็นมาก บทบาทของพนักงานส่วนหน้าส าคญัต่อกิจการเน่ืองจากเป็นผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ขา่วสารของกิจการ และเป็นตวัแทนกิจการในการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูบ้รโิภค 



  30 

6) กระบวนการในการใหบ้ริการ (Process) หมายถึง ขัน้ตอนวิธีการ และงานประจ า
ต่าง ๆ ท่ีตอ้งปฏิบตัิตามเวลา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ในการน าเสนอการบริการใหก้ับผูบ้ริโภค ซึ่ง
แนวทางในการพิจารณาทางเลือกในการปรบัปรุง หรือเปล่ียนแปลงกระบวนการ ดงันี ้

6.1 ลดความแตกต่างในกระบวนการ (Reduced Divergence) เป็นการสรา้ง
มาตรฐานในกระบวนการใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภค เพ่ือลดตน้ทนุและประสิทธิภาพ ในการด าเนินงาน
เป็นหลกั แตผู่บ้รโิภคอาจมองวา่เป็นการบรกิารท่ีมีรูปแบบจ ากดั และผูบ้รโิภคไมมี่ทางเลือก 

6.2 เพิ่มความแตกต่างในกระบวนการ (Increased Divergence) เป็นการเพิ่ม
ความหลากหลายของการใหบ้ริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายและเฉพาะเจาะจง
ของผูบ้รโิภค วิธีการนีมี้การก าหนดราคาท่ีคอ่นขา้งสงู แตอ่าจสง่ผลใหป้รมิาณยอดขายลดลง 

6.3 ลดความซับซ้อนในกระบวนการ (Reduced Complexity) วิธีการนีจ้ะลด
ขัน้ตอนท่ีไม่จ  าเป็นในการบริการ เพ่ือควบคมุกระบวนการผลิต การจดัจ าหน่าย และการน าเสนอ
บรกิารจะง่ายขึน้ อีกทัง้ยงัชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบรกิารใหง้่ายขึน้ 

6.4 เพิ่มความซับซ้อนในกระบวนการ (Increased Complexity) เป็นการเพิ่ม
ชนิดของการบริการท่ีเพิ่มมากขึน้ เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดและเพิ่มส่วนแบง่ทางการตลาด 
เรียกว่ากลยุทธ์การเจาะตลาด ดังตาราง 3 เป็นการยกตัวอย่างการเปล่ียนแปลงกระบวนการ   
ตามแนวทางเลือกตา่ง ๆ  

7) หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งท่ีมองเห็นหรือจับตอ้ง
ได ้ท่ีเป็นเคร่ืองมือบง่ชีถ้ึง คณุภาพของการบรกิาร แบง่ออกเป็น ภมูิทศัน ์และสิ่งท่ีจบัตอ้งได’้ 
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ตาราง 3 ตวัอยา่งการลดความซบัซอ้นในกระบวนการ (Reduced Complexity) และการเพิ่มความ
ซบัซอ้นในกระบวนการ (Increased Complexity) จากกระบวนการปัจจบุนั 
 

ลดความซบัซอ้นใน
กระบวนการ 

กระบวนการปัจจบุนั 
เพิ่มความซบัซอ้นใน
กระบวนการ 

ไมม่ีระบบจองโต๊ะลว่งหนา้ รบัจองโต๊ะลว่งหนา้ทางโทรศพัท์
เท่านัน้ 

รบัจองโต๊ะลว่งหนา้ทางโทรศพัท ์
โทรสาร ทางอินเทอรเ์น็ตและ
สามารถเลือกโต๊ะไดต้ามความ
ตอ้งการ 

ไมม่ีบริการที่จอดรถ มีบริการที่จอดรถในรม่ มีบริการพิเศษใหพ้นกังานน ารถ
ลกูคา้ไปจอด พรอ้มทัง้คอยดแูล
รถใหด้ว้ย 

ลกูคา้หาท่ีนั่งเองและรายการ
อาหารติดท่ีฝาผนงัดา้นขา้ง 

มีบริการหาท่ีนั่งใหล้กูคา้และ
รายการอาหารวางบนโต๊ะ 

มีบริการหาท่ีนั่งใหล้กูคา้ มี
พนกังานสง่รายการอาหารใหท่ี้
โต๊ะ 

งดใหบ้ริการน า้ดื่มก่อนสั่งอาหาร ใหบ้ริการน า้ดื่มก่อนสั่งอาหาร มีบริการเครื่องดื่มใหเ้ลือก 4 
ชนิดก่อนสั่งอาหาร 

ลกูคา้ตอ้งกรอกแบบฟอรม์สั่ง
อาหารก่อนแลว้จงึสง่แบบฟอรม์
นัน้ใหพ้นกังาน 

มีพนกังานมารบัค าสั่งอาหารที่
โต๊ะ 

มีพนกังานมารบัค าสั่งอาหาร 
พรอ้มทัง้ทวนค าสั่งอาหารของ
ลกูคา้ดว้ย 

ไมม่ีบริการเปิดเพลงใหล้กูคา้ฟัง มีบริการเปิดเพลงขณะก าลงั
รบัประทาน 

มีบริการดนตรี 2 แบบคือจาก
เทปและการเลน่สด 

มีบริการอาหารไทยเท่านัน้ 
(ยกเลิกอาหารจีน) 

รายการอาหารมี 2 แบบคือ
อาหารไทยและอาหารจีน 

มีบริการอาหารไทย อาหารจีน 
และอาหารสขุภาพดว้ย 

ไมม่ีการบริการขนม บริการขนม 3 ชนิด เพ่ิมผลไมแ่ละไอศกรีมดว้ย 
รบัช าระดว้ยเงินสดเท่านัน้ และ
ตอ้งเดินไปช าระท่ีพนกังานเก็บ
เงินตรงทางออก 

รบัช าระดว้ยเงินสดเท่านัน้ และมี
พนกังานมาเก็บเงินท่ีโต๊ะ 

รบัเงินสด บตัรเครดิต มีพนกังาน
มาเก็บเงินท่ีโต๊ะพรอ้มทัง้แจกลกู
อมใหด้ว้ย 

 
ท่ีมา: ธีรกิติ นวรตัน ์ณ อยธุยา. (2557). การตลาดบริการ แนวคิดและกลยทุธ์ (พิมพค์รัง้

ท่ี 4)  (รวิวรรณ จนัทรแมน้ Ed.). กรุงเทพฯ: บรษิัท วี. พริน้ท(์1991) จ ากดั. 
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คนอ่ืนๆ (2560 , น. 214) อธิบายว่า ‘พฤติกรรมผู้บริโภคเป็น

การศึกษาพฤติกรรมบุคคล กลุ่ม หรือองคก์ร เก่ียวกับการเลือกซือ้และใชบ้ริการ เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการ การวิเคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้ริโภคมกัจะตัง้ดว้ยค าถาม ทางดา้นอปุนิสยัการซือ้เพ่ือน า
ขอ้มลูมาประกอบการตดัสินใจก าหนดแผนงานและกิจกรรมทางการตลาด ดงันี ้

ผูบ้ริโภคคือใคร (Who) ซึ่งการจะทราบว่าใครคือผูบ้ริโภค หรือลูกคา้ผูท่ี้ใชท่ี้แทจ้ริง 
โดยการศึกษากลุ่มเป้าหมาย ดา้นประชากรศาสตร ์จิตวิทยา ภูมิศาสตรแ์ละพฤติกรรมศาสตร ์
เพราะผูบ้รโิภคท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนั การซือ้จะแตกตา่งกนั 

ผูบ้ริโภคซือ้ท าไม  (Why)  เป็นการศึกษาว่าท าไมผูบ้ริโภคจึงตอ้งซือ้หรือไม่ซือ้ และ
ถา้ผูซื้อ้บรโิภคหรือผูใ้ชซื้อ้ พวกเขาเหล่านัน้ไปดว้ยจดุประสงคใ์ด ซึ่งส่วนใหญ่จะสอบถามเก่ียวกบั
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เพราะผู้บริโภคแต่ละบุคคลมีเหตุผล  และวัตถุประสงคใ์นการซือ้ท่ี
แตกตา่งกนั 

ผูบ้ริโภคตอ้งการซือ้อะไร ( What)  เป็นการคน้หาผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชซื้อ้สินคา้นัน้ดว้ย
เหตุผลอะไรหรือวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเก่ียวกับการตอบสนองทางด้านร่างกายและจิตวิทยา 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นสงัคม วฒันธรรม จิตวิทยา ปัจจยัสว่นบคุคล 

ผูบ้ริโภคตอ้งการซือ้เม่ือไหร ่(When) เป็นการคน้หาโอกาสในการซือ้ของผูบ้รโิภคว่าผู้
ซือ้จะซือ้สินคา้ใด ทั้งนีเ้พราะสินคา้บางประเภทผูบ้ริโภคซือ้ตลอดเวลา หรือบางประเภทตอ้งมี
โอกาสในการซือ้ เชน่ ชว่งฤดกูาลของปี เทศกาลตา่ง ๆ     

ผูบ้รโิภคซือ้ท่ีไหน (Where) เป็นการพยายามศกึษาว่า ผูบ้รโิภคหรือผูใ้ชซื้อ้สินคา้จาก
แหลง่ซือ้ใดซือ้ เชน่ หา้งสรรพสินคา้ รา้นขายของช า เป็นตน้  

ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซือ้ (Who Participates) เป็นการศึกษาผูมี้อิทธิพลใน
การตดัสินใจซือ้ ไดแ้ก่ ผูร้เิริ่ม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซือ้ ผูซื้อ้ ผูใ้ช ้

ผูบ้ริโภคตอ้งการลักษณะอย่างไร  (How)  เป็นการศึกษาขั้นตอนการตัดสินใจซือ้ 
ของผูบ้ริโภคแต่ละครัง้ ว่ามีลกัษณะอย่างไร ประกอบดว้ย การรบัรูปั้ญหาหรือความตอ้งการ การ
ประเมินทางเลือก การคน้หาขอ้มลู การตดัสินใจซือ้ พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ซึ่งกระบวนการการ
ตดัสินใจซือ้ จะศกึษาเก่ียวกบัปฏิกิริยาของผูบ้รโิภคหรือผูซื้อ้ตัง้แตแ่รงจงูใจหรือแรงกระตุน้ท่ีมีส่วน
ในการผลกัดนัใหเ้กิดความตอ้งการ จนกระทั่งเกิดความตดัสินใจซือ้สินคา้ในท่ีสุดซึ่งกระบวนการ
ตดัสินใจซือ้สินคา้ของผูบ้รโิภคประกอบดว้ยขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
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ขั้นตอนท่ี 1  การค้นหาความต้องการ เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการการ
ตดัสินใจซือ้ ในขัน้ตอนนีผู้บ้ริโภคจะถกูกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ ซึ่งปัจจยัท่ีเกิดจากภายในตวั
ผูบ้รโิภคเป็นสิ่งกระตุน้ท าใหผู้บ้รโิภคเกิดความตอ้งการ  

ขัน้ตอนท่ี 2  การคน้หาเพ่ือระบทุางเลือก เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในสินคา้
ผูบ้รโิภคจะเริ่มหาขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ เพ่ือเป็นขอ้พิจารณาทางเลือกท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการ โดยพิจารณาจากขอ้มลูเก่ียวกบั ชนิดของสินคา้ รูปแบบ วิธีใช ้ราคา คณุภาพ ความ
เช่ือถือ 

ขัน้ตอนท่ี 3  การประเมินทางเลือกหลังจากไดข้อ้มูลต่าง ๆ  มาประกอบในการ
ระบทุางเลือกตา่ง ๆ ไดแ้ลว้ ขัน้ตอนนีผู้บ้รโิภคจะประเมินทางเลือกเหล่านัน้ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ
ซือ้สินคา้หรือบรกิาร 

ขัน้ตอนท่ี 4  การตดัสินใจซือ้ เม่ือผูบ้ริโภค หรือ ผูซื้อ้สามารถระบุทางเลือกและ
ประเมินผลทางเลือกไดเ้หมาะสมแลว้  ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซือ้สินคา้หรือบริการท่ีตอ้งการ จากการ
เลือกท่ีได้ประเมินว่าเหมาะสมท่ีสุด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ราคา ด้านการ
ขนสง่  บรกิารท่ีไดร้บั เป็นตน้ 

ขั้นตอนท่ี 5  การประเมินผลหลังจากการซื ้อ  ซึ่ งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการการตดัสินใจซือ้ ตอนท่ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาจากการท่ีซือ้สินคา้หรือบริการไปแลว้ว่า
สินคา้หรือบริโภคท่ีซือ้ไปนัน้ มีการตดัตดัสินใจซือ้ท่ีถกูตอ้ง โดยพิจารณาประโยชนจ์ากการใชจ้ริง
ในสินคา้หรือบรกิาร วา่ตามตรงความตอ้งการ’ 

 
ชชูยั สมิทธิไกร (2556, น.6) กลา่ววา่ ‘พฤติกรรมผูบ้รโิภค หมายถึง การกระท าของบคุคล

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤตกิรรม ดงันี ้
1) การตดัสินใจเลือก ซึ่งสัมพันธก์ับกระบวนการทางจิตใจในการตดัสินใจเลือกซือ้

สินคา้หรือบริการ การตระหนักถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือกต่าง ๆ 
จนถึงการตดัสินใจซือ้  

2) การซือ้ เป็นการด าเนินการเพ่ือใหไ้ดม้าของสินคา้หรือบริการ ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 
ตัง้แตก่ารเลือกแหลง่ ท่ีจะซือ้ และวิธีการจา่ยเงินคา่สินคา้หรือบรกิาร 

3) การใช ้คือ การท่ีผูบ้รโิภคใชป้ระโยชนส์ินคา้ หรือการรบัการบรกิารจากธุรกิจ 
4) การก าจัดส่วนท่ีเหลือภายหลังการบริโภคแลว้ หมายถึง การน าส่วนท่ีเหลือของ

สินคา้ไปก าจดัทิง้ โดยการน ากลบัมาใชใ้หม่ การน าไปผลิตใหม ่เป็นตน้ 
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อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมผูบ้ริโภคอาจมีบุคคลท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง ท่ีมีบทบาทแตกต่างไป 
ดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ริเริ่ม คือ บุคคลท่ีรบัรู ้ ถึงความจ าเป็นหรือความตอ้งการในสินคา้หรือบริการ
อยา่งใดอยา่งหนึ่ง 

2) ผูมี้อิทธิพล คือ บคุคลท่ีแสดงออก โดยตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจตอ่การตดัสินใจเลือก ซือ้ 
และการใชส้ินคา้หรือบรกิาร 

3) ผูต้ดัสินใจ คือ คือ บคุคลท่ีจะตดัสินใจหรือมีส่วนรว่ม วา่จะซือ้หรือไม่ ซือ้อะไร ซือ้
อยา่งไร และซือ้ท่ีไหน 

4) ผูซื้อ้ คือ บคุคลท่ีเป็นผูซื้อ้สินคา้หรือบรกิาร โดยท่ีอาจไมไ่ดเ้ป็นผูใ้ชเ้อง 
5) ผูใ้ช ้คือ บคุคลท่ีใชส้ินคา้หรือบรกิารเอง 
 

 
ภาพประกอบ 4 ปัจจยัก าหนดพฤติกรรมของผูบ้รโิภค 

 
ท่ีมา: ชชูยั สมิทธิไกร. (2556). พฤติกรรมผูบ้ริโภค (พิมพค์รัง้ท่ี 3). กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์

แหง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  
 
 

การรบัรู ้
การเรียนรู ้

ความตอ้งการ แรงจงูใจ
บคุลกิภาพ ทศันคติ
คา่นิยม และวิถีชีวิต

ครอบครวั

วฒันธรรม

กลุม่อา้งอิง

ชนชัน้ทาง
สงัคม
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จากภาพประกอบ 4 ปัจจัยก าหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภค หรือการกระท าของบุคคล
จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก  

ปัจจยัภายใน เป็นปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซึ่งเก่ียวขอ้งกบั ลกัษณะแตล่ะบคุคลของผูบ้ริโภค 
ประกอบดว้ย 

1) การรบัรู ้เป็นการเปิดรบัสนใจและความหมายต่อสิ่งเรา้หรือข้อมูลต่าง ๆ ท่ีบุคคล
ไดร้บัผา่นประสาทสมัผสัทัง้ 5 

2) การเรียนรู ้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมบคุคลจากประสบการณต์า่ง ๆ     
3) ความตอ้งการและแรงจงูใจ เป็นสิ่งท่ีบุคคลปรารถนาจากความต่ืนตวัและพลงัท่ี

จะกระท าสิ่งตา่ง ๆ เพ่ือบรรลถุึงสิ่งท่ีตอ้งการ 
4) บคุลิกภาพ ลกัษณะเฉพาะบคุคลท่ีบง่ชีค้วามเป็นปัจเจกบคุคล  
5) ทศันคติ ผลสรุปของการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่

พอใจ ส าคญัหรือไมส่  าคญั 
6) ค่านิยมและวิถีชีวิต หมายถึง ค่านิยมเป็นสิ่งท่ีเป็นความเช่ือของบุคคล ท่ียึดถือ

เป็นมาตรฐานในการตดัสินใจ ว่าดีหรือไม่ดี และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ส่วนวิถีชีวิตเป็นรูปแบบ
การใชชี้วิตของบุคคล ท่ีแสดงออกในรูปแบบของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และ
ความคดิเห็น (Opinions) 

ปัจจยัภายนอก เป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกตวับุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบรโิภค ดงันี ้

1) ครอบครวั หมายถึง คนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ท่ีมีความเก่ียวพันกัน จากสถานภาพ 
เชน่ สมรส การมีบตุร การมีบคุคลเขา้มาอาศยัอยู่ดว้ยกนั 

2) กลุม่อา้งอิง หมายถึง บคุคลหรือกลุม่ท่ีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของคนหนึ่ง ๆ   
3) วฒันธรรม หมายถึง แบบแผนการด าเนินชีวิตของกลุม่คนในสงัคมท่ีสะท้อนความ

เช่ือ ทศันคต ิและแบบแผนพฤตกิรรมท่ียดึถือในสงัคมนัน้ ๆ     
4) ชัน้ทางสังคม หมายถึง การจ าแนกกลุ่มสังคมเป็นชัน้ ๆ ซึ่งในชั้นเดียวกัน  จะมี

ความคลา้ยคลึงกัน ทางดา้นความสนใจ ค่านิยม วิถีชีวิต พฤติกรรม สถานะทางเศรษฐกิจและ
การศกึษา 
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แบบจ าจองกระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภคของ Schiffman & Kanuk มี 3 ขัน้ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งและสมัพนัธก์นั มีดงันี ้

1) ปัจจัยน าเขา้ เป็นขัน้ปัจจัยภายนอกมีอิทธิพล ต่อกระบวนการตดัสินใจซือ้ของ
ผูบ้ริโภค ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ สงัคมและวฒันธรรม (ครอบครวั กลุ่มอา้งอิง) การด าเนินการของ
ธุรกิจท่ีพยามยามท าให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความต้องการของตนเองผ่านเครื่องมือท่ีเรี ยกว่า
ส่วนผสมทางการตลาด ปัจจยัภายนอกจะมีอิทธิพลรว่ม ต่อกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค
ไมว่า่จะเป็นสิ่งท่ีจะซือ้ สถานท่ีท่ีจะซือ้ และวิธีการบรโิภคสินคา้หรือบรกิาร 

2) ขัน้กระบวนการ เป็นกระบวนการตดัสินใจซือ้ผูบ้รโิภค โดยปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา 
ไดแ้ก่ การรบัรู ้การเรียนรู ้ความตอ้งการ แรงจูงใจ ค่านิยม บุคลิกภาพ ทศันคติ และวิถีชีวิตของ
ผู้บริโภค ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตระหนักถึงความตอ้งการท่ีจะค้นหาข้อมูลก่อนการซื ้อ เป็นการ
ประเมินทางเลือก รวมถึง ประสบการณท่ี์ไดร้บั หลงัการบรโิภคก็เป็นปัจจยัจิตวิทยาขัน้นีด้ว้ย 

3) ขั้นผลลัพธ์ จะเก่ียวข้องกับการซือ้ การก าจัดส่วนท่ีเหลือและการประเมินหลัง
บรโิภคแลว้ และจะกลบัไปสง่ผลตอ่ปัจจยัจิตวิทยาตอ่ไปในแบบพอใจหรือไมพ่อใจ 

แบบจ าลองกระบวนการบริโภคของ Blackwell,Miniard,&Engel มี อยู่ 6 ขั้นตอนคือ 
กระตระหนักในความตอ้งการ การหาข้อมูล ประเมินหาทางเลือก การซือ้ การบริโภค และการ
ประเมินผลหลงัซือ้’ 
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ภาพประกอบ 5 แสดงตวัแบบพฤตกิรรมผูบ้ริโภคของ Kotler 
 

ท่ีมา: สมจิตร ล้วนจ าเริญ . (2554). พฤติกรรมผู้บริโภค : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง.  

 
จากภาพประกอบ 5 ตวัแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ Kotler เป็นการเนน้ถึงทางเลือก

ของพฤติกรรมซึ่งแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งท่ีใสเ่ขา้ไปท่ีถือเป็นอิทธิพลในการซือ้ ประกอบดว้ย
ราคา คุณภาพ ความเพียงพอของสินคา้หรือบริการ โดยผ่านช่องทางส่ือ พนักงานขาย คนรูจ้ัก 
ครอบครวั การสงัเกต จนเขา้มาเป็นความรูส้ึกนึกคิดของผูบ้ริโภค สิ่งท่ีออกมาโดยผ่านช่องทาง 
กระบวนการ หรือตวัผูบ้ริโภคคือทางเลือกตราสินคา้ ปริมาณท่ีจะซือ้ ความถ่ีในการซือ้ (สมจิตร 
ลว้นจ าเรญิ, 2554, น. 17-21) 
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แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารและการรับประทานของชาวฟิลิปปินส ์
ประเภทของรา้นอาหารและปัจจยัก าหนดรูปแบบการบรกิาร 

ธนพงศ ์วงศช์ินศรี (2561 , น. 52) อธิบายว่า ’รา้นอาหารแบบการบริการกึ่งเต็ม
รูปแบบ (Casual Dining) เป็นรา้นท่ีใหค้วามรูส้ึกสบาย ๆ ไม่มีความเร่งรีบ มีรูปแบบการตกแต่ง
รา้นดสูบายไม่หรูหรามาก รูปแบบอาหารหลายหลายและพิเศษในระดบัปานกลาง ลกัษณะของ
การบริการ โดยการท่ีบริกรรบัรายการอาหารท่ีโต๊ะอย่างเป็นกันเอง และอาหารมกัจะปรุงขึน้ใหม่
ตามสั่ง และน ามาเสิรฟ์ท่ีโต๊ะ จากนัน้เม่ือทานเสร็จเรียกบริกร มารบัช าระค่าอาหารท่ีโต๊ะอาหาร 
รา้นรูปแบนีม้กัจะอยูท่ี่หา้งสรรพสินคา้ เหมาะกบักลุม่ผูบ้รโิภคแบบครอบครวั 

ความรวดเรว็  ปานกลาง 
การบรกิาร  ปานกลาง 
ความซบัซอ้นของเมน ู ปานกลาง 
การตกแตง่  ปานกลาง 

การก าหนดรูปแบบร้านอาหาร หรือ  Restaurant Concept เป็นการบอกว่ามี
กลุม่เปา้หมายเป็นกลุม่ใด เป็นความพยายามส่ือสารไปยงัผูบ้รโิภคตัง้แตต่อนตดัสินใจเลือกรา้นว่า
รา้นอาหารนีข้ายอะไร รา้นอาหารนีมี้ความเช่ียวชาญอะไร ความตอ้งการของผูบ้ริโภคปัจจุบนัไม่
เพียงแคร่สชาติเท่านัน้ แตมี่ความสนใจในเรื่องของการตกแตง่อาหารเพ่ือการถ่ายรูปภาพส่งตอ่ใน
ส่ือสงัคมออนไลนเ์ช่นกัน รวมถึงยงัมีความสนใจเรื่องบรรยากาศรา้นท่ีใหค้วามรูส้ึกเหมือนการไป
พักผ่อน สิ่งส าคัญของการเลือก Restaurant Concept ต้องมีการพิจารณาด้านท าเลท่ีตั้งและ
ขนาดของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีจะท าใหร้า้นอาหารสามารถมีก าไรในระยะยาว ซึ่งจะใชก้ารวิเคราะห ์2 
ดา้นคือ (1) การวิเคราะหก์ลุ่มประชากรศาสตรใ์นท าเลนัน้ ๆ จะท าใหรู้ว้่าประชากรนัน้มีช่วงรายได้
เท่าใด ช่วงอายเุท่าใด และมีจ านวนมากเพียงพอท่ีเหมาะสมกับ Restaurant Concept ได ้(2)การ
วิเคราะหค์ู่แข่ง ว่าคู่แข่งใดมี Restaurant Concept คลา้ยคลึง มีราคาขายเท่าใด จุดแข็งจุดอ่อน
เป็นอยา่งไร และกลุ่มผูบ้รโิภคเป็นใครเพ่ือใหท้ราบถึงชอ่งวา่ทางการตลาดแบบใหม ่ๆ ตวัอยา่งการ
วิเคราะห ์เช่น  รา้น Veganeria Concept Casual Dining เป็นรา้นอาหารอาหารของคนรกัสขุภาพ
ท่ีเมนอูาหารไม่มีการผสมเนือ้สตัวเ์ลย ผูบ้รโิภคมีความยินยอมจ่ายเงินในราคาท่ีสงูกว่าปกติ รา้นนี ้
อยูใ่นท าลเมืองยา่นพรอ้มพงษ ์มีผูบ้รโิภคเป็นกลุม่ชาวตา่งชาตทิัง้ชาวตะวนัตกและชาวญ่ีปุ่ น 

Restaurant Concept เป็นเสมือนการรวมกนัของประเภทอาหารและประเภทรา้น ซึ่ง
เป็นการบง่บอกความเป็นตวัตนของรา้นใหก้บัผูบ้รโิภค  
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ประเภทของรา้นอาหารจะถูกแบ่งตามความรวดเร็วในการใหบ้ริการ มาตรฐานการ
บรกิาร รูปแบบอาหารท่ีน าเสนอ และชว่งราคาขาย ซึ่งแบง่ออกเป็น 8 ประเภท คือ  

(1) Fast  food หรือรา้นจานดว่น รา้นอาหารประเภทนีเ้นน้ความรวดเร็วเป็นหลกั 
ราคาไม่สูงมาก เมนอูาหารไม่หลากหลาย อาหารถกูเตรียมมาบางส่วนแลว้เพ่ือลดระยะเวลาการ
ปรุง  

(2) Fast Causal จะเน้นความรวดเร็วเหมือนประเภท Fast Food แต่มีความ
แตกตา่งท่ีมีพนกังานบรกิารอาหารถึงโต๊ะ  

(3) Casual ตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ 
(4) Fine Dining เป็นร้านอาหารท่ีมีการตกแต่งสวยงาม ราคาสูง อาหารมี

เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั บางรา้นอาหารใชค้วามมีช่ือเสียงของพอ่ครวัเป็นจดุขายของรา้น   
(5) Food Truck/Pop Up รา้นอาหารเคล่ือนท่ีซึ่งอาจใชร้ถบรรทุกขนาดเล็กเป็น

ครัวพรอ้มเป็นหน้ารา้นด้วย ใช้งบประมาณไม่สูง ไม่มีพนักงานบริการ แต่รา้นประเภทนีไ้ม่มี
ผูบ้รโิภคประจ า รายไดไ้มแ่นน่อน  

(6) Catering รา้นอาหารประเภทนีอ้าจมีหนา้รา้นหรือไมมี่ก็ได ้ซึ่งผูใ้หบ้รกิารจะมี
วิธีการบรกิารหลายแบบ เช่น ท าอาหารไปส่งใหเ้จา้ของงาน กบัแบบการบรกิารเต็มรูปแบบท่ีมีโต๊ะ 
เกา้อี ้อาหาร เครื่องดื่ม และพนกังานไปบรกิาร  

(7) Café& Bistro เป็นลกัษณะอาหารแบบทานเล่น สั่งอาหารท่ีเคาเตอรแ์ละรบั
อาหารทานเล่นไปรบัประทานเองท่ีโต๊ะ ถ้าเป็นแบบมี Bistro ดว้ยจะมีการบริการอาหารมือ้หนัก
ดว้ย  

(8) Food Delivery เป็นลักษณะการขายอาหารแบบไม่มีหนา้รา้นเป็นการขาย
ผา่นทางส่ือออนไลน ์เช่น Facebook, Instagram ผูข้ายอาหารจะอพัโหลดรูปภาพพรอ้มราคาและ
คา่บรกิารจดัสง่ใหก้บัผูบ้รโิภคท่ีสนใจ’ 

“ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage) ท่ีประกอบกิจการใหก้ารบริการ
อาหารและเครื่องดื่มแก่คนเดนิทาง นกัท่องเท่ียวหรือประชาชนทั่วไป โดยจดัเตรียมท่ีนั่งใหผู้บ้รโิภค
ไดร้บัประทาน ภายในสถานท่ีใหบ้รกิาร หรือ ใหบ้รกิารบรรจอุาหารเพ่ือใหผู้บ้ริโภคน ารบัประทานท่ี
อ่ืนได ้ประเภทของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (prechacasnovadoi, 2553) มีดงันี ้

1. ธุรกิจอาหารจานดว่น (Fast-Food Restaurants) เนน้สะดวก รวดเร็ว ราคาต ่า
ไม่บริการเครื่องด่ืมประเภทแอลกอฮอลเ์ปิดบริการทุกวัน ไม่จ  าเพาะเจาะจงแต่รา้นท่ีด าเนินการ
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แบบการรบัรองสิทธิ (Franchising) แตห่มายรวมถึงอาหารตามเชือ้ชาติอ่ืนๆ ท่ีบริการในรูปอาหาร
จานเดียว  

2. ธุรกิจอาหารส าเร็จรูป (Deli Shops) เป็นการบริการอาหารส าเร็จรูปท่ีแช่แข็ง 
เนย แซนวิช สลัด และอ่ืนๆ ท่ีนั่ งมีจ  ากัด และระยะเวลาเปิดไม่ยาวนัก มักตัง้อยู่ในท าเลท่ีผู้คน
หนาแนน่ 

3. ธุรกิจอาหารบุฟเฟต ์(Buffets) เป็นธุรกิจท่ีใหผู้บ้ริโภคบริการตนเอง ผูบ้ริโภค
สามารถทานอาหารไดทุ้กประเภทในปริมาณท่ีไม่จ  ากัด “All you can eat” ในราคาเดียวต่อคน 
เวน้แต่เครื่องด่ืมท่ีจะบริการใหท่ี้โต๊ะ ประเภทธุรกิจนีม้กันิยมในโรงแรม โดยเฉพาะการจดับริการ
อาหารในมือ้เท่ียง และค ่า ส าหรบัผูบ้รโิภคภายในและภายนอก 

4. ธุรกิจประเภทคอฟฟ่ีช้อพ (Coffee Shops) เน้นการบริการท่ีรวดเร็ว การ
ใหบ้ริการอาหารจะอยูท่ี่เคานเ์ตอรบ์ริการ ราคาไม่แพงมาก มกัจะตัง้อยู่ในสถานท่ีชมุชน อาคารกึ่ง
ส านกังาน หรือศนูยก์ารคา้ ท่ีมีคนผา่นไปมาจ านวนมาก 

5. ธุรกิจคาเฟทีเรีย (Cafeterias) เป็นธุรกิจท่ีผูบ้ริโภคตอ้งบริการตนเอง รายการ
อาหารมีจ ากัด เนน้ความรวดเร็ว สถานท่ีใหบ้ริการกวา้งขวางเพ่ือรองรบัผูบ้ริโภคจ านวนมากใน
ชว่งเวลาเรง่ดว่น  

6. ธุรกิจรา้นอาหารกูรเ์มต์ (Gourmet Restaurants) เป็นธุรกิจเน้นบริการ ใน
ระดับสูงทุก ๆ ด้าน เน้นกลุ่มผู้บริโภคท่ีต้องการการบริการระดับสูง เป็นธุรกิจท่ีใช้ต้นทุน
คอ่นขา้งมาก เพ่ือรกัษาช่ือเสียง และรกัษารวมทัง้ดงึดดูกลุม่ผูบ้รโิภค 

7. ธุรกิจอาหารเฉพาะกลุ่มเชื ้อชาติ  (Ethic Restaurants) เน้นการให้บริการ
อาหารประจ าทอ้งถ่ิน หรือประจ าชาติ พนักงาน การตกแต่งรา้นก็มีลกัษณะเนน้จุดเด่นลักษณะ
ประจ าชาตเิชน่เดียวกนั 

การด าเนินงานดา้นธุรกิจอาหารมกัจะด าเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มธุรกิจ แมส้ามารถ
ท าการควบคมุดแูลไดท้ั่วถึง สรา้งประสิทธิภาพในการด าเนินงานของพนกังานจากการฝึกอบรมได ้
แต่มีประเภทของอาหารไม่มากจะท าใหเ้กิดอ านาจในการต่อรองในการจดัซือ้วตัถุดิบ และมีการ
สูญเสียนอ้ย ซึ่งการจัดการและการตลาดธุรกิจอาหารจะตอ้งใชค้วามช านาญและประสบการณ ์
ประกอบกับการแข่งขนัท่ีมีค่อนขา้งสูง ท าใหผู้ป้ระกอบการพยายามตอบสนองกับความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคท่ีหลากหลายโดยใชห้ลกัการตลาด และสว่นผสมทางการตลาดในทกุๆ ดา้นดงันี ้

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (product) มุ่งเน้นท่ีคุณภาพของอาหารและการบริการ มี
คณุคา่ทางโภชนาการ และถกูหลกัอนามยั 
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2. ดา้นราคา (price) ตอ้งเป็นราคาท่ีเหมาะสมกับชนิดและประเภทของอาหาร 
โดยตอ้งค านงึถึงคณุภาพ ตน้ทนุ การใหบ้รกิาร ตอ้งหมั่นส ารวจตลาด และคูแ่ขง่เสมอ 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) ตอ้งรูว้่าจะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดด้ว้ย
วิธีใด อาทิสถานท่ีตัง้ บรกิารสง่ถึงท่ี เป็นตน้ 

4. การส่งเสริมการตลาด (promotion) ควรเลือกส่ือและโฆษณาท่ี เข้าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสดุ รวมทัง้การประสานงานกบับริษัทน าเท่ียว หรือตวัแทนการท่องเท่ียว สาย
การบิน องคก์รการท่องเท่ียวต่างๆ หรืออาจมีการรวมกลุ่มเป็นสมาคม อาทิ สมาคมภัตตาคาร 
(restaurant association)”  

ดวงพร ทรงวิศวะ (2559) ใหค้วามหมายของรา้นอาหารว่าเป็นรา้นท่ีใหบ้ริการอาหาร
ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค จ าแนกประเภทรา้นตามลกัษณะของการใหบ้รกิารจะแบง่ออกเป็น 
4 ประเภท ดงันี ้

1) รา้นอาหารท่ีมีการบริการแบบเต็มรูปแบบ (Fine dining) เป็นรา้นท่ีมีการ
ใหบ้ริการแบบเป็นมาตรฐาน การบริการอาหารและเครื่องด่ืมมีความพิเศษ ลักษณะของอาหาร
สามารถเป็นชาติใดก็ได ้การบริการและอาหารรา้นประเภทนีจ้ะมีคณุภาพท่ีดี มีการตกแต่งอย่าง
หรูหรา ใชว้สัดอุยา่งดีมีคณุภาพ การออกแบบตกแตง่ปราณีต สวยงามใชว้สัดรุาคาแพง จดัอาหาร
อย่างหรูหรา มีพนกังานใหบ้ริการจ านวนมากตัง้แต่ตอ้นรบัเม่ือผูบ้ริโภคมาถึง มีความรูแ้ละทกัษะ
ในการบริการ รวมถึงมีความรูท่ี้สามารถอธิบายความเป็นมา เครื่องปรุงท่ีใช้ด้านอาหารและ
เครื่องดื่มใหผู้บ้รโิภคได ้

2) รา้นอาหารท่ีมีการบริการแบบกึ่งเต็มรูปแบบ (Casual dining) เป็นรา้นท่ีมี
พนักงานให้บริการเช่นเดียวกับรา้นอาหารท่ีมีการบริการแบบเต็มรูปแบบ (Fine dining) แต่
คณุภาพการบริการ และความพิเศษของอาหารดอ้ยกว่า พนกังานเป็นกันเอง ส่วนมากอาหารจะ
เป็นประเภทท่ีผูบ้ริโภครูจ้กัดี ไม่ตอ้งอธิบาย การออกแบบตกแตง่จะท าเพ่ือใหเ้กิดความสบายและ
เขา้ถึงไดง้่ายกว่า จะเนน้บรรยากาศแบบสบาย ๆ เป็นกันเอง ราคาอาหารระดบัปานกลาง ไม่มี
พิธีรีตอง รา้นอาหารประเภทนีร้วมหมายถึงคาเฟ่ ท่ีเปิดบริการใหผู้บ้ริโภคเขา้ไปใชบ้ริการและนั่ง
นานเทา่ไหรก็่ได ้

3) รา้นอาหารจานด่วน (Fast dining) เป็นรา้นประเภทนีมี้การตกแตง่แบบพืน้ ๆ 
และธรรมดา สว่นใหญ่ผูบ้ริโภคจะสั่งอาหารท่ีเคาเตอรแ์ละมีรายการอาหารตดิไวบ้นกระดานเหนือ 
เคาเตอร ์รายการอาหารมีจ ากัดแต่เป็นอาหารท่ีผูบ้ริโภคคุน้เคย เนน้ความรวดเร็วในการปรุงซึ่ง
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บางส่วนมีการท าสกุไวแ้ลว้ ราคาอาหารไม่แพง รา้นท่ีมีการออกแบบตกแตง่แบบเรียบง่าย สะดวก 
ทนัสมยั สามารถหมนุเวียนผูบ้รโิภคไดป้รมิาณมาก 

4) รา้นอาหารแบบเคล่ือนท่ีได ้(Mobile Restaurant) เป็นรา้นอาหารท่ีมีหลาย
รูปแบบ เช่น รา้นอาหารริมบาทวิถี รา้นในตลาดนดั รถบรรทกุขายอาหาร รา้นอาหารประเภทนีไ้ม่
ยึดติดกับสิ่งปลูกสรา้งถาวร ใหบ้ริการแก่บุคคลทั่วไปท่ีผ่านไปมา อาจมีโต๊ะและท่ีนั่งให้บริการ
ผูบ้ริโภคหรือไม่ก็ได ้นอกจากรูปแบบท่ีกล่าวมาอีกรูปแบบหนึ่งของรา้นอาหารแบบเคล่ือนท่ีไดคื้อ 
รา้นอาหารชั่วคราว (Pop up Restaurant) ท่ีจะเปิดใหบ้ริการชั่วคราวในสถานท่ีแปลกออกไป เช่น 
พิพิธภณัฑ ์งานแสดงศลิปะ  

 
ตาราง 4 ปัจจยัการจ าแนกประเภทรา้นอาหาร 
 

ประเภท
รา้นอาหาร 

ราคาขาย 
กลุ่มลกูคา้
หลกั 

การด าเนินงาน ตน้ทนุคงท่ี 
ตน้ทนุผนั
แปร 

จ านวน
บคุลากรท่ีใช้
ด าเนินงาน 

แบบเต็มรูปแบบ สงู A+
 

ซบัซอ้นและ
ยุ่งยาก 

สงู สงู จ านวนมาก 

แบบกึ่งเต็ม
รูปแบบ 

สงูถงึปานกลาง B+ ค่อนขา้งยุ่งยาก ปานกลาง ปานกลาง ค่อนขา้งมาก 

แบบบรกิารอย่าง
รวดเรว็ 

ปานกลางถงึต ่า B-C เรยีบง่าย ปานกลาง ต ่า นอ้ย 

แบบเคลื่อนยา้ย
ได ้

ปานกลางถงึต ่า B และC เรยีบง่าย ต ่า ต ่า นอ้ยมาก 

 
ท่ีมา: ดวงพร ทรงวิศวะ. (2559). การจัดบริการอาหารในรา้นอาหารและภัตตาคาร 

สืบคน้จาก http://humaneco.stou.ac.th/UploadedFile/71415-9.pdf 
 
 
 

http://humaneco.stou.ac.th/UploadedFile/71415-9.pdf
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ธุรกิจรา้นอาหารในประเทศฟิลิปปินส ์

ขอ้มูลเบือ้งตน้เกี่ยวกบัประเทศฟิลปิปินส ์ 
ประเทศฟิลิป ปินส์  (Philippines) หรือ ช่ือทางการสาธารณ รัฐฟิลิป ปินส ์

(Republic of the Philippines) เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้ตัง้อยู่ใน
มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ประกอบดว้ยเกาะ 7,641 เกาะ มีเขตภูมิศาสตรใ์หญ่ 3 เขต ไดแ้ก่ 
(1)ลูซอน ซึ่งเป็นเขตท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศ มีเมืองท่าขนาดใหญ่ (2)วิซายัส 
เป็นเขตท่ีมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวช่ือดงัคือเซบ ูมีอตุสาหกรรมตอ่เรือและเฟอรน์ิเจอร  ์ และ(3) มินดาเนา 
เป็นเขตท่ีมีประชากรมากท่ีสดุ และประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ใน 3 เขตจะแบง่เป็น
17 เขตการปกครอง (Regions) ท่ีมีเมืองหลวงของประเทศคือกรุงมะนิลา ส่วนเมืองท่ีมีประชากร
มากท่ีสุดคือนครเกซอน ซึ่งทั้งสองเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเมโทรมะนิลาฟิลิปปินส ์ประชากรใน
ประเทศใชภ้าษาราชการเป็นองักฤษและฟิลิปปินส ์มีระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
รูปแบบสาธารณรฐัท่ีมีประธานาธิบดีเป็นประมขุ อตัราแลกเปล่ียนประมาณ 1 บาท ต่อ 0.7 เปโซ 
(สกลุเงินฟิลิปปินส)์ มีประชากรจ านวน 104 ลา้นคน  

 

 
 

ภาพประกอบ 6 เจาะลกึ ประชากรฟิลิปปินส ์
 

ท่ีมา: ส านกังานสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศกรุงมะนิลา(ฟิลิปปินส)์.  2561:ออนไลน ์
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2
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การรบัประทานอาหารของชาวฟิลปิปินส์ 
ตาราง 5 และตาราง 6 แสดงผลการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ 

(The Philippine Statistics Authority) ซึ่ งระบุว่าข้อมูลการรับประทานอาหารนอกบ้านของ
ประชากรประเทศฟิลิปปินสปี์ พ.ศ. 2555 สมาชิกในครวัเรือนรบัประทานอาหารกลางวนันอกบา้น
ประมาณรอ้ยละ 14.85 และมีสมาชิกครวัเรือนท่ีรับประทานอาหารเชา้ และอาหารค ่านอกบา้น
จ านวนรอ้ยละ 5.19 และรอ้ยละ 5.74 ตามล าดบั ขณะท่ีในปี พ.ศ. 2558 ถึงปีพ.ศ. 2559 ระบุว่ามี
สมาชิกในครวัเรือนรบัประทานอาหารกลางวันนอกบา้นประมาณรอ้ยละ 14.22 และมีสมาชิก
ครวัเรือนท่ีรบัประทานอาหารเชา้และอาหารค ่านอกบา้นจ านวนรอ้ยละ 5.21 และ 5.32 ตามล าดบั 
สรุปไดว้่าชาวฟิลิปปินสมี์การรบัประทานอาหารเชา้นอกบา้นท่ีเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.02 และอาหาร
กลางวันและอาหารเย็นท่ีลดลงร้อยละ 0.63 และร้อยละ 0.42 ตามล าดับ (The Philippine 
Statistics Authority (PSA), 2013; 2016) 

 
ตาราง 5 อตัราการรบัประทานอาหารนอกบา้นของประชากรฟิลิปปินสแ์ตล่ะชว่งเวลาปี พ.ศ. 2555 
 

อาหารเชา้ อาหารกลางวนั อาหารเย็น 
(Breakfast) (Lunch) (Dinner) 

5.19 14.85 5.74 

 
ตาราง 6 อตัราการรบัประทานอาหารนอกบา้นของประชากรฟิลิปปินสแ์ตล่ะชว่งเวลา  
ปี พ.ศ. 2558-2559 

อาหารเชา้ อาหารกลางวนั อาหารเย็น 
(Breakfast) (Lunch) (Dinner) 

5.21 14.22 5.32 

 
ท่ีมา: The Philippine Statistics Authority (PSA) (2013; 2016, p. 20, p. 15-16) 
 

ชาวฟิลิปปินสน์ิยมการรบัประทานอาหารนอกบา้น ดว้ยสาเหตท่ีุขนาดของบา้นท่ี
ไม่กวา้ง เป็นครอบครวัขนาดใหญ่ท่ีมีกิจกรรม และเทศกาลหลายงาน เช่น วนัเกิด วนัลา้งบาป วัน
ครบรอบแตง่งาน เป็นตน้ จึงท าใหมี้การจดังานเลีย้งฉลองสม ่าเสมอ ส่งผลใหช้าวฟิลิปปินสม์กัจะ
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ไปทานอาหารนอกบ้าน ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ(มะนิลา) กล่าวว่าประเทศ
ฟิลิปปินสมี์ยอดน าเขา้อาหารและเครื่องด่ืมปีพ.ศ. 2561 จ านวน 5,000 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ มีการ
บริโภคอาหารตอ่หวัประชากรเพิ่มขึน้ 6.5% โดยการใชจ้่ายของชาวฟิลิปปินสจ์ากเงินเดือนเฉล่ียท่ี 
20,000 เปโซฟิลิปปินส์จะใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องด่ืม 38.5% ส่วนทางด้านอ่ืนๆ เช่น 
การศึกษาบุตร 11% ท่ีพักและสิ่งอ านวยความสะดวก 10.5% การเดินทาง 10% ท่ีเหลือเป็นเงิน
ออม การส่ือสาร เสือ้ผา้และเบด็เตล็ด (ส านกังานสง่เสรมิการคา้ในตา่งประเทศ(มะนิลา), 2561) 

สมารท์เอสเอ็มอี (2560) กล่าวว่า ‘พฤตกิรรมผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินส ์เก่ียวกบัการ
รบัประทานท่ีรา้นอาหาร ดงันี ้

1. ชาวฟิลิปปินสร์บัประทานอาหารมากกวา่ 3 มือ้ตอ่วนั ประกอบดว้ยมือ้เชา้ 
มือ้กลางวนั มือ้เย็น มือ้แทรกระหว่างกลางในช่วงเชา้ (ประมาณ 10.00 ถึง 10.30 น.) และในช่วง
กลางวนั (15.00 ถึง 16.00 น.) นอกจากนี ้อาจมีการทานอาหารระหว่างด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ดว้ย  

2. ชาวฟิลิปปินส์นิยมการรบัประทานข้าว โดยอาหารทุกมือ้จะมีข้าวเป็น
ส่วนประกอบหลกั แมว้่าในอาหารจานนัน้ จะมีคารโ์บไฮเดรตอยู่แลว้ หรือมีเสน้ก๋วยเต๋ียว ก็จะมี
การใสข่า้วในอาหารดว้ย 

3. ชาวฟิลิปปินสช์อบน า้จิม้/ซอส โดยซอสท่ีเป็นท่ีนิยมในอาหาร เช่น ซอสถั่ว
เหลืองใสก่บัสม้มะป๊ีด น า้ปลา กะปิ หรือน า้เกรว่ี  

4. ชาวฟิลิปปินสบ์างส่วน รบัประทานอาหารด้วยมือ ซึ่งปฏิบตัิมาตัง้แต่สมยั
โบราณ แตใ่นปัจจบุนัจะรบัประทานอาหารดว้ยมือเม่ือเป็นอาหารทอ้งถ่ิน และเสิรฟ์ในใบตอง 

5. ชาวฟิลิปปินสมี์การเฉลิมฉลองเทศกาลตลอดปี และรา้นอาหารบางแห่ง มี
การจัดรายการส่งเสริมทางการตลาดในเทศกาลเหล่านี ้ประเภทอาหารท่ีเป็นท่ีนิยมส าหรับ
รา้นอาหารจานด่วนในฟิลิปปินส  ์ไดแ้ก่ แฮมเบอรเ์กอร ์พาสตา้ อาหารจีน ไก่ทอด  พิซซ่า ติ่มซ า 
อาหารฟิลิปปินสโ์ดนทั ประเภทอาหารท่ีนิยมเปิดเป็นบูธอาหาร ไดแ้ก่ ติ่มซ า อาหารขา้งทาง หรือ 
Street food ในรูปแบบฟิลิปปินส ์เช่น บารบ์ีคิว ลกูชิน้ เฟรนชไ์ฟรส ์กาแฟ ขา้วราดแกง ของหวาน 
แฮมเบอรเ์กอร’์ 
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ขอ้มูลดา้นรา้นอาหารในประเทศฟิลปิปินส์ 
ผลการส ารวจในปี พ.ศ. 2559 แสดงให้เห็นว่า อัตรารา้นอาหารและรถขาย

อาหารเคล่ือนท่ี (Restaurant and mobile food service activities) มีอัตรารอ้ยละ 72.2 ซึ่งมาก
ท่ีสดุในกลุม่อตุสาหกรรมการบรกิาร (ภาพประกอบ 7) 

 
 

ภาพประกอบ 7 อตัรารอ้ยละกลุม่สถานประกอบการกิจกรรมดา้นอาหารและท่ีพกัในปี พ.ศ. 2559 
 

ท่ีมา: The Philippine Statistics Authority (PSA).2561:ออนไลน ์
 
สมารท์เอสเอ็มอี (2560) กลา่ววา่ ‘รา้นอาหารในประเทศฟิลิปปินสเ์พิ่มจ านวนขึน้

ตามจ านวนประชากร ชนชัน้กลางท่ีเพิ่มสงูขึน้ มลูคา่ตลาดรา้นอาหารในปี พ.ศ.  2558 มีมูลค่าสูง
ถึง 5 แสนลา้นเปโซ อุตสาหกรรมรา้นอาหารจะแบ่งออกเป็น รา้นอาหารจานด่วน รา้นอาหารขา้ง
ทาง รา้น Casual dining รา้นอาหารบุฟเฟต ์และรา้นระดบั High-end โดยท่ีรา้นอาหาร Casual 
dining จะแตกตา่งจากรา้นอาหารจานดว่นตรงท่ีมีราคาปานกลางและคณุภาพดีกว่าซึ่งมีอยู่หลาย
รูปแบบ เช่น อาหารฟิลิปปินส ์อาหารจีน ก๋วยเต๋ียว อาหารญ่ีปุ่ น และอาหารทะเล โดยจะเนน้กลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป็นวยัท างานท่ีมีรายไดป้านกลาง ลกัษณะเดน่ของรา้น Casual dining คือ เนน้ความคุม่
ค่าของเงินท่ีจ่ายและการบริการท่ีรวดเร็ว การเปิดธุรกิจรา้นอาหารในประเทศฟิลิปปินสถื์อเป็น
ธุรกิจศกัยภาพท่ีมีโอกาสอยู่มากเน่ืองจากเศรษฐกิจ ‘ท่ีเติบโต และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีนิยม
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รบัประทานอาหารนอกบา้น แสดงถึงอตุสาหกรรมการบรกิารอาหารของประเทศฟิลิปปินสมี์โอกาส
สงูทางธุรกิจ เม่ือเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ประเทศสิงคโปรมี์ประชากร5.5 ลา้นคน มี
สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร 32,166 แห่ง ซึ่งเท่ากับประชากรจ านวน 171 คนต่อ 1 สถานท่ีจ าหน่าย
อาหาร ส่วนประเทศไทยเท่ากบั 498 คน ตอ่ 1 สถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร และประเทศเวียดนาม 159 
คนต่อ 1 สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร ในขณะท่ีประเทศฟิลิปปินส์มีอัตราส่วนอยู่ท่ี 785 คนต่อ  1 
สถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร’  

วิทย ์บณัฑิตกลุ (2555, น. 136-137) กล่าวว่า ‘ชาวฟิลิปินสเ์ริ่มการดแูลสขุภาพ
มากขึน้ ท าใหค้วามนิยมการเขา้รา้นอาหาจานด่วนแบบอเมริกันเริ่มลดนอ้ยลง ดว้ยรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป จากการพึ่งพาอาหารจานด่วนเพราะไม่มีเวลาซื ้อหา หรือปรุง
รบัประทานเองท่ีบา้น เริ่มหนักลบัมารบัประทานอาหารจากรา้นอาหารท่ีประกอบอาหารท่ีมีคณุคา่
ทางสารอาหารมากขึน้ เน่ืองจากฟิลิปปินสเ์ช่ือในเรื่องภมูิปัญญาของพืชผกัสมนุไพร’ 

 
รา้นอาหารในจงัหวดับาตงักสั ประเทศฟิลิปปินส ์

จังหวัดบาตังกัส ประเทศฟิลิปปินสต์ัง้อยู่ใกลก้ับเมโทรมะนิลามีประชากร
อาศยัประมาณ 329,874 คนตามขอ้มูลการส ารวจประชากร ในปีพ.ศ. 2558 หรือเท่ากับ 1,200 
คนตอ่ตารางกิโลเมตร จงัหวดับางตงักสัมีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศ มีท่าเรือทะเลขนาด
ใหญ่เป็นอันดบัสองของประเทศฟิลิปปินสแ์ละมีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด 
หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ตามเมืองต่าง ๆ ในจังหวัด เช่น SM Supermalls, Robinsons Place 
และ Outlet Mall เป็นตน้ การจัดประเภทกลุ่มรา้นอาหารในหา้งสรรพสินคา้จะแบ่งเป็น Casual 
Dining, Fast Food, Coffee/Snack Counter, Deli Shops (ร้านอาหารส า เร็จ รูป ), Specialty 
Food และ Ethic Restaurants (เชน่ Grill, Salad, อาหารอินดีย เป็นตน้)  

 
ตาราง 7 จ านวนรา้นอาหารตามประเภทใน SM Supermall 

 
ท่ีมา: SM Supermalls (2019) 

 

Casual Dining Fast Food/ 
Pizza 

Coffee/ 
Snack Counter 

Deli Shops Specialty 
Food 

205 119 183 4 77 
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ตวงทอง ลาภเจริญทรพัย,์ วรินทร กงัวานทิพย ,์ และ ศภุสิทธ์ิ จารุพฒันหิ์รญั (2560) ได้

ท าการศึกษาเรื่อง“ การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกับพฤติกรรมการรบัประทานอาหารนอกบา้น” ซึ่งมี
วตัถุประสงค ์เพ่ือการศึกษาพฤติกรรมการเลือกรบัประทานอาหารนอกบา้น และความสัมพันธ์
ระหว่างการเลือกรบัประทานอาหารนอกบา้นกบักลุ่มผูบ้รโิภคท่ีแบง่กลุ่มตามรูปแบบ การแบง่ส่วน
ทางการตลาด ตามประชากรศาสตร ์ตามหลกัจิตวิทยา และตามพฤตกิรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามท่ีสมบรูณจ์ านวน 1,595 ชดุ
ในการวิเคราะหผ์ลทางสถิติ ผลการวิจยัพบว่า ระดบัรายไดไ้ม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารนอกบา้น แต่ระดบัการศึกษามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการรบัประทานอาหาร
นอกบา้นท่ีค่าขนาดความสัมพันธเ์ท่ากับ 0.15 โดยผูมี้ระดบัการศึกษาปริญญาโทมีสดัส่วนการ
รบัประทานอาหารนอกบา้นเป็นประจ าสงูกว่ากลุ่มอ่ืนอย่างชดัเจน โดยเฉพาะการไปรบัประทาน
อาหารท่ีโรงแรม  ความสัมพันธ์ของกลุ่มตามปัจจัยจิตวิทยาท่ีวิเคราะห์โดยเทคนิค K-Mean 
Clustering แบง่ออกเป็น 7 กลุม่ ประกอบดว้ยกลุม่ผูใ้ชจ้่ายระมดัระวงั กลุม่ผูอ้ยูต่ิดบา้น กลุ่มผูน้  า
แฟชั่น กลุ่มผูร้กัครอบครวั กลุ่มผูร้กัสุขภาพ กลุ่มชอบออกสงัคม และกลุ่มรกัอิสระ พบหลกัฐาน
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ว่ากลุ่มผูน้  าแฟชั่นและกลุ่มผูใ้ชจ้่ายระมดัระวงัมีสดัส่วนในการรบัประทาน
อาหารนอกบา้นเป็นประจ า ขณะท่ีกลุ่มผูร้กัครอบครวัรบัประทานอาหารนอกบา้นในสดัส่วนท่ีไม่
สงู ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัตามพฤติกรรมการรบัประทานอาหารกระป๋องหรือบะหม่ีส าเรจ็รูป 
กบัพฤติกรรมการรบัประทานอาหารนอกบา้น พบว่าคา่ทางสถิตท่ีิระดบันอ้ยกวา่ 0.05 ผูบ้รโิภคท่ีมี
พฤติกรรมนิยมการรบัประทานอาหารอาหารกระป๋องหรือบะหม่ีส าเรจ็รูปสม ่าเสมอมีแนวโนม้ท่ีจะ
ไมร่บัประทานอาหารนอกบา้น 

พิมพล์ภัส พงศกรรงัศิลป์ และ ศิวฤทธ์ิ พงศกรรงัศิลป์ (2559, น. 85-109) ท าการวิจัย
เรื่อง“ พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของผู้บริโภคชาวนครศรีธรรมราช ” โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบคุคลกบัพฤติกรรมการรบัประทานอาหาร
นอกบ้าน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามจ านวน 600 ชุดท่ีมีค  าถามมาจากการ
ประยกุตท์ฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคและแนวคิด 6Ws’1H ซึ่งผลวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติไคสแควรท่ี์
ระดบัความเช่ือมั่นท่ีรอ้ยละ 95 พบว่ากลุ่มตวัอย่างรบัประทานอาหารนอกบา้นประมาณ 20 ครัง้
ต่อเดือน ไปรับประทานอาหารนอกบ้านกับเพ่ือนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 32.6 ผู้บริโภคให้
ความส าคญักับรสชาติอาหารมาท่ีระดบัค่าเฉล่ียสูงสุด บรรยากาศรา้นอาหารแบบธรรมชาติ มี
ต้นไม้และดอกไม้มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อาชีพมีความสัมพันธ์กับกลุ่มสมาชิกในการเดินทางไป
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รบัประทานอาหารนอกบา้นโดยนักเรียน/นักศึกษาจะไปกับเพ่ือนเพ่ือไปรบัประทานอาหารนอก
บา้นมากท่ีสดุ ผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดน้อ้ยจะไปรบัประทานอาหารนอกบา้นกบัเพ่ือนและญาติ ขณะท่ีผู้
มีรายไดสู้งจะไปรบัประทานอาหารนอกบา้นกับสามี/ภรรยา/คนรกั ซึ่งสอดคลอ้ดกับผลการวิจัย
ของมิลเลอร ์(Miller. 1998) ท่ีผู้วิจัยได้อ้างอิงไว้ในผลงานว่าผู้บริโภคจะซือ้สินค้าหรือบริการ
เน่ืองจากเหตุผลส าคญัเพราะความรกัและมิตรภาพท่ีเกิดระหว่างพ่อแม่ลูก เพ่ือน คนรูจ้ัก ส่วน
ปัจจัยเรื่องอายุ เพศ สถานภาพ การศึกษามีความสัมพันธก์ับเมนูอาหารท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ แต่
กลุม่สมาชิกท่ีเดนิทางไปรบัประทานอาหารนอกบา้นดว้ยไมมี่ความสมัพนัธก์บัเมนอูาหาร 

พัฐชญาณ์ แซ่โง้ว, ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, และ พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป (2559) 
ศกึษาวิจยัเรื่อง “การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค Generation Y 
ในภาคใต ้ฝ่ังอ่าวไทยด้วยโมเดล AIO” ดว้ยความมุ่งหมายท่ีจะน าทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตมาวิเคราะหพ์ฤติกรรมการซือ้และการใช้ของผู้บริโภค เพ่ือให้ทราบลักษณะความ
ตอ้งการและพฤติกรรมในการซือ้ โดยใชก้ารวิเคราะหปั์จจยัเชิงส ารวจดว้ยแบบสอบถามจ านวน
400 ชุดท่ีระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 0.96 ใชก้ารวิเคราะหเ์ชิงงพรรณา เช่น ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเพ่ือลดจ านวนตัวแปร ก่อนการน ามา
วิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์จากการจ าแนกองคป์ระกอบจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กิจกรรม ความ
สนใจ และความคดิเห็น แบง่กลุม่รูปแบบการด าเนินชีวิต ไดด้งันี ้

กลุ่มกิจกรรม 8 กลุ่ม คือ กลุ่มรกัความบันเทิง กลุ่มกิจกรรมการบริโภคและการ
ทอ่งเท่ียวนิยมธรรมชาติ กลุม่พฒันาตนเองและสงัคม กลุ่มการงานและกิจกรรมสงัคม กลุ่มมุง่การ
เรียนรู ้กลุม่งานอดเิรกและการใชเ้วลาวา่ง กลุม่รกัสขุภาพ และกลุม่เนน้ความสงบและผอ่นคลาย  

กลุ่มความสนใจ 8 กลุ่ม คือ กลุ่มแฟชั่นและค่านิยม กลุ่มรักการท่องเท่ียวและ
สิ่งแวดลอ้มกลุ่มรกัครอบครวั กลุ่มแสวงหาความต่ืนเตน้ทา้ทายและการเรียนรู ้กลุ่มรกัเทคโนโลยี 
กลุม่พฒันาตนเองเพ่ืออนาคต กลุม่ใหค้วามส าคญักบัตวัเอง และกลุม่แตง่กายเนน้สบาย 

กลุ่มความคิดเห็น 7 กลุ่ม คือ กลุ่มนกัวิเคราะห ์กลุ่มนกัวางแผนและรอบรูว้ฒันธรรม 
กลุ่มรอบรูด้า้นการเมืองและเศรษฐกิจ กลุม่มองโลกบนความ กลุม่มุง่เนน้สินคา้มีคณุภาพ กลุม่นกั
ธุรกิจมุง่แขง่ขนั และกลุม่รกัประชาธิปไตย 

ผลการวิจยั พบว่า กิจกรรมเล่นอินเตอรเ์น็ตคอมพิวเตอรเ์ป็นกิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอย่างท า
มากท่ีสุด ซึ่งสอดคลอ้งกับการศึกษาความคลา้ยคลึงของ Generation Y ในตะวันตก ท่ีมีความ
คล่องตวัดา้นเทคโนโลยีเป็นพืน้ฐาน และผลการวิจยัตามแนวทาง AIOs  พบว่ากลุ่ม Generation 
Y ให้ความส าคัญกับความส าเร็จ ความท้าทาย ซึ่งกลายเป็นรูปแบบหนึ่งในองคป์ระกอบของ
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รูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งอา้งอิงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสพุิชชา บา้นชี  (2547) ว่าคา่นิยมของ
คนกลุ่มนี ้ให้ความส าคัญกับการมีช่ือเสียง เกียรติยศ ความรู้สึกของการเป็นผู้น  า ทางด้าน
พฤติกรรมการบริโภคอา้งงอิงความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิวฤธ์ิ พงศกรรงัศิลป์  (2555) ตามท่ี
แบ่งตามล าดบัขัน้ของวฏัจักรชีวิต พบว่าในวัยหนุ่มสาวท่ีโสด มักจะจ่ายในสิ่งท่ีก่อใหเ้กิดความ
สนกุสนาน เชน่ ดหูนงั ดกีูฬา พกัผอ่นในวนัหยดุ 

อาลิสา วีระนพรตัน ์(2557) ท าการศกึษาวิจยัเรื่อง“ รูปแบบการด าเนินชีวิต ทศันคต ิและ
พฤติกรรมการบริโภคทีมีต่อธัญ พืชในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายการศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัพฤติกรรมการบรโิภคอาหารธัญพืช ใชว้ิธีการวิจยั
ด้วยแบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น ค่าเฉล่ีย รอ้ยละ การทดสอบค่าที การ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว การทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธแ์บบเพียรส์นั การ
ทดสอบไค-สแควร ์และการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ประกอบอาชีพ ลกูจา้งพนกังานบริษัท รายไดต้่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท มีสถานภาพโสด ซึ่งลกัษณะประชากรไม่ส่งผลพฤติกรรมดา้นจ านวน
เงินท่ีใช้ในการซือ้และความถ่ีในการบริโภคมากขึน้หรือน้อยลง เน่ืองจากผู้บริโภคตระหนักถึง
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ส่วนผลการวิจัยในเรื่องทัศนคติทางด้านผลิตภัณฑ์  ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า การส่งเสริมทางการตลาดเป็น
ตัวกระตุน้การเลือกซือ้ท่ีสูงขึน้ เช่น การทดลองก่อนการตัดสินใจซือ้เพ่ือให้โอกาสผู้บริโภคได้
พิจารณา และรูปแบบการด าเนินชีวิตมีผลต่อการใช้จ่ายเงินและความถ่ีในการซือ้ค่อนข้างต ่า 
เน่ืองจากผูบ้รโิภคสว่นใหญ่สนใจและตระหนกัถึงความส าคญัในการดแูลสขุภาพ    

ศิรินันท ์อมรประเสริฐชัย (2554)  ท าการวิจัยเรื่อง“ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารบุฟเฟตป์ระเภทป้ิงย่าง สุกีแ้ละชาบูชาบ ู
ในพืน้ท่ีฝ่ังธนบรุี กรุงเทพมหานคร” โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาทศันคติดา้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพของ
สถานท่ีใหบ้รกิาร ดา้นพนกังานและดา้นกระบวนการการใหบ้ริการท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทป้ิงย่าง สุกี ้และชาบูชาบู ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วย
แบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่างขนาด 400 ชุด  และท าการวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติไค-สแควร ์
ผลการวิจยัพบวา่ ความถ่ีในการใชบ้รกิารไดร้บัอิทธิพลจาก ลกัษณะสว่นบคุคลทางดา้นอาย ุระดบั
การศึกษา และจ านวนสมาชิกในครอบครวัและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดา้นลักษณะ
ผลิตภัณฑท่ี์สดใหม่ ดา้นราคาท่ีต ่ากว่าเปรียบเทียบกับรา้นใกลเ้คียง ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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เช่น บัตรสมาชิกเพ่ือรับส่วนลด การเห็นโฆษณาผ่านอินเตอรเ์น็ต รีวิวเว็บไซตต์่าง ๆ     ด้าน
พนกังานและดา้นกระบวนการการใหบ้รกิารในการเตมิอาหารท่ีระดบัคา่สถิต ิ0.05 

อรรคเดช อุภัยภักตร ์(2556, น. 11-38) ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารนอกบ้าน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลกระทบของปัจจัย
ทางด้านประชากรศาสตรแ์ละความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลกระทบต่อ
ค่าใชจ้่ายในการบริโภคอาหารนอกบา้น งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม
จ านวน 800 ชดุในการวิเคราะหข์อ้มูล การวิจยันีใ้ชส้ถิติเชิงพรรณาวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไป และการ
ใช้สมการถดถอยพหุคูณวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตรแ์ละด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ค่าใช้จ่ายการบริโภคอาหารนอกบ้าน จากผลการวิจัยพบว่าจ านวนสมาชิกครอบครัวไม่มี
ความสัมพันธ์กับค่าใชจ้่ายในการบริโภค แต่รายไดค้รอบครวัท่ีเพิ่มขึน้ค่าใช้จ่ายในการบริโภค
อาหารนอกบา้นจะเพิ่มขึน้ตาม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะเลือกบริโภคอาหาร Fast Food มากกวา่อาหาร
ประเภท Full Course ส่วนโอกาสส าคญัหรือสถานท่ีมีผลท าใหค้า่ใชจ้่ายในการบริโภคอาหารนอก
บา้นเพิ่มขึน้ และการเลือกบริโภคอาหารมือ้เย็นมีผลต่อค่าใชจ้่ายในการบริโภคอาหารนอกบา้น
เพิ่มขึน้เชน่กนั  

ฐิติวฒัน ์ปิยะรตันกลุ (2555) ท าการวิจยัเรื่อง “พฤตกิรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารในช่วง
มือ้เย็นของผูบ้ริโภควยัท างาน” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคต่อการจัดการ
รา้นอาหารดา้นสถานท่ี ดา้นอาหาร ดา้นบุคลากรและดา้นการจัดการ รวมถึงการศึกษาปัจจัย
ภายนอกในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคมวฒันธรรม และกลุ่มอา้งอิงท่ีมีผลในการใชบ้ริการรา้นอาหาร 
วิธีการวิจยัใชก้ารวิจยัเชิงคณุภาพโดยวิธีการสมัภาษณเ์จาะลึกจ านวน 20 ตวัอย่างและการวิจัย
เชิงปริมาณของผูบ้ริโภควยัท างานในกรุงเทพมหานครจ านวน 200 ตวัอย่าง ผลจากการวิจยัพบว่า
จ านวนสมาชิกครอบครวัมีผลตอ่พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารทางดา้นคา่ใชจ้่ายในช่วงเย็น
ของผูบ้ริโภค ซึ่งกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสมาชิกในครอบครวั 3 คนขึน้ไปมีค่าใชจ้่ายอยู่ท่ี 100-500 บาท/
คน/ครัง้ แต่ไม่มีผลต่อความถ่ีในการใชบ้ริการ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการรา้นอาหารดา้นรูปแบบรา้นอาหาร ดา้นช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ ดา้นคา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการ 
และดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ สถานท่ีมีผลต่อความถ่ีในการใชบ้ริการโดยรา้นอาหารท่ีอยู่ใน
ท าเลท่ีตั้งท่ีสะดวก เช่น ใกล้ป้ายรถประจ าทาง BTS MRT รวมถึงรูปแบบและบรรยากาศ
รา้นอาหารส่งผลต่อความถ่ีการใชบ้ริการท่ีมากกว่า 1-5 ครัง้ต่อเดือน  ทางดา้นอาหารท่ีมีราคาท่ี
เหมาะสมกบัปริมาณ รสชาติ และคณุภาพอาหารมีผลตอ่พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้น
ค่าใชจ้่ายในการใช้บริการ ทางดา้นสังคมและวัฒนธรรมเก่ียวกับค่านิยมการเขา้สังคมมีผลต่อ
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พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารทางดา้นรูปแบบรา้นอาหารและความถ่ีในการใชบ้ริการแตไ่ม่มี
ตอ่ชว่งเวลาการใชบ้รกิารและคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิาร 

จิราภา ลีรานนท ์(2554) ท าการวิจัยเรื่อง “ทัศนคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกเข้า
รา้นอาหารของผูบ้ริโภคในเขตธุรกิจย่านสยามสแควร ์กรุงเทพมหานคร” โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีต่อทัศนคติของปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ ์
บุคลากร และการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบสอบถามจ านวน 200 ชุดเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งย่านสยามสแควร ์กรุงเทพมหานคร และน ามาหาคา่สถิติ เชน่ รอ้ย
ละ คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหค์วามแตกตา่งรายคู ่การวิเคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดียว และสถิติสหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน ผลการวิจัยพบว่าเพศชายมีความถ่ีในการเลือกใช้
บริการรา้นอาหารประเภทขา้วสงูกว่าเพศหญิง ผูบ้ริโภคช่วงอาย ุ21-25 ปีมีความถ่ีในการเลือกใช้
บริการรา้นอาหารประเภทข้าวสูงกว่าผู้บริโภคช่วงมากกว่าหรือเท่ากับ 26 ปี  รายไดต้่างกันมี
ความถ่ีในการเลือกใชบ้รกิารรา้นอาหารตา่งกนั โดยผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดต้อ่เดือนนอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 
5,000 บาทมีความถ่ีการใชบ้ริการรา้นอาหารอีสานนอ้ยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้่อเดือนมากกว่า
หรือเทา่กบั 15,001 บาท 

ฐิตาภัทร ์รตันน์ิธิพงศ ์(2554) ท าการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารจากรา้นอาหารหาบเรแ่ผงลอยบนถนนสีลมของผูบ้ริโภคกลุม่วยัท างาน” เพ่ือศกึษาลกัษณะ
ผลิตภัณฑแ์ละราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรบัประทานอาหารจากรา้นหาบเร่แผงลอย ใชว้ิธีการ
วิจยัเชิงปริมาณ ดว้ยแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งขนาด 400 ชดุ  และท าการวิเคราะหข์อ้มลูโดย
ใชส้ถิติไค-สแควร ์ผลการวิจยัพบว่า ความถ่ีในการใชบ้ริการรา้นอาหารหาบเรแ่ผงลอยบนถนนสี
ลม 3-4 วันต่อสัปดาห ์มีค่าเฉล่ียท่ี 51-100 บาทต่อครัง้ ส่วนใหญ่จะใชบ้ริการช่วงเวลากลางวัน 
และประเภทอาหารเป็นขา้วราดแกง ก๋วยเต๋ียวบ่อยท่ีสุด ปัจจยัดา้นผลิตภัณฑมี์ผลต่อพฤติกรรม
ความถ่ีในการรบัประทานอาหารจากรา้นแผงลอยท่ีระดบัคา่สถิติ 0.05 แตปั่จจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่
มีผลต่อพฤติกรรมทางดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้ ปัจจยัดา้นราคาไม่มีผลต่อพฤติกรรมดา้น
ความถ่ีและดา้นคา่ใชจ้า่ยเฉล่ียตอ่ครัง้ในการรบัประทานอาหารรา้นหาบเรแ่ผงลอย 

สุวพิชญ์ ตัง้นิมิตรชัยกูล (2552) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง“ รูปแบบการด าเนินชีวิตและ
พฤติกรรมการบรโิภคอาหารพรอ้มบริโภคของคนวนัท างานในกรุงเทพมหานคร” จากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 385 คน ใชก้ารวิเคราะหเ์ชิงงพรรณา เชน่ คา่รอ้ยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบไค-สแควร ์ เป็นตน้ การวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ26-31 
ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 10,001-
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25,000 บาท มีจ านวนสมชิกอาศยัอยู่ดว้ยกนั 2-3 คน โดยผูบ้รโิภคมกัจะนิยมบรโิภคอาหารแช่แข็ง
คนเดียว ท่ีบ้าน ในมือ้เย็น  และสรุปผลการวิจัยไว้ว่าผู้บริโภคอยู่ในกลุ่มสังคมเดียวกันท าให้มี
ลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมคลา้ยกัน ท าใหเ้กิดการบริโภคท่ีคลา้ยกัน ซึ่งอา้งอิงความ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเสรี วงษม์ณฑา  (2452: 32-34) ท่ีกลา่วว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภคถกูก าหนด
ดว้ยลกัษณะทางกายภาพ และลกัษณะทางกายภาพถูกก าหนดมาจากจิตวิทยา และจิตวิทยาจะ
มาจากครอบครัว สังคม และวัฒนะธรรมแลต่ละท้องถ่ิน  ความสัมพันธ์ของข้อมูลทาง
ประชากรศาสตรก์บัพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอ้มบรโิภค เพศ ไมมี่ผลตอ่พฤตกิรรมการบรโิภค 
ซึ่งอา้งอิงว่าไม่สอดคลอ้งกับความคิดของพรทิพย ์สมัปัตตะวนิช (2539: 316) ท่ีกล่าวว่าเพศหญิง
เป็นผูบ้รโิภคท่ีมีอ านาจการซือ้สงู ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ประเภทใดก็ตาม เชน่ สินคา้ส าหรบัผูช้าย หรือ
เด็ก ส่วนอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน และจ านวนสมาชิกใน
ครอบครวัท่ีอาศยัอยู่ร่วมกัน มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกัน รูปแบบการด าเนินชีวิต
สรุปไวว้่ากิจกรรมเก่ียวกบัการท างานมีความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการบริโภคดา้นสถานท่ีบริโภค 
มือ้อาหารท่ีบริโภค และโอกาสในการบริโภค ซึ่งอา้งอิงสอดคล้องกับเอนเกล (James F.Engel. 
1993: 449) ท่ีกล่าวว่า รูปแบบของการด ารงชีวิต เก่ียวขอ้งกบัการใชจ้่าย เวลา และเงินท่ีแตกตา่ง
กันในดา้นต่าง ๆ เช่น การมองเก่ียวกับสินคา้ ว่ามีประโยชนท์างดา้นใด และจะน ามาใชใ้ห้เกิด
ประโยชนอ์ยา่งไร 

พวงผกา ค างาม (2551, น. 1-5, 218-219) ท าการวิจยัเรื่อง“ ส่วนประสมทางการตลาด
บริการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้บริการรา้นอาหารไทยในเมืองแฮมป์ตนัโรตส ์มลรฐั
เวอรจ์ิเนีย ประเทศสหรฐัอเมริกา” โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมของผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารรา้นอาหารไทย ซึ่งผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามจ านวน 210 ชดุใน
การรวบรวมขอ้มูลค่าสถิติ เช่น ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบดว้ยสถิติ
ไค-สแควร ์เป็นตน้ ผลการวิจยัพบว่าความถ่ีในการใชบ้ริการมีความสมัพันธก์ับรายไดเ้ฉล่ียต่อปี 
ผลิตภณัฑ ์ราคา ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย บคุลากรและกระบวนการใหบ้ริการ ซึ่งหากราคาสงูมาก
จะสง่ผลใหค้วามถ่ีในการใชบ้ริการและคา่ใชจ้่ายเฉล่ียตอ่ครัง้ลดลง ทางดา้นบคุลากรท่ีใหบ้ริการมี
อิทธิพลตอ่การรบัรูแ้ละตดัสินใจของผูบ้ริโภคในดา้นคณุภาพของการบริการซึ่งมีความสมัพนัธก์ับ
ความถ่ีในการใชบ้รกิารและคา่ใชจ้่ายเฉล่ียตอ่ครัง้ กระบวนการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วจะท าใหผู้บ้รโิภค 
ผูร้ว่มการตดัสินใจ และผูร้ว่มใชบ้ริการเกิดความประทบัใจจึงมีสมัพนัธก์บัความถ่ีในการใชบ้ริการ
ท่ีเพิ่มขึน้ 
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วรรณภา ปรือทอง (2547) ท าการวิจยัเรื่อง“ การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตกับพฤติกรรมและทัศนคติในการบริโภคอาหารชีวจิต รา้นเอเดนของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับ
พฤติกรรมและทัศนคติในการบริโภคอาหารชีวจิต ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุดเป็น
เครื่องมือในการเก็บขอ้มูลและวิเคราะหด์ว้ยสถิติ เช่น ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย การทดสอบค่าที การ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว การทดสอบไค-สแควร ์เป็นตน้ โดยท าการเก็บขอ้มูลท่ีรา้นเอ
เดน ในกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจัยพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิตในส่วนของประเภทอาหาร บคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ 
ท่ีระดับค่าทางสถิติท่ี 0.01 และดา้นวัตถุประสงคแ์ละเหตุผลการซือ้ ความถ่ีในการซือ้อาหารท่ี
ระดบัคา่ทางสถิติท่ี 0.05 แตไ่ม่มีความสมัพนัธก์บัจ านวนเงินในการซือ้  รูปแบบการด าเนินชีวิตใน
ส่วนกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารชีวจิตโดยรวมดา้น 4Ps และรายดา้นทางดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคา 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิต ความพึงพอใจทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

และพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส์” มีเนือ้หาสาระส าคญัในการด าเนินการ
ตามล าดบั ดงันี ้ 

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

ประชากรท่ีจะใชเ้พ่ือการศึกษาวิจยัเรื่องนี ้คือ ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสใ์นพืน้ท่ีจงัหวดั
บาตงักัส ประเทศฟิลิปปินส ์ท่ีเคยใชบ้ริการรา้นอาหาร อยู่ในวยัท างานช่วงอายตุัง้แต่ 15 ปีถึง 64 
ปี (ช่วงอายขุองวยัท างานใชข้อ้มลูจากส านกังานสง่เสริมการคา้ในตา่งประเทศ (มะนิลา)) และเป็น
ประชากรกลุม่นีมี้ขนาดใหญ่และไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน  

 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย กลุ่มตวัอย่างส าหรบัการ
วิจยัเชิงคณุภาพ จ านวน 10 คน และกลุม่ตวัอยา่งส าหรบัการวิจยัเชิงปรมิาณ ซึ่งผูว้ิจัยไดใ้ชว้ิธีการ
ก าหนดขนาดตวัอย่างดว้ยสตูรการค านวณหากลุ่มตวัอย่างกรณีท่ีไม่ทราบ p และ q โดยก าหนด
ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และมีค่าความคลาดเล่ือนท่ียอมรบัไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 5 (กัลยา วา
นิชยบ์ญัชา, 2561, น.28)  

p = กลุม่ประชากรชาวฟิลิปปินสท่ี์เคยใชบ้รกิารรา้นอาหาร 
q = 1-p 
จากสตูร n =  Z2  
                              4(E)2   
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โดย  n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
                        Z = ค่าปกติมาตรฐานท่ีไดจ้ากการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน 

                                                        ซึ่งขึน้กบัระดบัความเช่ือมั่นท่ีก าหนด (Z=1.96) 
  E = ค่าคาดเคล่ือนในการประมาณการสัดส่วนประชากร 

                                                        ท่ียอมรบัได ้
จะได ้  n =  (1.96)2  

                               4(0.05)2 

ดงันัน้  n = 385 
เม่ือบวกเผ่ือการสญูเสียส าหรบัการวิจยัครัง้นีจ้งึใชข้นาดกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 400 ชดุ 
 
การก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่างไม่เกินรอ้ยละ 5  หรือท่ี 0.05 

เน่ืองดว้ยผูว้ิจยัใชร้ะดบัความเช่ือมั่นท่ีรอ้ยละ 95 ซึ่งจะไดข้นาดตวัอย่างใหญ่พอท่ีจะรองรบัความ
เช่ือมั่นท่ีตอ้งการ โดยท่ียอมให้ค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่างเท่ากับรอ้ยละ 5 ของ
ค่าเฉล่ียตัวอย่าง หากใช้แนวคิดของ Taro Yamane ท่ีให้ค่าความแปรปรวนของสัดส่วนท่ีมี
คา่สงูสดุท่ี 0.25 จงึใชท่ี้รอ้ยละ 5 ของคา่ถวัเฉล่ียท่ีได ้(อจัฉราวรรณ งามญาณ, 2554) 

 
วิธีการสุม่ตามขัน้ตอน  

การวิจยัเชิงคณุภาพ ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบใชว้ิจารณญาณ (Judgment 
sampling) โดยใชดุ้ลยพินิจเลือกตวัอย่างท่ีสอดคลอ้งท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีจะศึกษาได ้ซึ่งผูว้ิจยัจะ
เลือกเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสใ์นพืน้ท่ีจงัหวดับาตงักสั ประเทศฟิลิปปินส ์ท่ี
เคยใชบ้ริการรา้นอาหาร อยู่ในวยัท างานช่วงอายุตัง้แต่ 15 ปีถึง 64 ปี และมีความเต็มใจท่ีจะให้
สมัภาษณเ์ชิงลกึแก่ผูว้ิจยั ส าหรบัการวิจยัเชิงปรมิาณผูว้ิจยัจะมีวิธีการสุม่ตามขัน้ตอน ดงันี  ้

ขัน้ท่ี 1 วิธีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้ิจยัเลือก
กลุ่มตวัอย่างจากกลุ่มสังคมทางเฟสบุ๊ค (FACEBOOK) เน่ืองจากมีคนจ านวนมากและมีความ
หลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คนท างาน แม่บ้าน โดยดุลยพินิจของผู้วิจัยคาดว่ากลุ่ม
ตวัอย่างนีน้่าจะเป็นตวัแทนไดเ้ป็นอย่างดี และพบขอ้มลูว่าผูใ้ชง้านส่ือสงัคมออนไลนช์าวฟิลิปปินส์
มีมากเป็นอันดบั 1 ของโลก (Camus, 2018) และชาวฟิลิปปินสน์ิยมใชเ้ฟสบุ๊คมากเป็นอันดบั 1 
ซึ่งจะใชเ้วลาบนส่ือสงัคมออนไลนโ์ดยเวลาเฉล่ีย 3 ชั่วโมง 57 นาทีตอ่วนั (Mateo, 2018) 
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ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มสงัคมทางเฟสบุ๊คท่ีมีสมาชิกหรือผูก้ด Like กลุม่มากกว่า 10,000 
คน ในพืน้ท่ีจงัหวดับาตงักัส ประเทศฟิลิปปินส ์และมีหวัขอ้การพดูคยุในกลุ่มเก่ียวกับเรื่องอาหาร
หรือรา้นอาหาร จ านวน 5 กลุ่มเฟสบุ๊ค จากการคาดหวงัระยะเวลาการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม
กลุม่เฟสบุ๊คละ 80 ตวัอยา่ง ใหค้รบถว้นรวม 400 ตวัอยา่ง ภายใน 1 เดือน จงึไดด้งันี ้ 

1) ช่ือกลุ่มสงัคมทางเฟสบุ๊ค Foodies in Batangas ซึ่งมีหวัขอ้การพูดคยุใน
กลุ่มเก่ียวกับเรื่องอาหาร รา้นอาหารมีจ านวนสมาชิกท่ีติดตาม  13,564 ช่ือบญัชี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 
12 มิถนุายน 2562)  

2) ช่ือกลุ่มสังคมทางเฟสบุ๊ค  Hello Lipa (ลิปาเป็นเมืองชั้นหนึ่งในพื ้นท่ี
จงัหวดับาตงักสั ประเทศฟิลิปปินส ์มีประชากร 332,386 คน) ซึ่งมีหวัขอ้การพดูคยุในกลุม่เก่ียวกบั
เรื่องอาหาร รา้นอาหาร มีจ านวนสมาชิกท่ีติดตาม 95,280 ช่ือบญัชี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 12 มิถนุายน 
2562)  

3) ช่ือกลุ่มสังคมทางเฟสบุ๊ค Hello Batangas ซึ่งมีหัวขอ้การพูดคุยในกลุ่ม
เก่ียวกับเรื่องอาหาร รา้นอาหารมีจ านวนสมาชิกท่ีติดตาม  36,369 ช่ือบญัชี (ขอ้มูล ณ วันท่ี 12 
มิถนุายน 2562)  

4) ช่ือกลุ่มสังคมทางเฟสบุ๊ค Discover Batangas ซึ่งมีหัวข้อการพูดคุยใน
กลุ่มเก่ียวกับเรื่องอาหาร รา้นอาหารมีจ านวนสมาชิกท่ีติดตาม 65,927 ช่ือบญัชี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 
12 มิถนุายน 2562)  

5) ช่ือกลุ่มสังคมทางเฟสบุ๊ค Batangas&Beyond ซึ่งมีหัวข้อการพูดคุยใน
กลุ่มเก่ียวกับเรื่องอาหาร รา้นอาหารมีจ านวนผูก้ด Like กลุ่ม 117,540 ช่ือบญัชี (ขอ้มูล ณ วันท่ี 
12 มิถนุายน 2562) 

ขั้น ท่ี  2 วิธีการสุ่มแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) เป็นการก าหนด
ตวัอย่างโดยวิธีก าหนดโควตาจากกลุ่มในขัน้ตอนท่ี 1 ใหไ้ดจ้  านวนตวัอย่างท่ีจะเป็นตวัแทนในแต่
ละกลุม่ ทัง้นีก้ารก าหนดตวัอยา่งในแตล่ะหนว่ยจะใชโ้ควตา้เท่ากนั 

ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะหนว่ย = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
      จ านวนกลุม่ท่ีถกูเลือก 
 

                                                   N  =  400  =  80 ตวัอยา่ง 
                                                              5 
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ดงันัน้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะหนว่ยท่ีถกูเลือก คือ 80 ตวัอยา่ง ดงันี ้
1) กลุม่สงัคมทางเฟสบุ๊ค Foodies in Batangas จ านวน 80 คน 
2) กลุม่สงัคมทางเฟสบุ๊ค Hello Lipa  จ านวน 80 คน 
3) กลุม่สงัคมทางเฟสบุ๊ค Hello Batangas  จ านวน 80 คน 
4) กลุม่สงัคมทางเฟสบุ๊ค Discover Batangas จ านวน 80 คน 
5) กลุม่สงัคมทางเฟสบุ๊ค Batangas&Beyond จ านวน 80 คน 

ขั้น ท่ี  3 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก  (Convenience Sampling) เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลจนครบจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง โดยการส่งแบบสอบถามออนไลน ์
(Online Questionnaire)ท่ีเตรียมไว ้ให้สมาชิกในกลุ่มสังคมทางเฟสบุ๊คเป้าหมายท่ีเลือกไวจ้าก
ขัน้ตอนท่ี 1  

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคณุภาพ    
ผูว้ิจยัจะใชเ้ครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคณุภาพ ดงันี ้

1. แนวค าถาม เป็นค าถามปลายเปิด(Open-ended) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้จาก
วตัถุประสงคแ์ละแนวคิดท่ีผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะท าการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ความ
พงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์:
กรณีศกึษาจงัหวดับาตงักสั ประเทศฟิลิปปินส ์โดยค าถามสามารถยืดหยุ่นตามสถานการณใ์นการ
สมัภาษณเ์พ่ือสรา้งสมัพนัธภาพ และช่วยใหก้ารเก็บขอ้มลูเป็นไปอย่างราบรื่น และท่ีส าคญัคือ จะ
ท าใหผู้ใ้หข้อ้มลูถ่ายทอดขอ้มลูไดอ้ย่างครบถว้นและเป็นจรงิมากท่ีสดุ  

 2. เครื่องอดัเสียง เป็นเคร่ืองมือประกอบการสมัภาษณท่ี์ชว่ยบนัทกึขอ้มลูท่ีผูว้ิจยั
จดบนัทึกไม่ทนั เพ่ือความละเอียดมากขึน้ อย่างไรก็ตามก่อนท าการบนัทึกเสียงทุกครัง้ ผูว้ิ จยัจะ
ท าการขออนุญาตผูถู้กสมัภาษณก์่อน จานัน้จึงถอดเทปสนทนาระหว่างการสมัภาษณเ์พ่ือน ามา
เป็นขอ้มลูในการวิเคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู 

3. ปากกาและสมุดจดบนัทึก เป็นเครื่องมือประกอบการสมัภาษณท่ี์ช่วยบนัทึก
ขอ้มลูระหวา่งการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
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ขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคณุภาพ 
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

จากนัน้จึงสกัดประเด็นของปัญหาการวิจยัและแนวกรอบของค าถามท่ีใชส้มัภาษณผ์ูบ้ริโภคชาว
ฟิลิปปินสใ์นพืน้ท่ีจงัหวดับาตงักัส ประเทศฟิลิปปินส ์ท่ีเคยใชบ้ริการรา้นอาหาร อยู่ ในวยัท างาน
ชว่งอายตุัง้แต ่15 ปีถึง 64 ปี ซึ่งมีแนวค าถามเพ่ือการสมัภาษณ ์ดงันี  ้

ส่วนท่ี 1 ดา้นขอ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ ประกอบดว้ย  เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา และอาชีพ 

สว่นท่ี 2 ดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ยค าถามดงัตอ่ไปนี ้
1. กิจกรรมยามว่างของท่านมกัจะไปเก่ียวขอ้งกับการรบัประทานอาหาร

ท่ีรานอาหารหรือไม่ (เช่น คน้หาหรืออ่านรีวิวเก่ียวกบัรา้นอาหารทางอินเตอรเ์น็ต ท ากิจกรรมตา่งๆ 
กบัเพ่ือน ครอบครวั คนรูจ้กัท่ีรา้นอาหาร) 

2. ท่านมีความสนใจต่อการรบัประทานอาหารนอกบา้น หรือหาเวลาท่ี
วา่งเพื่อไปใชบ้รกิารรา้นอาหารท่ีสนใจ 

3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้เวลาว่างของท่านในการ
รบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหาร (เช่น ช่วยสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกับคนใกลช้ิด ประหยัดกว่าการ
ท าอาหารรบัประทานเอง รสชาตดีิกวา่อาหารท่ีท ารบัประทานเอง เป็นตน้) 

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย
ค าถามดงัตอ่ไปนี ้

1. ท่านคิดว่า สิ่งใดท่ีเป็นจุดท่ีท่านพอใจมากท่ีสุดจากการใช้บริการ
รา้นอาหาร  

2. ท่านคิดว่าส่วนประสมทางการตลาด 7PS (ผลิตภัณฑ ์ราคา สถานท่ี 
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพของร้านอาหาร และด้าน
กระบวนการใหบ้รกิาร) ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใชบ้รกิารมากท่ีสดุ 

ส่วนท่ี 4 ด้านพฤติกรรมการใช้บริการรา้นอาหาร (เจาะจงท่ีร้านอาหาร
ลกัษณะ Casual Dining) 

1. มือ้อาหารท่ีทา่นมกัจะไปรบัประทานอาหารนอกบา้นเป็นมือ้ใด 
2. ท่านมักจะใช้บริการรา้นอาหารท่ีขายอาหารลักษณะแบบใด (เช่น 

อาหารสญัชาตอ่ืิน (ญ่ีปุ่ น เกาหลี) อาหารทอ้งถ่ิน อาหารทะเล อาหารชีวจิต สกีุ ้ป้ิงยา่ง เป็นตน้) 
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3. ท่านรับประทานอาหารท่ีร้านอาหาร (Casual Dining) ก่ีครั้งต่อ
สปัดาห ์

4. ทา่นมีคา่ใชจ้า่ยในการรบัประทานอาหารนอกบา้นครัง้ละเทา่ไร 
 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปรมิาณ 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีใ้ชเ้ป็นแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้ตามวตัถุประสงคข์อง

การวิจัยท่ีสามารถใช้ในการวัดรูปแบบการด าเนินชีวิต ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร และพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินสใ์นพืน้ท่ีจงัหวดับาตงักสั 
ประเทศฟิลิปปินส ์

ขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปรมิาณ 
1) ทบทวนวรรณกรรม วารสาร บทความวิชาการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
2) รวบรวมเนือ้หาท่ีไดน้  ามาใชใ้นการสรา้งแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีครอบคลุม

ตามจุดหมายของการวิจัย เก่ียวกับประชากรศาสตร ์รูปแบบการด าเนินชีวิต ความพึงพอใจ
ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการรา้นอาหาร โดยจะมุ่งเน้นไปท่ี
รา้นอาหารท่ีมีการบริการแบบกึ่งเต็มรูปแบบ  (Casual Dining) ซึ่งโครงสรา้งแบบสอบถามแบ่ง
ค าถามจะออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 สอบถามด้านประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น
ลกัษณะแบบตรวจสอบรายการโดยใหเ้ลือกเพียงค าตอบเดียว 

ขอ้ท่ี 1 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal) 
1) หญิง 
2) ชาย 

ขอ้ท่ี 2 อายุ เป็นระดบัการวัดขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) ซึ่ง
ในการวิจยัครัง้นีใ้ชช้ว่งอายวุยัท างานตามอตัราการจา้งงานประเทศฟิลิปปินส ์อายตุัง้แต ่15-64 ปี 
จากขอ้มูลการส ารวจจากส านกังานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ (The Philippine Statistics Authority 
(PSA), 2018) และใชช้่วงอายุวัยท างานดงักล่าวเป็นเกณฑใ์นการก าหนดช่วงอายุ จากนัน้ใชสู้ตร
การก าหนดช่วงอายุ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2538)เพ่ือแบ่งช่วงอายุกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 5 ชัน้ จากการค านวณ ดงันี ้
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ความกวา้งอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ขอ้มลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
                                                           จ านวนชัน้ 
      = 64 – 15 
            5 
    = 9.80 ปัดเศษเทา่กบั 10 

จงึก าหนดชว่งอายขุองกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นแบบสอบถาม ดงันี ้
1) 15 - 24 ปี  
2) 25 - 34 ปี   
3) 35 - 44 ปี   
4) 45 - 54 ปี  
5) 55 - 64 ปีขึน้ไป 

ขอ้ท่ี 3 สถานภาพการสมรส เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัต ิ
(Nominal) 

1) โสด 
2) สมรส 
3) หมา้ย/หยา่รา้ง 

ขอ้ท่ี 4 ระดบัการศึกษา เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 
scale) 

1) ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 
2) ปรญิญาตร ี
3) สงูกวา่ปรญิญาตรี 

ขอ้ท่ี 5 อาชีพ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal) 
1) นกัเรียน/นกัศกึษา 
2) พนกังานบรษิัทเอกชน 
3) ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ 
4) ขา้ราชการ 
5) อ่ืน ๆ  

ข้อท่ี 6 รายได้เฉล่ียต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ  
(Ordinal scale) โดยการก าหนดช่วงรายได้แบ่งออกเป็น 5 ช่วง (สุภาภรณ์ วงษ์ทน , 2558) 
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ซึ่งชว่งรายไดท่ี้ใชใ้นแบบสอบถาม ดงันี ้(อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2562 จากเว็บไซต์
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 1 บาทเทา่กบั 0.6149 เปโซฟิลิปปินส)์ 

1) ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 เปโซฟิลิปปินส ์(ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 6,149 
บาท) 

2) 10,001 – 20,000 เปโซฟิลิปปินส ์ (6,150 - 12,298 บาท) 
3) 20,001 – 30,000 เปโซฟิลิปปินส ์ (12,299 - 18,447 บาท) 
4) 30,001 – 40,000 เปโซฟิลิปปินส ์ (18,448 - 24,596 บาท) 
5) มากกวา่ 40,001 เปโซฟิลิปปินสข์ึน้ไป (24,597 บาทขึน้ไป) 

สว่นท่ี 2 ดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูต้อบ แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี  1 ด้าน กิจกรรมการใช้เวลาว่างของผู้ตอบ  โดยให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามเลือกความเห็นจากระดบัความแตกตา่งของกิจกรรม ซึ่งก าหนดมาตรวดัแบบอนัตร
ภาค (Interval Scale) และใชแ้บบประเมินแบบการจดัล าดบั Likert Scale แบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
ค าถามท่ีใชใ้นแบบสอบถามเป็นเชิงบวก 5 ขอ้ และก าหนดระดบัการประมาณคา่การปฏิบตัิเป็น 5 
ระดบั ดงันี ้

คะแนน ระดบักิจกรรมท่ีท า 
  5     เป็นประจ า 
  4     บอ่ยครัง้ 
  3     บางครัง้ 
  2     นาน ๆ ครัง้ 
  1     ไมเ่คยท า 

ระดบัของการใหค้ะแนนเฉล่ียในแตล่ะระดบัชัน้จะใชส้ตูรการค านวณชว่ง
ความกวา้งของชัน้ 

ความกวา้งอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ขอ้มลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
                                                          จ  านวนชัน้ 

= 5-1 
         5 
    = 0.8 
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ดงันัน้การก าหนดความส าคญัในแตล่ะระดบัคะแนน   
คะแนนเฉล่ีย  ระดบักิจกรรมท่ีท า 
4.21 – 5.00  ผูบ้รโิภคท ากิจกรรมเป็นประจ า 
3.41 – 4.20  ผูบ้รโิภคท ากิจกรรมบอ่ยครัง้ 
2.61 – 3.40  ผูบ้รโิภคท ากิจกรรมบางครัง้ 
1.81 – 2.60  ผูบ้รโิภคท ากิจกรรมนาน ๆ ครัง้ 
1.00 – 1.80  ผูบ้รโิภคไมเ่คยท ากิจกรรมเลย 

ตอนท่ี 2 ดา้นความสนใจ โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกความเห็นจาก
ระดบัความสนใจท่ีก าหนดมาตรวดัแบบอนัตรภาค (Interval Scale) และใชแ้บบประเมินแบบการ
จดัล าดบั Likert Scale โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ค าถามท่ีใชใ้นแบบสอบถามเป็นเชิงบวก 5 ขอ้ 
และก าหนดระดบัการประมาณคา่การปฏิบตัเิป็น 5 ระดบั ดงันี ้

คะแนน ระดบัความสนใจท่ีท า 
  5     มากท่ีสดุ 
  4     มาก 
  3     ไมแ่นใ่จ 
  2     นอ้ย 
  1     นอ้ยท่ีสดุ 

ระดบัของการใหค้ะแนนเฉล่ียในแตล่ะระดบัชัน้จะใชส้ตูรการค านวณชว่ง
ความกวา้งของชัน้ 

ความกวา้งอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ขอ้มลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
จ านวนชัน้ 

    = 5-1 
     5 

    = 0.8 
ดงันัน้การก าหนดความส าคญัในแตล่ะระดบัคะแนน  

คะแนนเฉล่ีย                 ระดบัความสนใจ 
4.21 – 5.00  ผูบ้รโิภคมีความสนใจในระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20  ผูบ้รโิภคมีความสนใจในระดบัมาก 
2.61 – 3.40  ผูบ้รโิภคมีความสนใจในระดบัปานกลาง 
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1.81 – 2.60  ผูบ้รโิภคมีความสนใจในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80  ผูบ้รโิภคมีความสนใจในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 3 ดา้นความคิดเห็น โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกความเห็น
จากระดบัความคิดเห็น ท่ีก าหนดมาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval Scale) และใชแ้บบประเมิน
แบบการจัดล าดับ Likert Scale โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ค าถามท่ีใชใ้นแบบสอบถามเป็นเชิง
บวก 5 ขอ้ และก าหนดระดบัการประมาณคา่การปฏิบตัเิป็น 5 ระดบั ดงันี ้

คะแนน ระดบัความคดิเห็น 
  5     เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
  4     เห็นดว้ย 
  3     ไมแ่นใ่จ 
  2     ไมเ่ห็นดว้ย 
  1     ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

ระดบัของการใหค้ะแนนเฉล่ียในแตล่ะระดบัชัน้จะใชส้ตูรการค านวณชว่ง
ความกวา้งของชัน้ 

ความกวา้งอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ขอ้มลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
จ านวนชัน้ 

    = 5-1 
     5 
= 0.8 

ดงันัน้การก าหนดความส าคญัในแตล่ะระดบัคะแนน  
คะแนนเฉล่ีย               ระดบัความคดิเห็น 
4.21 – 5.00  ผูบ้รโิภคมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20  ผูบ้รโิภคมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี 
2.61 – 3.40  ผูบ้รโิภคมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60  ผูบ้รโิภคมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมดี่ 
1.00 – 1.80  ผูบ้รโิภคมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัไมดี่อยา่งยิ่ง 
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ส่วนท่ี 3 ดา้นความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการใช้
บริการรา้นอาหารมี 29 ขอ้ โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกความเห็นจากระดบัความพึงพอใจท่ี
ก าหนดมาตรวดัแบบอนัตรภาค(Interval Scale) และใชแ้บบประเมินแบบตวัเลข (Rating Scales) 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ค าถามท่ีใชใ้นแบบสอบถามเป็นเชิงบวก 5 ขอ้ และก าหนดระดบัการ
ประมาณคา่การปฏิบตัเิป็น 5 ระดบั ดงันี ้

คะแนน  ระดบัความพงึพอใจ 
  5     มากท่ีสดุ 
  4     มาก 
  3     ปานกลาง 
  2     นอ้ย 
  1     นอ้ยท่ีสดุ 

ระดับของการให้คะแนนเฉล่ียในแต่ละระดับชั้นจะใชสู้ตรการค านวณช่วง
ความกวา้งของชัน้ 

ความกวา้งอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ขอ้มลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
จ านวนชัน้ 

    = 5-1 
         5 
    = 0.8 
ดงันัน้การก าหนดความพงึพอใจในแตล่ะระดบัคะแนน  
คะแนนเฉล่ีย ระดบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้นอาหาร 
4.21 – 5.00  ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20  ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
2.61 – 3.40  ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60  ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80  ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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ส่วนท่ี  4 ด้านพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร  โดยจะมุ่งเน้นไปท่ี
ร้านอาหารท่ีมีการบริการแบบกึ่ งเต็ม รูปแบบ  (Casual Dining) เป็นค าถามปลายปิดแบบ
เลือกตอบ (Multiple Choice Question) จ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ช่วงเวลาท่ีไปรบัประทาน ความถ่ีใน
การใชบ้รกิารตอ่สปัดาห ์คา่ใชจ้า่ยโดยประมาณตอ่ครัง้ ประเภทอาหารท่ีไปใชบ้รกิารรา้นอาหาร 

ข้อท่ี 1 ค าถามช่วงเวลาในการใช้บริการรา้นอาหารแบบให้เลือกตอบ 
และประเมินแบบวดัการจัดล าดบั ใหเ้รียงล าดบัช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด โดยการใหเ้ลข 1 
หมายถึง บ่อยครัง้ท่ีสดุ เลข 2 หมายถึง บ่อยครัง้รองลงมาอนัดบั 2 และเลข 3 หมายถึง บ่อยครัง้
รองลงมาอนัดบั 3) 

ข้อท่ี 2 ค าถามเก่ียวกับความถ่ีในการใช้บริการรา้นอาหารต่อสัปดาห ์
แบบใหเ้ลือกตอบเพียงขอ้เดียวจากหลายค าตอบใหเ้ลือก แบบ Categorical variables ซึ่งก าหนด
เป็นหลายคา่มากกวา่ 2 กลุม่(Polytomous variable) โดยผูว้ิจยัจะก าหนดค่าของตวัแปรคา่หนึ่งให้
เป็น Baseline category ซึ่ง 1 ตวัแปรมี 4  คา่ ดงันี ้

1) 1 ครัง้ตอ่เดือน   = 1  
2) 2 ครัง้ตอ่เดือน    = 2  
3) 3  ครัง้ตอ่เดือน   = 3  
4) 4 ครัง้ตอ่เดือน หรือมากกวา่ = 4  

ขอ้ท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัคา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารต่อครัง้ แบบ
ใหเ้ลือกตอบเพียงขอ้เดียวจากหลายค าตอบใหเ้ลือก ซึ่งอา้งอิงการก าหนดชว่งวงเงินในแตล่ะล าดบั
ชัน้จากการวิจยัของ (พวงผกา ค างาม, 2551) แบบ Categorical variables ซึ่งก าหนดหลายค่า
มากกว่า 2 กลุ่ม (Polytomous variable) โดยผูว้ิจัยจะก าหนดค่าของตัวแปรตามค่าหนึ่งใหเ้ป็น 
Baseline category  ซึ่ง 1 ตวัแปรมี 5 คา่ดงันี ้

1) นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 500 เปโซฟิลิปปินส ์ = 1  
2) 501-750 เปโซฟิลิปปินส ์   = 2  
3) 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส ์   = 3  
4) 1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส ์  = 4  
5) มากกวา่หรือเทา่กบั 1,251 เปโซฟิลิปปินส ์ = 5  

ขอ้ท่ี 4 ค าถามประเภทอาหารท่ีไปใชบ้ริการรา้นอาหาร แบบใหเ้ลือกตอบ 
และประเมินแบบวดัการจัดล าดบั ใหเ้รียงล าดบัช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด โดยการใหเ้ลข 1 



  67 

หมายถึง บ่อยครัง้ท่ีสดุ เลข 2 หมายถึง บ่อยครัง้รองลงมาอนัดบั 2 และเลข 3 หมายถึง บ่อยครัง้
รองลงมาอนัดบั 3) 

3) น าแบบสอบถามฉบบัรา่งท่ีสรา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธ ์
ตรวจสอบความถกูตอ้งและเสนอแนะเพิ่มเตมิเพ่ือน ามาแกไ้ข 

4) น าแบบสอบถามฉบับร่างท่ีสรา้งขึน้ท่ีแก้ไขให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงต่อเนือ้หา ความสอดคลอ้ง ภาษาท่ีใชส้ามารถเขา้ใจไดง้่าย และมีความสมบูรณ์ของ
เครื่องมือท่ีจะน าไปใชง้านจรงิได ้เพ่ือปรบัปรุงแกไ้ขใหดี้ขึน้ 

5) ทดสอบแบบสอบถาม โดยน าฉบับท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขไปท าการทดสอบ
เบือ้งตน้ (Try Out) กับผูท่ี้ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 50 คน โดยทดสอบกับผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์พบ
โดยทั่ วไปท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือน ามาหาความเช่ือมั่ น โดยค านวณค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า
ของครอนบคั (Cronbach) ซึ่งค่าท่ีไดไ้ม่ควรต ่ากว่า 0.60 ซึ่งค่าท่ีดีควรเขา้ใกล ้1.00 หรือมากกว่า 
0.70 ขึน้ไป(สุภาภรณ ์วงษ์ทน, 2558) มีการก าหนดเกณฑพ์ิจารณาความเท่ียงสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า
ของครอนบคั ดงันี ้

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า  ความหมาย 
   มากกวา่ 0.90      ดีมาก 
   มากกวา่ 0.80      ดี 
   มากกวา่ 0.70      พอใช ้
   มากกวา่ 0.60      คอ่นขา้งพอใช ้
   มากกวา่ 0.50      ต ่า 
   นอ้ยกวา่ หรือเทา่กบั 0.50  ไมส่ามารถรบัได ้

โดยงานวิจยัเลม่นีย้อมรบัคา่ความเช่ือมั่นอยูท่ี่ระดบั 0.7 ขึน้ไป ประกอบดว้ย 
1. แบบสอบถามรูปแบบการด าเนินชีวิต 15 ขอ้ มีความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.759 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด  29 ข้อ มี

ความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.880 
6) พิจารณาผลและท าการปรบัปรุงแบบสอบถามส าหรบัค าถามท่ีมีปัญหา ตาม

ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธแ์ละผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูจากกลุม่ประชากร 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวิจยัเชิงคณุภาพ 

  หลังจากการสรา้งแนวค าถามเสร็จสิน้ตรงตามวัตถุประสงคข์องการวิจัยแล้ว 
ผูว้ิจยัจะด าเนินการส ารวจผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสใ์นพืน้ท่ีจงัหวดับาตงักสั ประเทศฟิลิปปินส ์ท่ีเคย
ใชบ้ริการรา้นอาหาร อยู่ในวยัท างานช่วงอายตุัง้แต ่15 ปีถึง 64 ปี และสอบถามขอ้มูลพฤติกรรม
เบือ้งตน้ หากพฤติกรรมดงักล่าวสอดคลอ้งกับงานวิจัยในครัง้นี ้ผูว้ิจัยก็จะด าเนินการสอบถาม
ความสมคัรใจและด าเนินการสมัภาษณเ์ชิงลึก โดยมีขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัเลือกใช้
จากวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประเด็นค าถามจะเป็นแบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-structure Interview) 
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูครบถว้นตรงตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั และใชก้ารสมัภาษณแ์บบเจาะลึก โดย
ท่ีผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถตอบค าถามไดอ้ย่างเปิดกวา้ง ไม่จ  ากัดค าตอบ ทั้งนีเ้พ่ือเป็นการเปิด
โอกาสใหผู้ถ้กูสมัภาษณไ์ดถ้่ายทอดความคดิไดอ้ย่างเตม็ท่ี ครบถว้น และเป็นจรงิมากท่ีสดุ 

 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวิจยัเชิงปรมิาณ 

ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้
1) แนะน าตัวและอธิบายค าชี ้แจงต่อผู้ดูแลกลุ่ม  Facebook เพ่ือขอความ

อนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุม่สมาชิก 
2) ขอความรว่มมือสมาชิกในกลุ่ม Facebook ท่ีคาดว่าผูน้ัน้สามารถตอบค าถาม

ในการตอบแบบสอบถามนี ้
3) รวบรวมข้อมูลและจัดระบบข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามทั้งหมดรวมเป็น

จ านวน 400 ตวัอยา่ง 
 

การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 
การจดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลูส าหรบัการวิจยัเชิงคณุภาพ 

   กระบวนการวิเคราะหใ์นงานวิจยัเชิงคณุภาพนัน้ ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาและน า
กระบวนการวิธีการวิเคราะหข์อ้มูลงานวิจัยเชิงคุณภาพมาใช ้โดยการวิเคราะหข์อ้มูลจะเริ่มตน้
ตัง้แตก่ารเริ่มวิจยัและด าเนินการไปเรื่อย ๆ จนสิน้สดุกระบวนการวิจยั ซึ่งเป็นการวิเคราะหข์อ้มลูท่ี
เป็นกระบวนการตอ่เน่ืองและท าใหก้ารวิจยัมีความแหลมคม ซึ่งก็คือ การถกกันของสามมมุใน วง
ลอ้แห่งความรู ้คือ ประเด็นหรือค าถามการวิจยั (Research Question) แนวคิด ทฤษฎี และขอ้มูล
หรือสิ่งท่ีคน้พบ เป็นการหมนุเกลียวการวิเคราะหใ์หเ้กิดความเขา้ใจท่ีแตกฉาน คมชดั เช่ือมโยงกนั
มากขึน้ (โกมาตร จงึเสถียรทรพัย,์ 2553) 
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 นอกจากนีใ้นส่วนของขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้วิจัยไดใ้ช้วิธีการวิเคราะห์
ขอ้มลูเชิงเนือ้หา (Content Analysis) โดยการน ามาประมวลเป็นผลของการวิจยัตอ่ไป และในส่วน
ของการน าเสนอผลการวิจยั จะเป็นการน าเสนอในลักษณะของการบรรยายเพ่ือเสนอขอ้คน้พบ
ทั่วไป 

 
การจดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลูส าหรบัการวิจยัเชิงปรมิาณ 

1) ท าการตรวจสอบขอ้มลูดา้นความสมบรูณแ์ละความถกูตอ้งของแบบสอบถามและ
แยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณอ์อกก่อนน าไปวิเคราะหข์อ้มลู 

2) การน าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความสมบูรณแ์ลว้มาลงรหสั (Coding) ใบแบบ
ลงรหสัส าหรบัประมวลผลขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร ์

3) น าขอ้มลูท่ีลงรหสัเรียบรอ้ยแลว้มาบนัทกึลงคอมพิวเตอร ์
4) ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS เพ่ือวิเคราะหต์ามลกัษณะการวดัและ

สมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
ส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มูลในการวิจัยเชิงปริมาณในครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดก้ าหนดวิธีการ

วิเคราะหข์อ้มลูไวด้งันี ้
1.  การวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  

1.1 โดยน าขอ้มลูแบบสอบถาม ของลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วิเคราะหด์ว้ยการหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และคา่รอ้ยละ (Percentage) 

1.2 ขอ้มูลเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ กิจกรรม ความสนใจและ
ความคิดเห็น รวมถึงทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
รา้นอาหารของชาวฟิลิปปินสใ์นกลุ่มวัยท างาน วิเคราะหด์ว้ยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) 

2.  การวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิตเิชิงอนมุาน (Inferential statistics)   
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน จะท าการทดสอบสมมติฐาน โดยจะน าขอ้มลูมาวิเคราะหท์างสถิติไค-สแควร ์
(Chi-square) ทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล  จากนั้นสถิติ Somers’ D หรือ Cramer’s V วัด
ระดบัความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปร ท่ีเป็นขอ้มูลชนิดสเกลแบ่งกลุ่ม (Nominal scale) หรือตวัแปร
เป็นสเกลอนัดบั (Ordinal scale) 
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 2.2 ขอ้มูลเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ กิจกรรม ความสนใจและ
ความคิดเห็น รวมถึงความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีตอ่พฤติกรรมการใช้
บริการรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินสใ์นกลุ่มวยัท างาน วิเคราะหด์ว้ยสถิติการวิเคราะหถ์ดถอยโล  
จิสตกิส ์(multinomial logistic regression) 
 
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ใชส้ถิตวิิเคราะหด์งันี ้
1. สถิตพืิน้ฐาน ไดแ้ก่ รอ้ยละ คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1).คา่รอ้ยละ (Percentage) จากสมการดงันี ้
                                   P = f x 100 
          n          
                            เม่ือ  P = คา่รอ้ยละ  
                                    f = ความถ่ีของคะแนน 
                                    n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
2) คา่เฉล่ีย (Mean) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561)จากสมการ ดงันี ้

                      
เม่ือ               =  คา่คะแนนเฉล่ีย  

              =   ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
                          n   =  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

3) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชยบ์ญัชา. 
2548: 49) ใชส้ตูร ดงันี ้

                         
  เม่ือ     =  คา่คะแนนเฉล่ีย 

          =  คา่ของขอ้มลูหนว่ยท่ี i 
                    N      =  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

x =
 x

n
 

x  

x =
 x

n
 

x  

xi  
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                   S       =   คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอยา่ง 
                   X       =   คะแนนแตล่ะตวัใจกลุม่ตวัอยา่ง 
   n-1     =  จ  านวนตวัแปรอิสระ 

                  =  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

                    =  ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
 

2. สถิตท่ีิใชท้ดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
การหาค่าความเช่ือมั่ น  (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธีหาค่า

สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficiency) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) 
 

Cronbachs’ Alpha =   
                  K =  จ  านวนค าถาม 
Cronbachs’ Alpha  =  คา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมั่น 

 =  คา่เฉล่ียของความแปรปรวนรว่มระหว่างค าถาม 

 =  คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค าถาม 
3. สถิตท่ีิใชท้ดสอบสมมตฐิาน 

1) คา่สถิติไค-สแควร ์(Chi-square) ใชใ้นการทดสอบความสมัพนัธข์องขอ้มลูท่ีมี
ลกัษณะเป็นความถ่ี โดยใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) 

 

โดยท่ี    แทน สญัลกัษณข์องไค-สแควร ์(Chi-square) 

    แทน การรวมผลตัง้แตช่อ่งแรกถึงชอ่งสดุทา้ย 
                   Oi j แทน ความถ่ีท่ีไดจ้ากการสงัเกต ในแถวท่ี i คอลมันท่ี์ j  

   Ei j แทน ความถ่ีท่ีคาดหวงั ในแถวท่ี i คอลมันท่ี์ j 
   r  แทน จ านวนแถว  
  C  แทน  จ านวนคอลมัน ์

( 2
𝑥 

 

  2
𝑥

 

 2
𝑥

 k Covariance/Variance

1 +  k − 1)Covariance/Variance
 

Covariance 

Variance 
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เม่ือพบว่าตวัแปรมีความสมัพนัธ ์จะท าการทดสอบระดบัความสมัพนัธต์อ่ไปโดย
ใชส้ถิตท่ีิใชว้ดัระดบัความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ดงันี ้

สถิติการหาระดบัความสมัพนัธข์อง Cramer’s V ระหว่างตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็น
ขอ้มลูชนิดสเกลแบง่กลุ่ม (Nominal scale) หรือตวัแปรหนึ่งแบง่กลุ่ม (Nominal scale) อีกตวัแปร
หนึ่งเป็นสเกลอนัดบั (Ordinal scale) มีสตูรการค านวณดงันี ้ 

 
โดยท่ี  Cramer’s V  แทน  สมัประสิทธ ์Cramer’s V  

2   แทน  คา่ของ  2จากทดสอบความเป็นอิสระตอ่กนั 
n   แทน ขนาดของตวัอยา่ง  
t  แทน จ านวนแถวหรือจ านวนสดมภท่ี์มีคา่นอ้ย 

สถิติ Somers’ D ใชว้ดัระดบัความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นขอ้มูล
ชนิดสเกลอนัดบั (Ordinal scale)  มีสตูรการค านวณ ดงันี ้(บญุธรรม กิจปรีดาบรสิทุธ,์ 2553)  

 
โดยท่ี Somers' d แทน สมัประสิทธ ์Somers’ d  

NS   แทน จ านวนคูท่ี่มีอนัดบัเหมือนกนัทัง้ 2 ตวัแปร  
ND   แทน จ านวนคูท่ี่มีอนัดบัตา่งกนัทัง้ 2 ตวัแปร  
TY   แทน จ านวนคูท่ี่มีล  าดบัการเรียงซ า้ของตวัแปรตาม 
 

เกณฑก์ารแปลความหมายคา่สมัประสิทธส์หสมัพนัธ ์(ธีรเดช ฉายอรุณ, 2556) 
คา่สมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์    ระดบัความสมัพนัธ์(Cramer’s V , Somers’ D) 

0.91  - 1.00   สมัพนัธส์งูมาก  
0.71  - 0.90   สมัพนัธส์งู  
0.31  - 0.70   สมัพนัธป์านกลาง  
0.01  - 0.30   สมัพนัธต์  ่า 
      0.00  ไมมี่ความสมัพนัธ ์(กรณี Cramer’s V) 
-1.00 - 0.00  ไมมี่ความสมัพนัธ ์(กรณี Somers’ D)  

2) การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ (Multinomial logistic regression) (ฐณัฐ 
วงศส์ายเชือ้, 2559) ซึ่งการวิเคราะหโ์ลจิสติกสแ์บบพหกุลุ่มกบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความถ่ีในการใช้
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บริการรา้นอาหารต่อสัปดาห์ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารต่อครัง้ ท่ีมีหลายค่า
มากกว่า 2 กลุ่ม (Polytomous variable) โดยผูว้ิจัยจะก าหนดค่าของตัวแปรตามค่าหนึ่งใหเ้ป็น 
Baseline category แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างค่าท่ีเหลือกับ Baseline category นั้น 
เพ่ือใหท้ราบว่าตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ รูปแบบการด าเนินชีวิต และความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามท่ีก าหนดท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 หรือ ระดบั
ความเช่ือมั่น 95% มีสตูร ดงันี ้

4.1 ตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ ดว้ยค่าความเป็นไปได้ (likelihood 
value) เพ่ือวัดค่าความเหมาะสมของโลจิสติกสจ์ากค่า -2LL (-2 log likelihood) ซึ่งมาจาก log 
likelihood ท่ีคูณด้วย -2 เพ่ือต้องการให้ค่าท่ีได้มี การแจกแจงมีลักษณะเป็นการแจกแจง X2 
ส าหรบัการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ การพิจารณาคา่ -2LL ถา้มีคา่ต ่า สมการมีความเหมาะสม
ท่ีสดุในการทดสอบนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 หรือระดบัความเช่ือมั่น 95% 

4.2 สถิติทดสอบระดับความสัมพันธ์ Cox & Snell R square หรือ R2
cs   เพ่ือ

ตรวจสอบความสอดคลอ้ง ของ model หรือเปอรเ์ซ็นตท่ี์สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือความ
ผนัแปรในการวิเคราะหถ์ดถอยโลจิสติกส ์ซึ่งค่า Cox & Snell R square จะมีค่านอ้ยกว่า 1 เสมอ 
และคดิเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยคณูดว้ย 100  

4.3 ทดสอบนยัส าคญัของสมัประสิทธ์ิการถดถอบโลจิสติกส ์Model Chi-square 
ท่ี df = p (จ  านวนตวัแปรอิสระ) เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน ดงันี ้  

H0 : สมัประสิทธ์ิถดถอยของโลจิสตกิสท์กุตวัมี คา่ = 0 หรือ  

H0 : β1 = β2 = … = βp = 0   

H1 : มี βi ≠ 0 อยา่งนอ้ย 1 คา่; i = 1, 2,…, p  
โดยการทดสอบถา้ X2 มีนยัส าคญัทางสถิติ หรือยอมรบั H1 แสดงว่า ชุดตวัแปร

อิสระสามารถรว่มกนัท านายโอกาสของการเกิดเหตกุารณท่ี์สนใจ (y = 1) ไดด้ว้ยความเช่ือ (1 - α) 
x 100% หรือถ้าผลการทดสอบยอมรบั H0 แสดงว่า ตวัแปรอิสระ i ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง 
odds ratio ดงันัน้จึงไม่มีผลตอ่ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตกุารณน์ัน้ และถา้ทดสอบ พบว่า มี
นยัส าคญัทางสถิติหรือยอมรบั H1 และคา่สมัประสิทธ์ิเป็นบวกแสดงว่าตวัแปรท านาย นัน้มีผลต่อ
การเพิ่มความน่าจะเป็นของการเกิดเหตกุารณ ์และถา้หากค่าสมัประสิทธ์ิเป็นลบแสดงว่าตวัแปร
ท านายนัน้ลดความนา่จะเป็นของการเกิดเหตกุารณ ์ 

Log [P(category i) / P(category K) ]  = ai+ bi0+ bi1 x1 + …….+ bipx1p 
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สัมป ระสิ ท ธ์ิ  bio, bi1, bi2, … , bip ของ  category ท่ี  i และกลุ่ ม ท่ี เป็ น ฐาน 
(Baseline category) จะมีค่าเป็น   b0 = b1 = … = bp = 0  ซึ่งการวิเคราะหจ์ะให้ผล เช่น  ถ้าตวั
แปรตาม (y) มี 3 ค่า หรือ K = 3 จะได้ผลลัพธ์สัมประสิทธ์ิ 2 ชุด มาจาก K-1 แต่ Baseline 
category จะมี 3 คา่ตามตวัแปรตาม (y) ใน 2 ชดุ 
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บทที ่4 
การวิเคราะหข้์อมูล 

 
ในการศกึษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

และพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์กรณีศึกษาจังหวัดบาตงักัส ประเทศ
ฟิลิปปินส ์ผู้วิจัยได้ด  าเนินการวิจัยโดยการศึกษาตามขบวนการและขั้นตอนต่างๆ จนกระทั่ ง
ประเมินประสิทธิภาพของระบบท่ีสรา้งขึน้และใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว ้ไดด้งันี ้

สว่นท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูส าหรบัการวิจยัเชิงคณุภาพ 
ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูส าหรบัการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive statistics) 
สว่นท่ี 3 การทดสอบสมมตฐิาน  

 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

n  แทน จ านวนชาวฟิลิปปินสท่ี์เป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

           แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D.  แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Sig  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  

   แทน คา่ไค-สแควร ์(Chi-square) 
Cramer’s V  แทน  ระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นขอ้มูลชนิดสเกล

แบง่กลุม่ (Nominal scale) อีกตวัแปรหนึ่งเป็นสเกลอนัดบั (Ordinal scale) 
Somers' D แทน ระดบัความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นขอ้มูลชนิดสเกล

อนัดบั (Ordinal scale) 

  แทน องศาความอิสระ (Degree of freedom) 
H0  แทน สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 
H1  แทน สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 
*   แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
B  แทน คา่บง่บอกคา่ของตวัแปรอิสระท่ีเปล่ียนแปลงไป 1 หนว่ย 
Exp(B) แทน Odds หรืออัตราส่วนระหว่าง Odds ท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือค่า

ของตวัแปรอิสระท่ีเปล่ียนแปลงไป 1 หนว่ย กบั Odds ของคา่ตวัอิสระตวัเดมิ   

x  
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ในพืน้ท่ี

จังหวัดบาตังกัส ประเทศฟิลิปปินส์ จ  านวน  9 คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือ้หา (Content 
Analysis) โดยการน ามาประมวลเป็นผลของการวิจยั และน าเสนอในลกัษณะของการบรรยายเพ่ือ
เสนอขอ้คน้พบทั่วไป  

1. ดา้นขอ้มลูของผูใ้หส้มัภาษณ ์เก่ียวกบัประชากรศาสตรท่ี์แตกตา่งกนัของผูบ้ริโภค
ชาวฟิลิปปินส ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้พบว่า ในกลุ่ม
ตวัอย่างผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจ านวน 6 คน มีสถานภาพแต่งงานแลว้จ านวน 5 คน
อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 20 – 56 ปี ประกอบอาชีพ เช่น แพทย ์พนักงานบนเรือ ลูกจ้าง ลูกจ้าง
ชั่ วคราว นิสิตฝึกงาน ซึ่งสามารถแบ่งตามระดับชนชั้นทางสังคมตามรายได้แบ่งเป็น กลุ่มผู้
ประกอบอาชีพท่ีไดร้บัเงินเดือนสงู กลุ่มอาชีพระดบัรายไดป้านกลาง และกลุ่มอาชีพท่ีท ามาหากิน
วนัตอ่วนัท่ีบง่บอกความสามารถในการจบัจา่ยใชส้อย  

2. ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นความ
สนใจ และดา้นความคดิเห็น  

 
ตาราง 8 แสดงการเปรียบเทียบดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 

ผู้ตอบ 
ชนช้ัน 

ทางสังคม 
อาชีพ กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเหน็ 

1 กลุม่ผูป้ระกอบ
อาชีพท่ีไดร้บั
เงินเดือนสงู 

แพทย ์ อา่นหนงัสือ พกัผอ่นท่ีบา้น ทานอาหารท่ี
รา้นอาหาร
ในชว่งวนั
พิเศษ 

2  แพทย ์ ดโูทรทศัน ์ พกัผอ่นท่ีบา้น การทาน
อาหารนอก
บา้นจะขึน้อยู่
กบัเงินและจะ
ทานบางครัง้
คราวเท่านัน้ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

ผู้ตอบ 
ชนช้ัน 

ทางสังคม 
อาชีพ กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเหน็ 

3  แพทย ์ ทานอาหาร 
นอกบา้น 

นิยมการ
รบัประทาน 

มีอาหารให้
เลือก
หลากหลาย 

4  พนกังาน 
บนเรือ 

ใชโ้ซเชียลมีเดีย  เลน่เกมส์
ออนไลน ์

ไดล้องทาน
อาหารใหม ่ๆ 

5 กลุม่อาชีพ
ระดบัรายได้
ปานกลาง 

ลกูจา้ง ใชโ้ซเชียลมีเดีย  การชอ้ปป้ิง
เสือ้ผา้ 

การทาน
อาหารท่ี
รา้นอาหารเป็น
เรื่องเสียเวลา 

6  ลกูจา้ง ดโูทรทศัน ์ ท ากิจกรรมกบั
ครอบครวั 

อาหารท่ี
รา้นอาหารจะ
ดีกวา่ท่ีบา้น  

7 กลุม่อาชีพท่ีท า
มาหากินวนัตอ่
วนั 

แมบ่า้น  ใชโ้ซเชียลมีเดีย  ไมส่นใจการทาน
อาหารนอกบา้น 

การทาน
อาหารนอก
บา้นเป็นการ
เสียเงิน 

8  ลกูจา้ง
ชั่วคราว  

ใชโ้ซเชียลมีเดีย  ไมส่นใจการทาน
อาหารนอกบา้น 

รา้นอาหารดู
หรูหรา  
ราคาแพง 

9  นิสิตฝึกงาน ใชโ้ซเชียลมีเดีย  ไมส่นใจการทาน
อาหารนอกบา้น 

ราคาแพง 

 
จากตาราง 8 ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่มีกิจกรรมยามว่างใชโ้ซเชียลมีเดียเป็นประจ า

นาน ๆ ครัง้จะออกไปทานขา้วนอกบา้น ไม่ค่อยสนใจขอ้มูลเก่ียวกบัรา้นอาหาร เช่น รา้นเปิดใหม ่
แต่มีความคิดเห็นว่าการออกไปสงัสรรคโ์ดยการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหารประเภท  Casual 
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Dining กบัครอบครวั ญาต ิและเพื่อน โดยจะเลือกรา้นอาหารท่ีมีคณุภาพ ทัง้ในดา้นรสชาตอิาหาร
และสถานท่ี และคดิวา่การรบัประทานอาหารนอกบา้นเป็นการเปล่ียนบรรยากาศไดเ้ป็นอยา่งดี อีก
ทัง้ยังไดมี้โอกาสในการลิม้ลองรสชาติอาหารของแต่ละรา้นเพ่ือสรา้งความแปลกใหม่และสรา้ง
ประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ เพราะมีความคิดเห็นว่ารา้นอาหารเหมาะกับโอกาสพิเศษ เพราะ
อาหารมีท่ีดีกวา่ท่ีบา้น และมีความหลากหลายกวา่ท าเองท่ีบา้น 

3. ดา้นความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร  
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความพอใจในรสชาติของอาหารจากการใช้บริการ

รา้นอาหารประเภท Casual Dining มากท่ีสดุ โดยเฉพาะรา้นท่ีจ าหน่ายอาหารท่ีมีความแปลกใหม่
หรือมีความแตกต่างจากรา้นอ่ืน ๆ ส าหรบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาก
ท่ีสดุ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑอ์าหาร รองลงมาเป็นดา้นของลกัษณะทางกายภาพ คือ บรรยากาศของ
รา้นอาหารท่ีสรา้งความผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติ ถัดมาคือการกระบวนการใหบ้ริการท่ีเป็น
ระบบท่ีดี ไมท่  าใหเ้กิดการรอคอยท่ียาวนานในระหว่างการไดร้บัอาหาร แบง่กลุม่เป็น 

1. กลุ่มผูป้ระกอบอาชีพท่ีไดร้บัเงินเดือนสงู 4 คน ไดแ้ก่ แพทยแ์ละพนกังาน
บนเรือ พึงพอใจมากท่ีสุดในการใชบ้ริการรา้นอาหาร ในเรื่องของสภาพแวดลอ้ม สิ่งอ านวยความ
สะดวก ความสะอาดของรา้น และประเภทอาหารท่ีไมส่ามารถท าทานท่ีบา้นเองได ้

2. กลุ่มอาชีพระดบัรายไดป้านกลาง 2 คน ไดแ้ก่ ลูกจา้ง พึงพอใจมากท่ีสุด
ในการใชบ้รกิารรา้นอาหารประเภท Casual Dining ในเรื่องของรสชาตอิาหาร 

3. กลุ่มอาชีพท่ีท ามาหากินวันต่อวัน 3 คน ไดแ้ก่ แม่บ้าน ลูกจ้างชั่วคราว 
นิสิตฝึกงาน พึงพอใจมากท่ีสุดในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภท Casual Dining ในเรื่องของ
รสชาตอิาหาร และขึน้อยูก่บัเงินงบประมาณท่ีมีในการจะไปรบัประทาน 

4. ด้านพฤติกรรมการใช้บริการรา้นอาหาร (เจาะจงท่ีรา้นอาหารลักษณะ  
Casual Dining) ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่รบัประทานอาหารนอกบ้านในมือ้เย็น และมักใช้บริการ
รา้นอาหารท่ีจ าหน่ายอาหารประจ าชาติ รองลงมาไดแ้ก่ อาหารของชาติอ่ืน อาหารทะเล โดย
เลือกใช้บริการรา้นอาหาร (Casual Dining) ประมาณ 2 ครัง้ต่อสัปดาห์ ในขณะท่ีบางท่านใช้
บริการมากกว่า 2 ครัง้ตอ่สปัดาห ์และมีคา่ใชจ้่ายในการรบัประทานอาหารแตล่ะครัง้โดยถัวเฉล่ีย
ประมาณ 500 – 1,000 เปโซฟิลิปปินส ์แบง่เป็น 

ผูใ้หข้อ้มูลออกไปรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหารบอ่ยครัง้ท่ีสดุในมือ้เย็น
จ านวน 4 คนและมือ้กลางวนัจ านวน 3 คน ตามล าดบั เน่ืองจากมกัจะออกไปรบัประทานอาหารท่ี
รา้น Casual Dining ในโอกาสพิเศษตา่ง ๆ รว่มกบัครอบครวั 



  79 

ความถ่ีในการใช้บริการรา้นอาหารขึน้อยู่กับรายได ้ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพท่ีไดร้บัเงินเดือนสงูสว่นใหญ่สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ แตก่ลุ่มอาชีพระดบัรายไดป้านกลางถึงกลุ่ม
อาชีพท่ีท ามาหากินวนัตอ่วนั ความความถ่ีในการใชบ้รกิารรา้นอาหารความถ่ี 1-3 ครัง้ตอ่ปี 

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารต่อครัง้ ผู้ประกอบอาชีพท่ีได้รับ
เงินเดือนสูงและกลุ่มอาชีพระดบัรายไดป้านกลางอยู่ในช่วง 1,000-2,000 เปโซฟิลิปปินส ์กลุ่ม
อาชีพท่ีท ามาหากินวนัตอ่วนั อยูใ่นชว่ง 300-500 เปโซฟิลิปปินส ์

ประเภทอาหารท่ีไปใชบ้ริการรา้นอาหารบ่อยครัง้ท่ีสุด กลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพท่ีไดร้ับเงินเดือนสูงมีความหลากหลายของประเภทอาหารท่ีเลือกทาน เช่น  Japanese, 
Korean, Chinese, American , Seafood และ Filipino แต่กลุ่มอาชีพระดับรายได้ปานกลางถึง
กลุม่อาชีพท่ีท ามาหากินวนัตอ่วนั ใหค้  าตอบเหมือนกนัทกุคน คือ อาหาร Filipino 

 
ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข้์อมูลส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ  

ตอนท่ี 2.1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
การวิเคราะหข์้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติพรรณนา 

ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่ารอ้ยละ เพ่ืออธิบายลกัษณะทั่วไปเก่ียวกับตวัแปรท่ีสนใจของกลุ่ม
ตวัอย่าง ตวัแปรท่ีใชศ้กึษาประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ  และรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน   
  
ตาราง 9 แสดงถึงจ านวนและรอ้ยละดา้นเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 184 46.0 

ชาย 216 54.0 

รวม 400 100 

 
จากตาราง 9 การศึกษาดา้นเพศของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งเพศชาย จ านวน 216 คน หรือคดิเป็นรอ้ยละ 
54 และเพศหญิงมีจ  านวน 184 คน หรือคดิเป็นรอ้ยละ 46  
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ตาราง 10 แสดงถึงจ านวนและรอ้ยละดา้นอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 15 ปี      0   0.0 

15 - 24 ปี   58 14.5 

25 – 34 ปี 104 26.0 

35 – 44 ปี 182 45.5 

45 – 54 ปี   30   7.5 

55 – 64 ปี   26   6.5 

มากกวา่ 65 ปี ขึน้ไป    0   0.0 

รวม 400 100 

 
จากตาราง 10 การศึกษาดา้นอายุของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 35 – 44 ปี มากท่ีสุด จ านวน 182 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 45.5 
รองลงมามีอาย ุ25 – 34 ปี จ  านวน 104 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26 ต่อมามีอาย ุ15 -24 ปี จ  านวน 
58 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 14.5 ต่อมามีอายุ 45 – 54 ปี จ  านวน 30 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.5 
และนอ้ยท่ีสดุมีอาย ุ55 – 64 ปีจ  านวน 26 คน หรือคดิเป็นรอ้ยละ 6.5 
 

ตาราง 11 แสดงถึงจ านวนและรอ้ยละดา้นสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 148  37.0 

สมรส 252  63.0 

หมา้ย / หยา่รา้ง    0    0.0 

รวม 400 100.0 
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จากตาราง 11 การศึกษาดา้นสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการศึกษา
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรส มากท่ีสดุ จ  านวน 252 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 63.0
และนอ้ยท่ีสดุมีสถานภาพโสด จ านวน 148 คน หรือคดิเป็นรอ้ยละ 37.0 
 
ตาราง 12 แสดงถึงจ านวนและรอ้ยละดา้นระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จ านวน  (คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี    62 15.5 

ปรญิญาตรี   240 60.0 

สงูกวา่ปรญิญาตรี     98 24.5 

รวม 400 100 

 
จากตาราง 12 การศึกษาด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ผล

การศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการศกึษามากท่ีสดุอยูใ่นระดบัปรญิญาตรี จ  านวน 240 คน 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 60.0 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดบัสงูกว่าปริญญาตรี จ  านวน 98 คน หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 24.5 และนอ้ยท่ีสุดมีการศึกษาในระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 62 คนหรือคิด
เป็นรอ้ยละ 15.5 
 
ตาราง 13 แสดงถึงจ านวนและรอ้ยละดา้นอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

อาชีพ จ านวน  (คน) ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศกึษา   40 10.0 

พนกังานบรษิัทเอกชน 275 68.7 

ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ   23   5.7 

ขา้ราชการ   41 10.3 

อ่ืน ๆ    21   5.3 

รวม 400 100 
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จากตาราง 13 การศึกษาดา้นอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มากท่ีสุด จ านวน 275 คน หรือคิดเป็นรอ้ย 
68.7 รองลงมาประกอบอาชีพขา้ราชการ จ านวน 41 คนหรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.3 ต่อมาประกอบ
อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน  40 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.0 ต่อมาประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว/อาชีพอิสระ จ านวน 23 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.7 และน้อยท่ีสุดประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
จ านวน 21 คนหรือคดิเป็นรอ้ยละ 5.3 
  
ตาราง 14 แสดงถึงจ านวนและรอ้ยละดา้นรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน จ านวน  (คน) รอ้ยละ 

10,000 เปโซฟิลิปปินส ์หรือนอ้ยกวา่  53 13.3 

10,001 – 20,000 เปโซฟิลิปปินส ์  41 10.2 

20,001 – 30,000 เปโซฟิลิปปินส ์  61 15.2 

30,001 – 40,000 เปโซฟิลิปปินส ์  97 24.3 

40,001 เปโซฟิลิปปินส ์หรือมากกวา่ 148 37.0 

รวม 400 100 

 
จากตาราง 14 การศึกษาดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม ผล

การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุดท่ี 40,001 เปโซฟิลิปปินส ์
หรือมากกว่า จ  านวน 148 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 37 รองลงมามีรายได ้30,001 – 40,000 เปโซ
ฟิลิปปินส์ จ  านวน 97 คน หรือคิดเป็นร้อยละ  24.3 ต่อมามีรายได้ 20,001 – 30,000 เปโซ
ฟิลิปปินส ์จ านวน  61 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 15.2 ต่อมามีรายได ้10,000 เปโซฟิลิปปินส ์หรือ
นอ้ยกว่า จ  านวน 53 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.3 และนอ้ยท่ีสดุมีรายได ้10,001 – 20,000   เปโซ
ฟิลิปปินส ์จ านวน 41 คน หรือคดิเป็นรอ้ยละ 10.2 
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จากผลการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจยัไดท้  าการยบุจ านวนชัน้ของขอ้มลูเก่ียวกบัดา้นอาย ุ
ดา้นสถานภาพ ดา้นอาชีพ ดงัตารางท่ี 15 - 17 ตามล าดบั 
 
ตาราง 15 แสดงถึงจ านวนและรอ้ยละดา้นอาย ุเม่ือท าการยบุจ านวนชัน้ของขอ้มลู 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 24 ปี   58 14.5 

25 – 34 ปี 104 26.0 

35 – 44 ปี 182 45.5 

มากกวา่ 44 ปี   56 14.0 

รวม 400 100 

 
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเม่ือท าการยบุจ านวนชัน้ของขอ้มูล พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  35 – 44 ปี จ  านวน 182 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 45.5 
รองลงมา อายุ 25 – 34 ปี จ  านวน 104 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26 ต่อมามีอายุน้อยกว่า 24 ปี 
จ  านวน 58 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 14.5 และอายมุากกว่า 44 ปีจ  านวน 56 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
14.0 
 
ตาราง 16 แสดงถึงจ านวนและรอ้ยละดา้นสถานภาพ เม่ือท าการยบุจ านวนชัน้ของขอ้มลู 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 148 37.0 

สมรส 252 63.0 

รวม 400 100 
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จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเม่ือท าการยบุจ านวนชัน้ของขอ้มูล พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรส มากท่ีสดุ จ านวน 252 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 63 และนอ้ย
ท่ีสดุมีสถานภาพโสด จ านวน 148 คน หรือคดิเป็นรอ้ยละ 37 
  
ตาราง 17 แสดงถึงจ านวนและรอ้ยละดา้นอาชีพ เม่ือท าการยบุจ านวนชัน้ของขอ้มลู 
 

อาชีพ จ านวน  (คน) ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศกึษา   40 10.0 

พนกังานบรษิัทเอกชน 275 68.7 

ขา้ราชการ   41 10.3 

ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ/อ่ืน ๆ    44 11.0 

รวม 400 100 

 
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเม่ือท าการยบุจ านวนชัน้ของขอ้มูล พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มากท่ีสุด จ านวน 275 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
68.7 รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/อ่ืน ๆ จ านวน 44 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
11 ประกอบอาชีพขา้ราชการ จ านวน 41 คนหรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.3 และประกอบอาชีพ นกัเรียน/
นกัศกึษา จ านวน 40 คน หรือคดิเป็นรอ้ยละ 10 
 

ตอนท่ี 2.2 ขอ้มลูรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูต้อบแบบสอบถาม   
การวิเคราะหข์อ้มูลรูปแบบการด าเนินชีวิตเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถามโดยใชส้ถิติ

พรรณนา ไดแ้ก่ คา่เฉล่ีย และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายลกัษณะทั่วไปเก่ียวกบัตวัแปร
ท่ีสนใจของกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรท่ีใช้ศึกษาประกอบดว้ย รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม 
รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ และรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น รายละเอียด
ดงันี ้
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ตาราง 18 แสดงถึงคา่เฉล่ีย และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม
ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 

ด้านกิจกรรม 

ระดับความเหน็ 

 S.D. แปลผล 

การใชโ้ซเชียลมีเดีย 4.09 0.80 บอ่ยครัง้ 

การรบัประทานอาหารนอกบา้น 3.50 0.67 บอ่ยครัง้ 

การท าอาหารท่ีบา้น 4.19 0.65 บอ่ยครัง้ 

การออกก าลงักาย 3.54 0.75 บอ่ยครัง้ 

ไมค่อ่ยมีเวลาวา่ง  3.30 0.59 บางครัง้ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมโดยรวม 3.72 0.33 บ่อยคร้ัง 

 
จากตาราง 18 การศึกษา รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้น
กิจกรรมโดยรวมในระดบับ่อยครัง้ (ค่าเฉล่ีย 3.72) และเม่ือวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรายย่อย พบว่า 
บ่อยครัง้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท ากิจกรรมโดยการใชโ้ซเชียลมีเดีย (ค่าเฉล่ีย 4.09) การ
รบัประทานอาหารนอกบา้น (ค่าเฉล่ีย 3.50) การท าอาหารท่ีบา้น (ค่าเฉล่ีย 4.19) และการออก
ก าลงักาย (ค่าเฉล่ีย 3.54) นอกจากนีย้งัพบว่า ในบางครัง้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนไม่ค่อยมีเวลา
วา่งท ากิจกรรม (คา่เฉล่ีย 3.30)  
 
 
 
 
 
 
 
 

x  
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 ตาราง 19 แสดงถึงคา่เฉล่ีย และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความ
สนใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 

ด้านความสนใจ 

ระดับความเหน็ 

 S.D. แปลผล 

ชอบอา่นรีวิวอาหาร 3.54 0.94 มาก 

ชอบลองรบัประทานอาหารใหม่ๆ  3.76 0.96 มาก 

สนใจขอ้มลูเก่ียวกบัอาหาร เชน่ คณุคา่ทาง
โภชนาการและสว่นประกอบ 

3.96 0.88 มาก 

สนใจขอ้มลูเก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยี 4.02 0.89 มาก 

สนใจขอ้มลูเก่ียวกบัความสวยความงาม 3.62 0.81 มาก 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ
โดยรวม 

3.78 0.59 มาก 

 
จากตาราง 19 การศึกษา รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้น
ความสนใจโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) และเม่ือวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรายย่อย พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท ากิจกรรมโดยการอ่านรีวิวอาหาร (ค่าเฉล่ีย  3.54) การลอง
รบัประทานอาหารใหม่ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.76) การใหค้วามสนใจขอ้มูลเก่ียวกับอาหาร เช่น คณุคา่ทาง
โภชนาการและส่วนประกอบ (ค่าเฉล่ีย 3.96) การให้ความสนใจข้อมูลเก่ียวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย 4.02) และการใหค้วามสนใจขอ้มูลเก่ียวกับความสวยความงาม (ค่าเฉล่ีย 
3.62)  
  
 
 
 

x  



  87 

ตาราง 20 แสดงถึงคา่เฉล่ีย และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความ
คดิเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 

ด้านความคิดเหน็ 

ระดับความเหน็ 

 S.D. แปลผล 

การรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหารท าใหรู้ส้ึกผอ่น
คลายจากการท างาน 

4.26 0.73 ดีมาก 

การรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหารประหยดักวา่การ
ท าอาหารรบัประทานเอง 

2.79 1.08 ปานกลาง 

การรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหารถือเป็นกิจกรรมท่ี
สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัคนใกลช้ิด 

4.31 0.57 ดีมาก 

อาหารท่ีรา้นอาหารมีรสชาติดีกวา่การท าอาหาร
รบัประทานเองท่ีบา้น 

3.56 0.81 ดี 

การรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหารเหมาะสมกบัวิถี
ชีวิตท่ีเรง่รีบ 

3.98 0.82 ดี 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเหน็โดยรวม 3.78 0.57 ด ี

 
จากตาราง 20 การศึกษา รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้น
ความคิดเห็นโดยรวมในระดบัดี (ค่าเฉล่ีย 3.78) และเม่ือวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรายย่อย พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับดีมากตอ่การรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหาร
ท าใหรู้ส้ึกผ่อนคลายจากการท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.26) และการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหารถือ
เป็นกิจกรรมท่ีสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัคนใกลช้ิด (คา่เฉล่ีย 4.31) และพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัดีตอ่อาหารท่ีรา้นอาหารมีรสชาติดีกว่าการท าอาหารรบัประทาน
เองท่ีบา้น (ค่าเฉล่ีย 3.56) และการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหารเหมาะสมกับวิถี ชีวิตท่ีเร่งรีบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.98) นอกจากนีย้ังพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัปาน

x  
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กลางต่อการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหารประหยดักว่าการท าอาหารรบัประทานเอง (ค่าเฉล่ีย 
2.79)  

 
ตอนท่ี 2.3 ขอ้มลูความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม   

การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบาย
ลกัษณะทั่วไปเก่ียวกบัตวัแปรท่ีสนใจของกลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรท่ีใชศ้กึษาไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ซึ่งประกอบดว้ยปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์(Product) ปัจจัยดา้นราคา (Price) ปัจจัย
ดา้นสถานท่ี (Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นบคุลากร (People) 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) และปัจจัยองคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 
 
ตาราง 21 แสดงถึงคา่เฉล่ีย และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มลูความพงึพอใจดา้นผลิตภณัฑ์
ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ด้านผลิตภัณฑ ์

ระดับความเหน็ 

 S.D. แปลผล 

ความคงท่ีของรสชาติ 3.39 0.71 ปานกลาง 

คณุภาพวตัถดุิบและสว่นผสม 3.49 0.66 มาก 

คณุคา่ทางโภชนาการ 3.61 0.70 มาก 

ความหลากหลายของเมนอูาหาร 3.42 0.73 มาก 

รูปลกัษณก์ารจดัจาน 3.39 0.77 ปานกลาง 

ปรมิาณอาหารเทียบตอ่ราคา 3.48 0.73 มาก 

ความพงึพอใจด้านผลิตภัณฑโ์ดยรวม 3.46 0.49 มาก 

 

x  
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จากตาราง 21 การศกึษาความพึงพอใจดา้นผลิตภัณฑข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการศกึษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.46) และเม่ือวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรายย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจในระดบัมากต่อคุณภาพวัตถุดิบและส่วนผสม (ค่าเฉล่ีย 3.49) คุณค่าทางโภชนาการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.61) ความหลากหลายของเมนูอาหาร (ค่าเฉล่ีย 3.42) และปริมาณอาหารเทียบต่อ
ราคา (ค่าเฉล่ีย 3.48) นอกจากนีย้งัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง
ตอ่ความคงท่ีของรสชาต ิ(คา่เฉล่ีย 3.39) และรูปลกัษณก์ารจดัจาน (คา่เฉล่ีย 3.39)  
 
ตาราง 22 แสดงถึงคา่เฉล่ีย และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มลูความพงึพอใจดา้นราคาของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ด้านราคา 

ระดับความเหน็ 

 S.D. แปลผล 

ราคาตอ่จาน 3.52 0.74 มาก 

ราคาเม่ือเทียบกบัคณุภาพวตัถดุบิ 3.54 0.79 มาก 

วิธีการช าระเงินหลากหลาย เชน่ บตัรเครดิต QR Code  3.53 0.78 มาก 

การใหส้ว่นลด 3.56 0.71 มาก 

ความพงึพอใจด้านราคาโดยรวม 3.54 0.57 มาก 

 
จากตาราง 22 การศึกษาความพึงพอใจดา้นราคาของผูต้อบแบบสอบถาม ผล

การศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นราคาโดยรวมในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.54) และเม่ือวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรายย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดบัมากต่อราคาต่อจาน (ค่าเฉล่ีย 3.52) ราคาเม่ือเทียบกับคณุภาพวตัถุดิบ (ค่าเฉล่ีย 
3.54) วิธีการช าระเงินหลากหลาย เช่น บตัรเครดิต QR Code (คา่เฉล่ีย 3.53) และการใหส้่วนลด 
(คา่เฉล่ีย 3.56) 
 

x  
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ตาราง 23 แสดงถึงคา่เฉล่ีย และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มลูความพงึพอใจดา้นสถานท่ีของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ด้านสถานที่ 
ระดับความเหน็ 

 S.D. แปลผล 

ความสะดวกของการเดนิทางไป
รา้นอาหาร 

3.54 0.79 มาก 

มีท่ีจอดรถเพียงพอ 3.61 0.75 มาก 

ขนาดของรา้นอาหารเหมาะสมตอ่จ านวน
ผูใ้ชบ้รกิาร 

3.45 0.75 มาก 

ความพงึพอใจด้านสถานที ่โดยรวม 3.53 0.58 มาก 

 

จากตาราง 23 การศกึษาความพึงพอใจดา้นสถานท่ี ของผูต้อบแบบสอบถาม ผล
การศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นสถานท่ี โดยรวมในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.53) และเม่ือวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรายย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดบัมากตอ่ความสะดวกของการเดินทางไปรา้นอาหาร (ค่าเฉล่ีย 3.54) การมีท่ีจอดรถ
เพียงพอ (คา่เฉล่ีย 3.61) และขนาดของรา้นอาหารเหมาะสมตอ่จ านวนผูใ้ชบ้ริการ(คา่เฉล่ีย 3.45) 
  
ตาราง 24 แสดงถึงคา่เฉล่ีย และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มลูความพงึพอใจดา้นการสง่เสรมิ
การตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดับความเหน็ 

 S.D. แปลผล 

การแจง้โปรโมชั่นผา่นส่ือตา่ง ๆ เชน่ Facebook 
โทรทศัน ์ใหร้บัทราบ 

3.64 0.72 มาก 

การมีกิจกรรมพิเศษชว่งเทศกาล 3.59 0.76 มาก 

x  

x  
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ตาราง 24 (ตอ่) 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดับความเหน็ 

 
S.D. แปลผล 

การเป็นสมาชิกท่ีมีสิทธิพิเศษ 3.48 0.77 มาก 

ความพงึพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวม 3.57 0.57 มาก 

  
จากตาราง 24 การศึกษาความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด ของผูต้อบ

แบบสอบถาม ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นการส่งเสริม
การตลาดโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) และเม่ือวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรายย่อย พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการแจ้งโปรโมชั่นผ่านส่ือ  ต่าง ๆ เช่น  
Facebook โทรทศัน ์ใหร้บัทราบ (คา่เฉล่ีย 3.64) การมีกิจกรรมพิเศษช่วงเทศกาล (คา่เฉล่ีย 3.59) 
และการเป็นสมาชิกท่ีมีสิทธิพิเศษ (คา่เฉล่ีย 3.48) 
  
ตาราง 25 แสดงถึงคา่เฉล่ีย และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มลูความพงึพอใจดา้นบคุลากรของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ด้านบุคลากร 

ระดับความเหน็ 

 S.D. แปลผล 

ความสามารถในการแนะน ารายการอาหาร 3.49 0.70 มาก 

การพดูจาของพนกังาน 3.52 0.71 มาก 

ปรมิาณพนกังานบรกิาร 3.50 0.80 มาก 

การแตง่กายของพนกังาน 3.48 0.77 มาก 

ความพงึพอใจด้านบุคลากรโดยรวม 3.49 0.52 มาก 

x  

x  
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จากตาราง 25 การศึกษาความพึงพอใจดา้นบุคลากร ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นบุคลากรโดยรวมในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) และเม่ือวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรายย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจในระดบัมากต่อความสามารถในการแนะน ารายการอาหาร (ค่าเฉล่ีย 3.49) การพูดจา
ของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 3.52) ปริมาณพนักงานบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.50) และการแต่งกายของ
พนกังาน  (คา่เฉล่ีย 3.48) 
  
ตาราง 26 แสดงถึงคา่เฉล่ีย และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มลูความพงึพอใจดา้นกระบวนการ
ใหบ้รกิารของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

ระดับความเหน็ 

 S.D. แปลผล 

การบริการอาหารและเครื่องดื่มรวดเรว็ 3.46 0.81 มาก 

ระยะเวลาการรอคดิราคาคา่อาหาร 3.55 0.78 มาก 

รายการอาหารท่ีไดร้บัถกูตอ้งตามท่ีสั่ง 3.55 0.82 มาก 

การคิดราคาอาหารถกูตอ้งตามท่ีสั่ง 3.57 0.80 มาก 

ความพงึพอใจด้านกระบวนการให้บริการ
โดยรวม 

3.53 0.64 มาก 

 
จากตาราง 26 การศึกษาความพึงพอใจดา้นกระบวนการให้บริการของผูต้อบ

แบบสอบถาม ผลการศกึษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพงึพอใจดา้นกระบวนการ
ให้บริการโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) และเม่ือวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรายย่อย พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการบริการอาหารและเครื่องด่ืมรวดเร็ว 
(คา่เฉล่ีย 3.46) ระยะเวลาการรอคิดราคาคา่อาหาร (คา่เฉล่ีย 3.55) รายการอาหารท่ีไดร้บัถูกตอ้ง
ตามท่ีสั่ง (คา่เฉล่ีย 3.55) และการคดิราคาอาหารถกูตอ้งตามท่ีสั่ง (คา่เฉล่ีย 3.57) 
  

x  
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ตาราง 27 แสดงถึงคา่เฉล่ีย และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มลูความพงึพอใจดา้นองคป์ระกอบ
ทางกายภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ด้านองคป์ระกอบทางกายภาพ 

ระดับความเหน็ 

 S.D. แปลผล 

การตกแตง่รา้นสวยงาม 3.60 0.79 มาก 

บรรยากาศดี 3.62 0.75 มาก 

จ านวนท่ีนั่งเพียงพอ 3.71 0.81 มาก 

สถานท่ีสะอาด 3.60 0.84 มาก 

หอ้งน า้สะอาด 3.64 0.82 มาก 

ความพงึพอใจด้านองคป์ระกอบ
ทางกายภาพโดยรวม 

3.63 0.63 มาก 

 
จากตาราง 27 การศึกษาความพึงพอใจด้านองคป์ระกอบทางกายภาพของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้าน
องคป์ระกอบทางกายภาพโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) และเม่ือวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
รายย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการตกแต่งรา้นสวยงาม 
(คา่เฉล่ีย 3.60) บรรยากาศดี (คา่เฉล่ีย 3.62) จ  านวนท่ีนั่งเพียงพอ (คา่เฉล่ีย 3.71) สถานท่ีสะอาด 
(คา่เฉล่ีย 3.60) และหอ้งน า้สะอาด (คา่เฉล่ีย 3.64) 

 
ตอนท่ี 2.4 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการรา้นอาหาร (เจาะจงท่ีรา้นอาหาร

ลกัษณะ Casual Dining) 
การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารโดยใชส้ถิติพรรณนา 

ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่ารอ้ยละ เพ่ืออธิบายลักษณะทั่วไปเก่ียวกับตัวแปรท่ีสนใจของมือ้
อาหารท่ีใชบ้ริการ ประเภทรา้นอาหาร ความถ่ีในการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหาร และคา่ใชจ้า่ย
โดยเฉล่ียตอ่ครัง้ตอ่ 2 คนในการใชบ้รกิารรา้นอาหาร พบวา่  

x  
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มือ้อาหารท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใชบ้ริการรา้นอาหารบ่อยครั้งท่ีสุด คือ มือ้ค  ่า 
จ  านวน 211 คน อนัดบัท่ี 2 มือ้เท่ียง จ านวน 216 คน และอันดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ มือ้บ่าย จ านวน 172 
คน  

รา้นอาหารท่ีใช้บริการบ่อยท่ีสุด ได้แก่ รา้นอาหารสัญชาติอ่ืนจ านวน 161 คน 
อนัดบัท่ี 2 รา้นอาหารป้ิงยา่ง จ านวน 145 คน และอนัดบัท่ี 3  รา้นอาหารทะเล จ านวน 145 คน  
 
ตาราง 28 แสดงถึงจ านวนและรอ้ยละดา้นความถ่ีในการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหารของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 

ความถีใ่นการรับประทานอาหารทีร้่านอาหาร จ านวน  (คน) ร้อยละ 

1 ครัง้ตอ่เดือน  87 21.8 

2 ครัง้ตอ่เดือน  92 23.0 

3 ครัง้ตอ่เดือน  89 22.3 

4 ครัง้ตอ่เดือนหรือมากกวา่ 132 33.0 

รวม 400 100.0 

  

จากตาราง 28 การศึกษาดา้นความถ่ีในการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหารของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ผลการศกึษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความถ่ีในการรบัประทาน
อาหารท่ีรา้นอาหาร 4 ครัง้ต่อเดือนหรือมากกว่า จ  านวน 132 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33 รองลงมา
ไดแ้ก่ ความถ่ีในการรบัประทานอาหารท่ีร้านอาหาร 2 ครัง้ตอ่เดือน จ านวน 92 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
23.0 ความถ่ีในการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหาร 3 ครัง้ต่อเดือน จ านวน 89 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
22.3 และความถ่ีในการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหาร 1 ครัง้ตอ่เดือน จ านวน 87 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 21.8 
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ตาราง 29 แสดงถึงจ านวนและรอ้ยละดา้นคา่ใชจ้า่ยโดยเฉล่ียตอ่ครัง้ตอ่ 2 คนในการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 500 เปโซฟิลิปปินส ์   99 24.8 

501 – 750 เปโซฟิลิปปินส ์   96 24.0 

751 – 1,000 เปโซฟิลิปปินส ์ 118 29.5 

1,001 – 1,250 เปโซฟิลิปปินส ์   44 11.0 

มากกวา่หรือเท่ากบั 1,251 เปโซฟิลิปปินส ์   43 10.8 

รวม 400 100.0 

  

จากตาราง 29 การศกึษาดา้นคา่ใชจ้่ายโดยเฉล่ียตอ่ครัง้ตอ่ 2 คนในการใชบ้ริการ
รา้นอาหารของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีคา่ใชจ้่าย
โดยเฉล่ียต่อครัง้ต่อ 2 คนในการใชบ้ริการรา้นอาหาร  751 – 1,000 เปโซฟิลิปปินส ์จ านวน 118 
คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 29.5 รองลงมา มีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้ต่อ 2 คนในการใช้บริการ
รา้นอาหาร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 เปโซฟิลิปปินส ์จ านวน 99 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 24.8 
ตอ่มา มีคา่ใชจ้่ายโดยเฉล่ียตอ่ครัง้ตอ่ 2 คนในการใชบ้ริการรา้นอาหาร 501 – 750 เปโซฟิลิปปินส ์
จ านวน 96 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 24 ตอ่มามีค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียตอ่ครัง้ตอ่ 2 คนในการใชบ้ริการ
รา้นอาหาร  1,001 – 1,250 เปโซฟิลิปปินส ์จ านวน  44 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11 และน้อยท่ีสุดมี
ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้ต่อ 2 คนในการใชบ้ริการรา้นอาหารมากกว่าหรือเท่ากับ 1,251   เปโซ
ฟิลิปปินส ์ จ านวน 43 คน หรือคดิเป็นรอ้ยละ 10.8 
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ส่วนที ่3 การทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา อาชีพ  รายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร (เจาะจงท่ี
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining) 

สมมติฐานที่ 1.1 เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้น
ความถ่ีและคา่ใชจ้า่ย 

 
ตาราง 30 แสดงผลความสมัพนัธร์ะหวา่งเพศกบัพฤตกิรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นความถ่ี 
 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารดา้นความถ่ี 

เพศ 
รวม 

หญิง ชาย 

1 ครัง้ตอ่เดือน 45 42 87 
2 ครัง้ตอ่เดือน 19 73 92 
3 ครัง้ตอ่เดือน 29 60 89 
4 ครัง้ตอ่เดือนหรือมากกวา่ 91 41 132 

รวม 184 216 400 

= 59.36 Asymp. Sig.(2-sided) = 0.000 

Cramer’s V = 0.39 Approx. Sig = 0.000 
 

 
จากตาราง 30 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างเพศกับพฤติกรรมการใชบ้ริการ

รา้นอาหารดา้นความถ่ี พบวา่ 𝓍2  มีคา่เท่ากบั 59.36 และคา่ Sig.(2-sided) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.05 หมายความว่า เพศมีความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นความถ่ี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  

เม่ื อทดสอบระดับความสัมพันธ์ด้วย วิ ธีสัมป ระสิท ธ์ิ  Cramer’s V พบว่า มี
ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิเทา่กบั 0.39 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 31 แสดงผลความสมัพนัธร์ะหวา่งเพศกบัพฤตกิรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ย 
 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร 
ดา้นคา่ใชจ้า่ย 

เพศ 
รวม 

หญิง ชาย 

นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 500 เปโซฟิลิปปินส ์ 60 39  99 
501 – 750 เปโซฟิลิปปินส ์ 10 86  96 
751 – 1,000 เปโซฟิลิปปินส ์ 61 57 118 
1,001 – 1,250 เปโซฟิลิปปินส ์ 18 26  44 
มากกวา่หรือเท่ากบั 1,251 เปโซฟิลิปปินส ์ 35  8  43 

รวม    184   216 400 

= 81.12 Asymp. Sig.(2-sided) = 0.000 

Cramer’s V = 0.45 Approx. Sig = 0.000 
 

 
จากตาราง 31 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างเพศกับพฤติกรรมการใชบ้ริการ

รา้นอาหารดา้นค่าใชจ้่าย พบว่า 𝓍2  มีค่าเท่ากับ 81.12 และค่า Sig.(2-sided) เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้น
คา่ใชจ้า่ย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  

เม่ื อทดสอบระดับความสัมพันธ์ด้วย วิ ธีสัมป ระสิท ธ์ิ  Cramer’s V พบว่า มี
ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิเทา่กบั 0.45 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานที่ 1.2 อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้น
ความถ่ีและดา้นคา่ใชจ้า่ย 
 
ตาราง 32 แสดงผลความสมัพนัธร์ะหวา่งอายกุบัพฤตกิรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นความถ่ี 
 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารดา้นความถ่ี 

อาย ุ
รวม 

นอ้ยกวา่ 24 ปี 25 – 34 ปี 35 – 44 ปี มากกวา่ 44 ปี 

1 ครัง้ตอ่เดือน 6 40 30 11 87 
2 ครัง้ตอ่เดือน 2 2 88 0 92 
3 ครัง้ตอ่เดือน 38 0 6 45 89 
4 ครัง้ตอ่เดือนหรือ
มากกวา่ 

12 62 58 0 
132 

รวม 58 104 182 56 400 

= 342.57 Asymp. Sig.(2-sided) = 0.000 

Somer’s D = 0.09 Approx. Sig = 0.013 
 

 
จากตาราง 32 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุับพฤติกรรมการใชบ้ริการ

รา้นอาหารดา้นความถ่ี พบว่า 𝓍2  มีค่าเท่ากับ 342.57 และค่า Sig.(2-sided) เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการรา้นอาหารดา้น
ความถ่ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  

เม่ือทดสอบระดบัความสมัพนัธด์ว้ยวิธีสมัประสิทธ์ิ Somer’s D พบวา่มีความสมัพนัธ์
ในระดบัต ่า โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิเทา่กบั 0.09 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 33 แสดงผลความสมัพนัธร์ะหวา่งอายกุบัพฤตกิรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ย 
 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ย 

อาย ุ
รวม 

นอ้ยกวา่ 24 ปี 25 – 34 ปี 35 – 44 ปี มากกวา่ 44 ปี 

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 500  
เปโซฟิลปิปินส ์

14 23 53 9 99 

501 – 750 เปโซฟิลปิปินส ์ 34 20 42 0 96 
751 – 1,000 เปโซฟิลปิปินส ์ 8 55 55 0 118 
1,001 – 1,250 เปโซฟิลปิปินส ์ 0 2 16 26 44 
มากกวา่หรอืเทา่กบั 1,251  
เปโซฟิลปิปินส ์

2 4 16 21 43 

รวม 58 104 182 56 400 

= 211.83 
Asymp. Sig.(2-sided) = 0.000 

Somer’s D = 0.26 Approx. Sig = 0.000 
 

 
จากตาราง 33 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างอายกุับพฤติกรรมการใชบ้ริการ

รา้นอาหารดา้นค่าใชจ้่าย พบว่า 𝓍2  มีคา่เท่ากับ 211.83 และคา่ Sig.(2-sided) เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการรา้นอาหารดา้น
คา่ใชจ้า่ย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  

เม่ือทดสอบระดบัความสมัพนัธด์ว้ยวิธีสมัประสิทธ์ิ Somer’s D พบวา่มีความสมัพนัธ์
ในระดบัต ่า โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิเทา่กบั 0.26 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพมีความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหาร
ดา้นความถ่ีและดา้นคา่ใชจ้า่ย 

 
ตาราง 34 แสดงผลความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานภาพกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
ความถ่ี 
 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารดา้นความถ่ี 

สถานภาพ 
รวม 

โสด สมรส 

1 ครัง้ตอ่เดือน 6 81 87 
2 ครัง้ตอ่เดือน 50 42 92 
3 ครัง้ตอ่เดือน 38 51 89 
4 ครัง้ตอ่เดือนหรือมากกวา่ 54 78 132 

รวม 148 252 400 

= 47.80 Asymp. Sig.(2-sided) = 0.000 

Cramer’s V = 0.35 Approx. Sig = 0.000 
 

 
จากตาราง 34 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างสถานภาพกบัพฤติกรรมการใช้

บริการรา้นอาหารดา้นความถ่ี พบว่า 𝓍2  มีค่าเท่ากับ 47.80 และคา่ Sig.(2-sided) เท่ากบั 0.000 
ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า สถานภาพมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหาร
ดา้นความถ่ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  

เม่ื อทดสอบระดับความสัมพันธ์ด้วย วิ ธีสัมป ระสิท ธ์ิ  Cramer’s V พบว่า มี
ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิเทา่กบั 0.35 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 35 แสดงผลความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานภาพกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
คา่ใชจ้า่ย 
 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร 
ดา้นคา่ใชจ้า่ย 

สถานภาพ 
รวม 

โสด สมรส 

นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 500 เปโซฟิลิปปินส ์ 47 52  99 
501 – 750 เปโซฟิลิปปินส ์ 43 53  96 
751 – 1,000 เปโซฟิลิปปินส ์ 40 78 118 
1,001 – 1,250 เปโซฟิลิปปินส ์ 16 28  44 
มากกวา่หรือเท่ากบั 1,251 เปโซฟิลิปปินส ์  2 41  43 

รวม  148  252 400 

= 26.96 Asymp. Sig.(2-sided) = 0.000 

Cramer’s V = 0.26 Approx. Sig = 0.000 
 

 
จากตาราง 35 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างสถานภาพกบัพฤติกรรมการใช้

บริการรา้นอาหารด้านค่าใช้จ่าย พบว่า 𝓍2  มีค่าเท่ากับ 26.96 และค่า Sig.(2-sided) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใชบ้ริการ
รา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  

เม่ื อทดสอบระดับความสัมพันธ์ด้วย วิ ธีสัมป ระสิท ธ์ิ  Cramer’s V พบว่า มี
ความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิเทา่กบั 0.26 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานที่ 1.4  ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
รา้นอาหารดา้นความถ่ีและดา้นคา่ใชจ้า่ย 

 
ตาราง 36 แสดงผลความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัการศกึษากบัพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหาร
ดา้นความถ่ี 
 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารดา้นความถ่ี 

ระดบัการศกึษา รวม 

ต ่ากว่า
ปรญิญาตรี 

ปรญิญาตรี 
สงูกวา่

ปรญิญาตรี    
 

1 ครัง้ตอ่เดือน 6 59 22 87 
2 ครัง้ตอ่เดือน 33 59 0 92 
3 ครัง้ตอ่เดือน 19 38 32 89 
4 ครัง้ตอ่เดือนหรือ
มากกวา่ 

4 32 
44 132 

รวม 62 89 98 400 

= 81.40 Asymp. Sig.(2-sided) = 0.000 

Somer’s D = 0.16 Approx. Sig = 0.000 
 

 
จากตาราง 36 ผลการทดสอบความสัมพันธร์ะหว่างระดบัการศึกษากับพฤติกรรม

การใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นความถ่ี พบว่า 𝓍2  มีค่าเท่ากับ 81.40 และคา่ Sig.(2-sided) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความว่า ระดบัการศกึษามีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ริการ
รา้นอาหารดา้นความถ่ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  

เม่ือทดสอบระดบัความสมัพนัธด์ว้ยวิธีสมัประสิทธ์ิ Somer’s D พบวา่มีความสมัพนัธ์
ในระดบัต ่า โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิเทา่กบั 0.16 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 37 แสดงผลความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัการศกึษากบัพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหาร
ดา้นคา่ใชจ้า่ย 
 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารดา้น
คา่ใชจ้า่ย 

ระดบัการศกึษา  

ต ่ากว่า
ปรญิญาตรี 

ปรญิญาตรี 
สงูกวา่

ปรญิญาตรี    
รวม 

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 500  
เปโซฟิลปิปินส ์

37 46 16   99 

501 – 750 เปโซฟิลปิปินส ์  0 60 36   96 
751 – 1,000 เปโซ
ฟิลปิปินส ์

 2 90 26 118 

1,001 – 1,250 เปโซ
ฟิลปิปินส ์

 0 26 18   44 

มากกวา่หรอืเทา่กบั 1,251  
เปโซฟิลปิปินส ์

23 18  2   43 

รวม 62 240 98  400 

= 132.97 Asymp. Sig.(2-sided) = 0.000 

Somer’s D = 0.03 Approx. Sig = 0.535 
 

 
จากตาราง 37 ผลการทดสอบความสัมพันธร์ะหว่างระดบัการศึกษากับพฤติกรรม

การใช้บริการรา้นอาหารด้านค่าใช้จ่าย พบว่า 𝓍2  มีค่าเท่ากับ 132.97 และค่า Sig.(2-sided) 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
ใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  

เม่ือทดสอบระดับความสัมพันธ์ด้วยวิธีสัมประสิท ธ์ิ  Somer’s D พบว่ามีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.03 แสดงว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
รา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า แตไ่มมี่นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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สมมติฐานที่ 1.5  อาชีพมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้น
ความถ่ีและดา้นคา่ใชจ้า่ย 
 

ตาราง 38 แสดงผลความสมัพนัธร์ะหวา่งอาชีพกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ี 
 

พฤตกิรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารดา้น

ความถ่ี 

อาชีพ 

รวม นกัเรียน/
นกัศกึษา 

พนกังาน
บรษิัทเอกชน 

ขา้ราชการ 
ธุรกิจสว่นตวั/
อาชีพอิสระ/

อ่ืน ๆ 

1 ครัง้ตอ่เดือน  2  71 14  0  87 
2 ครัง้ตอ่เดือน  0  92  0  0  92 
3 ครัง้ตอ่เดือน 32  28  6 23  89 
4 ครัง้ตอ่เดือนหรือ
มากกวา่ 

 6  84 21 21 
132 

รวม 40 275 41 44 400 

= 169.83 Asymp. Sig.(2-sided) = 0.000 

Cramer’s V = 0.65 Approx. Sig = 0.000 
 

 
จากตาราง 38 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งอาชีพกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ

รา้นอาหารดา้นความถ่ี พบว่า 𝓍2  มีค่าเท่ากับ 169.83 และค่า Sig.(2-sided) เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้น
ความถ่ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  

เม่ื อทดสอบระดับความสัมพันธ์ด้วย วิ ธีสัมป ระสิท ธ์ิ  Cramer’s V พบว่า มี
ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิเทา่กบั 0.65 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 39 แสดงผลความสมัพนัธร์ะหวา่งอาชีพกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
คา่ใชจ้า่ย 
 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ย 

อาชีพ 

รวม นกัเรียน/
นกัศกึษา 

พนกังาน
บรษิัทเอกชน 

ขา้ราชการ 

ธุรกิจ
สว่นตวั/

อาชีพอิสระ/
อ่ืน ๆ 

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 500  
เปโซฟิลปิปินส ์

6 72 21 0 99 

501 – 750 เปโซฟิลปิปินส ์ 32 42 6 16 96 
751 – 1,000 เปโซฟิลปิปินส ์ 0 97 12 9 118 
1,001 – 1,250 เปโซฟิลปิปินส ์ 2 42 0 0 44 
มากกวา่หรอืเทา่กบั 1,251  
เปโซฟิลปิปินส ์

0 22 2 19 43 

รวม 40 275 41 44 400 

= 171.51 
Asymp. Sig.(2-sided) = 0.000 

Cramer’s V = 0.66 Approx. Sig = 0.000 

 

 
จากตาราง 39 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งอาชีพกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ

รา้นอาหารดา้นค่าใชจ้่าย พบว่า 𝓍2  มีคา่เท่ากับ 171.51 และคา่ Sig.(2-sided) เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้น
คา่ใชจ้า่ย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  

เม่ื อทดสอบระดับความสัมพันธ์ด้วย วิ ธีสัมป ระสิท ธ์ิ  Cramer’s V พบว่า มี
ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิเทา่กบั 0.66 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานที่ 1.6  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการใชบ้ริการ
รา้นอาหารดา้นความถ่ีและดา้นคา่ใชจ้า่ย 

 
ตาราง 40 แสดงผลความสมัพนัธร์ะหวา่งรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารดา้นความถ่ี 

 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารดา้นความถ่ี 

รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

รวม 
10,000  
เปโซ

ฟิลิปปินส ์
หรือนอ้ยกว่า 

10,001 – 
20,000 เปโซ
ฟิลิปปินส ์

20,001 – 
30,000 เปโซ
ฟิลิปปินส ์

30,001 – 
40,000 เปโซ
ฟิลิปปินส ์

40,001  
เปโซ

ฟิลิปปินส ์
หรือมากกวา่ 

1 ครัง้ตอ่เดือน 6 2 37 0 42 87 
2 ครัง้ตอ่เดือน 2 19 2 31 38 92 
3 ครัง้ตอ่เดือน 36 2 6 19 26 89 
4 ครัง้ตอ่เดือนหรือ
มากกวา่ 

9 18 16 47 42 132 

รวม 53 41 61 97 148 400 

= 182.61 Asymp. Sig.(2-sided) = 0.000 

Somer’s D = -0.06 Approx. Sig = 0.123 

 
จากตาราง 40 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับ

พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นความถ่ี พบว่า 𝓍2  มีค่าเท่ากับ 182.61 และค่า Sig.(2-
sided) เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  

เม่ือทดสอบระดับความสัมพันธ์ด้วยวิธีสัมประสิท ธ์ิ  Somer’s D พบว่ามีค่า
สมัประสิทธ์ิเท่ากับ -0.06 แสดงว่ารายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้น
ความถ่ีไมมี่ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 41 แสดงผลความสมัพนัธร์ะหวา่งรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ย 

 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารดา้น
คา่ใชจ้่าย 

รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

รวม 
10,000  
เปโซ

ฟิลิปปินส ์
หรือนอ้ยกว่า 

10,001 – 
20,000 เปโซ
ฟิลิปปินส ์

20,001 – 
30,000 เปโซ
ฟิลิปปินส ์

30,001 – 
40,000 เปโซ
ฟิลิปปินส ์

40,001  
เปโซ

ฟิลิปปินส ์
หรือมากกวา่ 

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 500  
เปโซฟิลิปปินส ์

6 2 37 52 2 99 

501 – 750 เปโซฟิลิปปินส ์ 32 18 10 0 36 96 
751 – 1,000 เปโซ
ฟิลิปปินส ์

15 19 14 26 44 118 

1,001 – 1,250 เปโซ
ฟิลิปปินส ์

0 2 0 0 42 44 

มากกวา่หรอืเทา่กบั 1,251  
เปโซฟิลิปปินส ์

0 0 0 19 24 43 

รวม 53 41 61 97 148 400 

= 266.47 Asymp. Sig.(2-sided) = 0.000 

Somer’s D = 0.29 Approx. Sig = 0.000 

 
จากตาราง 41 ผลการทดสอบความสัมพันธร์ะหว่างระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกับ

พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นค่าใชจ้่าย พบว่า 𝓍2  มีค่าเท่ากับ 266.47 และค่า Sig.(2-
sided) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดบัรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนมีความสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  

เม่ือทดสอบระดบัความสมัพนัธด์ว้ยวิธีสมัประสิทธ์ิ Somer’s D พบวา่มีความสมัพนัธ์
ในระดบัต ่า โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิเทา่กบั 0.29 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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สมมตฐิานที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ 
และดา้นความคดิเห็น มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์(เจาะจงท่ี
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining) 

สมมติฐานที่ 2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคดา้นกิจกรรมมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมของผูบ้ริโภคไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์  

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ
ใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์  
 

ตาราง 42 Model Fitting Information รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมกบัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig 

Intercept Only 890.48    

Final 514.60 375.87* 12 0.00 

Cox and Snell R2= 0.609    
 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

จากตาราง 42 ผลการทดสอบความเหมาะสมของ Model โดยใชส้ถิติทดสอบ 
Chi-square มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig = 0.00 จึงสรุปไดว้่า รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมมี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส์อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สมการถดถอยโลจิสติกส ์มีค่า Cox and Snell R2= 0.609 ซึ่ง
หมายความวา่ สมการถดถอยโลจิสตกิสนี์ส้ามารถอธิบายได ้60.9% 
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ตาราง 43 Likelihood Ratio Tests รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมกบัพฤตกิรรมการใชบ้ริการ
รา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of 
Reduced Model 

Chi-Square df Sig 

Intercept 668.48 153.88* 3 0.00 

การใช้โซเชียลมีเดีย 765.50 250.89* 3 0.00 

การท าอาหารทีบ้่าน 624.07 109.46* 3 0.00 

การออกก าลังกาย 525.74 11.13* 3 0.01 

ไม่ค่อยมีเวลาว่าง 528.13 13.53* 3 0.00 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 43 ผลการทดสอบความเหมาะสมของตวัแบบโดยใช้ Chi-Square 
test พบว่า ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม มี 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ กิจกรรมการใชโ้ซเชียล
มีเดีย กิจกรรมการท าอาหารท่ีบ้าน และรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีไม่ค่อยมีเวลาว่าง มีค่า Sig 
เท่ากับ 0.00 ส่วนกิจกรรมการออกก าลงักายคา่ Sig เท่ากับ 0.01 ซึ่งทกุตวัแปรมีค่า Sig นอ้ยกว่า 
0.05 แสดงว่าปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม 4 ตัวแปรมีอิทธิพลต่อการท านาย
พฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้ จึงปฏิเสธ H0 ยอมรบั H1 หมายความว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้น
กิจกรรมการใชโ้ซเชียลมีเดีย กิจกรรมการท าอาหารท่ีบา้น กิจกรรมการออกก าลงักาย และรูปแบบ
การด าเนินชีวิตดา้นไม่คอ่ยมีเวลาว่างท ากิจกรรมมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหาร
ดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์  
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ตาราง 44 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมกบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ี
ในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์เม่ือเทียบกบัผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหาร
ลกัษณะ Casual Dining 4 ครัง้ตอ่เดือน 

 

ความถี ่ กจิกรรม 
(Reference = 4 คร้ัง 
ต่อเดอืนขึน้ไป) 
เปรียบเทยีบกับ 

กจิกรรมการใช้
โซเชยีลมีเดยี 

กจิกรรมการ
ท าอาหารทีบ่้าน 

กจิกรรมการ
ออกก าลังกาย 

ไม่ค่อยมี
เวลาว่าง 

1 คร้ังต่อ
เดอืน 

B 1.21 2.42 -0.45 -0.19 

Exp (B) 3.38* 11.33* 0.63* 0.82 

2 คร้ังต่อ
เดอืน 

B -3.63 -1.48 0.46 -0.19 

Exp (B) 0.02* 0.22* 1.58 0.82 

3 คร้ังต่อ
เดอืน 

B -2.26 0.19 -0.32 0.99 

Exp (B) 0.10* 1.21 0.72 2.71* 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 44 พบว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 

Casual Dining 1 ครัง้ต่อเดือน ท ากิจกรรมการใชโ้ซเชียลมีเดียและกิจกรรมการท าอาหารท่ีบา้น 
มากกว่าเม่ือเทียบกบัผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual Dining 4 ครัง้
ตอ่เดือนขึน้ไป คดิเป็น 3.38 เท่า และ 11.33 เท่า ตามล าดบั นอกจากนี ้ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใช้
บริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 1 ครัง้ตอ่เดือน ท ากิจกรรมการออกก าลงักายนอ้ยกว่า
เม่ือเทียบกบัผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual Dining 4 ครัง้ตอ่เดือน
ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 37 ((1-0.63)*100=0.37)  

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual Dining 2 ครัง้ต่อ
เดือน ท ากิจกรรมการใชโ้ซเชียลมีเดีย และกิจกรรมการท าอาหารท่ีบา้น นอ้ยกว่าเม่ือเทียบกับ
ผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 4 ครัง้ตอ่เดือนขึน้ไป คิดเป็น
รอ้ยละ 98 ((1-0.02)*100=0.98) และรอ้ยละ 78 ((1-0.22)*100=0.78) ตามล าดบั 
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นอกจากนี ้ผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 
3 ครัง้ต่อเดือน ท ากิจกรรมการใชโ้ซเชียลมีเดีย นอ้ยกว่าเม่ือเทียบกับผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใช้
บริการร้านอาหารลักษณะ  Casual Dining 4 ครั้งต่อเดือนขึ ้น ไป คิดเป็น ร้อยละ90 ((1-
0.10)*100=0.90)  นอกจากนี ้ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual 
Dining 3 ครัง้ต่อเดือน ไม่ค่อยมีเวลาว่าง มากกว่าเม่ือเทียบกับผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการ
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 4 ครัง้ตอ่เดือนขึน้ไป คดิเป็น 2.71 เทา่  

 
ตาราง 45 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมกบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ี
ในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์ผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้รกิารรา้นอาหารลกัษณะ Casual 
Dining 3 ครัง้ตอ่เดือน 

 

ความถี ่ กจิกรรม 
(Reference = 3 คร้ัง 

ต่อเดอืน) 
เปรียบเทยีบกับ 

กจิกรรมการใช้
โซเชยีลมีเดยี 

กจิกรรมการ
ท าอาหารทีบ่้าน 

กจิกรรมการ
ออกก าลังกาย 

ไม่ค่อยมี
เวลาว่าง 

1 คร้ังต่อ
เดอืน 

B 3.48 2.23 -0.13 -1.19 

Exp (B) 32.52* 9.29* 0.87 0.30* 

2 คร้ังต่อ
เดอืน 

B -1.37 -1.68 0.78 -1.19 

Exp (B) 0.25* 0.18* 2.19* 0.30* 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 45 พบว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining 1 ครัง้ต่อเดือน ท ากิจกรรมการใชโ้ซเชียลมีเดียและกิจกรรมการท าอาหารท่ีบา้น
มากกว่าเม่ือเทียบกบัผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual Dining 3 ครัง้
ต่อเดือน คิดเป็น 32.52 เท่า และ 9.29 เท่า ตามล าดับ นอกจากนี ้ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใช้
บริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 1 ครัง้ตอ่เดือน ไม่คอ่ยมีเวลาว่างนอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบั
ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้รกิารรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 3 ครัง้ตอ่เดือน คิดเป็น รอ้ย
ละ 70 ((1-0.30)*100=0.7)  
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ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual Dining 2 ครัง้ต่อ
เดือน ท ากิจกรรมการใชโ้ซเชียลมีเดีย กิจกรรมการท าอาหารท่ีบา้น และไมค่อ่ยมีเวลาวา่ง นอ้ยกว่า
เม่ือเทียบกบัผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual Dining 3 ครัง้ตอ่เดือน
ขึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 75 ((1-0.25)*100=0.75) รอ้ยละ 82 ((1-0.18)*100=0.82) และรอ้ยละ 70 
((1-0.3)*100=0.7)ตามล าดบั นอกจากนี ้ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ  
Casual Dining 2 ครัง้ต่อเดือน ท ากิจกรรมการออกก าลงักาย มากกว่าเม่ือเทียบกับผูบ้ริโภคชาว
ฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้รกิารรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 3 ครัง้ตอ่เดือนขึน้ไป คดิเป็น 2.19 เทา่ 
  
ตาราง 46 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมกบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ี
ในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์เม่ือเทียบกบัผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหาร
ลกัษณะ Casual Dining 2 ครัง้ตอ่เดือน 

 

ความถี ่ กจิกรรม 
(Reference = 2 คร้ัง 

ต่อเดอืน) 
เปรียบเทยีบกับ 

กจิกรรมการใช้
โซเชยีลมีเดยี 

กจิกรรมการ
ท าอาหารทีบ่้าน 

กจิกรรมการ
ออกก าลัง

กาย 

ไม่ค่อยมี
เวลาว่าง 

1 คร้ังต่อ
เดอืน 

B 4.85 3.91 -0.91 0.00 

Exp (B) 128.31* 50.05* 0.39* 1.00 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 46 พบว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining 1 ครัง้ต่อเดือน ท ากิจกรรมการใชโ้ซเชียลมีเดีย และกิจกรรมการท าอาหารท่ีบา้น 
มากกว่าเม่ือเทียบกบัผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual Dining 2 ครัง้
ต่อเดือน คิดเป็น 128.31 เท่า และ 50.05 เท่า ตามล าดบั นอกจากนี ้ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใช้
บริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 1 ครัง้ตอ่เดือน ท ากิจกรรมการออกก าลงักายนอ้ยกว่า
เม่ือเทียบกบัผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual Dining 2 ครัง้ตอ่เดือน 
คดิเป็น รอ้ยละ 61 ((1-0.39)*100=0.61)     
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 สมมติฐานที่ 2.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคดา้นความสนใจมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจของผู้บริโภคไม่มี อิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์ 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์  
 
ตาราง 47 Model Fitting Information รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจกบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์ 

 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig 

Intercept Only 999.24    

Final 640.11 359.13* 15 0.00 

Cox and Snell R2= 0.59    
 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 47 ผลการทดสอบความเหมาะสมของ Model โดยใชส้ถิติทดสอบ 
Chi-square มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig = 0.00 จึงสรุปไดว้า่ รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส์
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สมการถดถอยโลจิสติกส  ์มีค่า Cox and Snell R2= 0.59
ซึ่งหมายความวา่ สมการถดถอยโลจิสตกิสนี์ส้ามารถอธิบายได ้59% 
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ตาราง 48 Likelihood Ratio Tests รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจกบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of 
Reduced Model 

Chi-Square df Sig 

Intercept 690.75 50.63* 3 0.00 

การอ่านรีวิว
อาหาร 

661.56 21.45* 3 0.00 

การลอง
รับประทานอาหาร
ใหม่ๆ 

693.87 53.75* 3 0.00 

ความสนใจข้อมูล
เกี่ยวกับอาหาร 

747.58 107.46* 3 0.00 

ความสนใจข้อมูล
เกี่ยวกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 

661.96 21.84* 3 0.00 

ความสนใจข้อมูล
เกี่ยวกับความสวย
ความงาม 

780.62 140.50* 3 0.00 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 48 ผลการทดสอบความเหมาะสมของตวัแบบโดยใช้ Chi-Square 
test พบว่า ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจมี 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ การอ่านรีวิวอาหาร 
การลองรบัประทานอาหารใหม่ๆ ความสนใจขอ้มูลเก่ียวกับอาหาร ความสนใจขอ้มูลเก่ียวกับ
นวตักรรมและเทคโนโลยี และความสนใจขอ้มลูเก่ียวกบัความสวยความงาม ค่า  Sig เท่ากบั 0.00
ทุกตวัแปร ซึ่งค่า Sig นอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่าปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ 5 ตวั
แปรมีอิทธิพลต่อการท านายพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใช้บริการของ
ชาวฟิลิปปินส ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้จึงปฏิเสธ H0 ยอมรบั H1 หมายความ
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ว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจการอ่านรีวิวอาหาร ความสนใจลองรบัประทานอาหาร
ใหม่ๆ ความสนใจขอ้มลูเก่ียวกับอาหาร  ความสนใจขอ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยี และ
ความสนใจขอ้มูลเก่ียวกับความสวยความงาม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหาร
ดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์  
 
ตาราง 49 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
ความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์เม่ือเทียบกบัผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้รกิาร
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 4 ครัง้ตอ่เดือน 

 

ความถี ่ ความสนใจ 

(Reference = 4 คร้ัง
ต่อเดอืนขึน้ไป) 
เปรียบเทยีบกับ 

การอ่าน
รีวิวอาหาร 

การลอง
รับประทาน
อาหาร
ใหม่ๆ 

ความสนใจ
ข้อมูล
เกีย่วกับ
อาหาร 

ความ
สนใจ
เกีย่วกับ
นวัตกรรม 

ความสนใจ
เกีย่วกับ
ความสวย
ความงาม 

1 คร้ังต่อ
เดอืน 

B 0.68 -1.32 1.65 -0.61 -0.19 

Exp (B) 1.98* 0.26* 5.20* 0.54* 0.82 

2 คร้ังต่อ
เดอืน 

B -0.41 -0.28 -1.31 -2.02 1.82 

Exp (B) 0.66 0.75 0.27* 0.13* 6.21* 

3 คร้ังต่อ
เดอืน 

B 0.71 -1.49 2.13 -0.48 -2.18 

Exp (B) 2.04 0.22 8.45 0.61 0.11* 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 49 พบว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 

Casual Dining 1 ครัง้ต่อเดือน มีความสนใจการอ่านรีวิวอาหาร และความสนใจขอ้มูลเก่ียวกับ
อาหาร มากกว่าเม่ือเทียบกบัผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้รกิารรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 
4 ครั้งต่อเดือนขึน้ไป คิดเป็น  1.98 เท่า และ 5.20 เท่า ตามล าดับ นอกจากนี้ ผู้บริโภคชาว
ฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ Casual Dining 1 ครัง้ต่อเดือน มีความสนใจการลอง
รบัประทานอาหารใหม่ ๆ และความสนใจเก่ียวกับนวตักรรม นอ้ยกว่าเม่ือเทียบกับผูบ้ริโภคชาว
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ฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 4 ครัง้ตอ่เดือนขึน้ไป คิดเป็น รอ้ยละ 74 
((1-0.26)*100 =0.74) และรอ้ยละ 46 ((1-0.54)*100=0.46) ตามล าดบั 

ผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้รกิารรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 2 ครัง้ตอ่เดือน 
มีความสนใจข้อมูลเก่ียวกับอาหาร และความสนใจเก่ียวกับนวัตกรรม น้อยกว่าเม่ือเทียบกับ
ผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 4 ครัง้ตอ่เดือนขึน้ไป คิดเป็น
รอ้ยละ73 ((1-0.27)*100 =0.73) และรอ้ยละ 86 ((1-0.13)*100=0.86)  ตามล าดับ นอกจากนี ้
ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 2 ครัง้ตอ่เดือนมีความสนใจ
เก่ียวกับความสวยความงาม มากกว่าเม่ือเทียบกับผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหาร
ลกัษณะ Casual Dining 4 ครัง้ตอ่เดือนขึน้ไป คดิเป็น 6.21 เทา่  

นอกจากนี ้ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ Casual Dining 3 
ครัง้ต่อเดือน มีความสนใจเก่ียวกับความสวยความงาม น้อยกว่าเม่ือเทียบกับผู้บริโภคชาว
ฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 4 ครัง้ต่อเดือนขึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 89 
((1-0.11)*100 =0.89)   

 
ตาราง 50 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
ความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์เม่ือเทียบกบัผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้รกิาร
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 3 ครัง้ตอ่เดือน 

 

ความถี ่ ความสนใจ 

(Reference = 3 คร้ัง
ต่อเดอืน) 

เปรียบเทยีบกับ 

การอ่าน
รีวิวอาหาร 

การลอง
รับประทาน
อาหาร
ใหม่ๆ 

ความสนใจ
ข้อมูล
เกีย่วกับ
อาหาร 

ความ
สนใจ
เกีย่วกับ
นวัตกรรม 

ความสนใจ
เกีย่วกับ
ความสวย
ความงาม 

1 คร้ังต่อ
เดอืน 

B -0.02 0.17 -0.48 -0.12 1.99 

Exp (B) 0.97 1.19 0.61 0.88 7.34* 

2 คร้ังต่อ
เดอืน 

B -1.12 1.21 -3.44 -1.54 4.01 

Exp (B) 0.32* 3.37* 0.03* 0.21* 55.21* 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 50 พบว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 

Casual Dining 1 ครัง้ต่อเดือนมีความสนใจเก่ียวกับความสวยความงาม มากกว่าเม่ือเทียบกับ
ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 3 ครัง้ตอ่เดือน คิดเป็น 7.34 
เทา่ 

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual Dining 2 ครัง้ต่อ
เดือน มีความสนใจการอ่านรีวิวอาหาร ความสนใจขอ้มลูเก่ียวกบัอาหาร และความสนใจเก่ียวกับ
นวัตกรรม น้อยกว่าเม่ือเทียบกับผู้บริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual 
Dining 3 ครัง้ต่อเดือนคิดเป็น รอ้ยละ 68 ((1-0.32)*100=0.68) รอ้ยละ 97 ((1-0.03)*100=0.97) 
และรอ้ยละ 79 ((1-0.21)*100 =0.79)  ตามล าดบั นอกจากนี ้ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการ
รา้นอาหารลักษณะ Casual Dining 2 ครัง้ต่อเดือนมีความสนใจเก่ียวกับการลองรบัประทาน
อาหารใหม่ ๆ และความสวยความงาม มากกว่าเม่ือเทียบกับผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริก าร
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 3 ครัง้ตอ่เดือนคดิเป็น 3.37 เทา่ และ 55.21 เทา่ ตามล าดบั 
   
ตาราง 51 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
ความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์เม่ือเทียบกบัผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้รกิาร
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 2 ครัง้ตอ่เดือน 

 

ความถี ่ ความสนใจ 

(Reference = 2 คร้ัง
ต่อเดอืน)  

เปรียบเทยีบกับ 

การอ่าน
รีวิว

อาหาร 

การลอง
รับประทาน
อาหาร
ใหม่ๆ 

ความสนใจ
ข้อมูลเกีย่วกับ

อาหาร 

ความสนใจ
เกีย่วกับ
นวัตกรรม 

ความสนใจ
เกีย่วกับ
ความสวย
ความงาม 

1 คร้ังต่อ
เดอืน 

B 1.10 -1.04 2.96 1.41 -2.01 

Exp (B) 3.00* 0.35* 19.31* 4.11* 0.13* 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 51 พบว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining 1 ครัง้ต่อเดือน มีความสนใจการลองรบัประทานอาหารใหม่ ๆ และความสวย
ความงาม นอ้ยกว่าเม่ือเทียบกับผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual 
Dining 2 ครัง้ต่อเดือนคิดเป็น รอ้ยละ 65 ((1-0.35)*100=0.65) และรอ้ยละ 87 ((1-0.13)*100 
=0.87) ตามล าดับ นอกจากนี ้ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual 
Dining 1 ครัง้ตอ่เดือนมีความสนใจเก่ียวกับการอ่านรีวิวอาหาร ความสนใจขอ้มูลเก่ียวกบัอาหาร 
และความสนใจเก่ียวกับนวัตกรรม มากกว่าเม่ือเทียบกับผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีใช้บริการ
ร้านอาหารลักษณะ  Casual Dining 2 ครั้งต่อเดือนคิดเป็น 3 เท่า 19.31 เท่า และ 4.11เท่า 
ตามล าดบั 

 
สมมติฐานที่ 2.3 รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้รโิภคดา้นความคิดเห็นมีอิทธิพลตอ่

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์  
H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นของผู้บริโภคไม่มีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์ 
H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรม

การใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์   
 

ตาราง 52 Model Fitting Information รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นกบัพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig 

Intercept Only 1012.21    

Final 718.03 294.17* 15 0.00 

Cox and Snell R2= 0.52    
 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 52 ผลการทดสอบความเหมาะสมของ Model โดยใชส้ถิติทดสอบ 
Chi-square มีนัยส าคัญทางสถิติ Sig = 0.00 จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความ
คิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรา้นอาหารด้านความถ่ีในการใช้บริการของชาว
ฟิลิปปินสอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สมการถดถอยโลจิสติกส ์มีค่า Cox and Snell 
R2= 0.52 ซึ่งหมายความวา่ สมการถดถอยโลจิสตกิสนี์ส้ามารถอธิบายได ้52% 
  
ตาราง 53 Likelihood Ratio Tests รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นกบัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of 
Reduced Model 

Chi-Square df Sig 

Intercept 723.69 5.65 3 0.13 

ความรูส้กึผ่อนคลาย
จากการท างาน 

769.66 51.62* 3 0.00 

การประหยดักวา่
การท าอาหาร
รบัประทานเอง 

757.60 39.56* 3 0.00 

การสรา้ง
ความสมัพนัธท่ี์ดีกบั
คนใกลช้ิด 

753.65 35.61* 3 0.00 

การมีรสชาตอิาหาร
ดีกวา่การท าอาหาร
รบัประทานเองท่ี
บา้น 

818.33 100.29* 3 0.00 

ความเหมาะสมกบั
วิถีชีวิตท่ีเรง่รีบ 

806.37 88.33* 3 0.00 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 53 ผลการทดสอบความเหมาะสมของตวัแบบโดยใช้ Chi-Square 
test พบว่า ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นมี 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความรูส้ึกผ่อนคลาย
จากการท างาน คา่ Sig เทา่กบั 0.00 การประหยดักว่าการท าอาหารรบัประทานเอง คา่ Sig เท่ากบั 
0.00 การสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกับคนใกลช้ิด คา่ Sig เท่ากับ 0.00  การมีรสชาติอาหารดีกว่าการ
ท าอาหารรบัประทานเองท่ีบา้น คา่ Sig เท่ากบั 0.00 และความเหมาะสมกบัวิถีชีวิตท่ีเรง่รีบคา่ Sig 
เท่ากบั 0.00 ซึ่งมีคา่ Sig นอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่าปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น 5
ตวัแปรมีอิทธิพลตอ่การท านายพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของ
ชาวฟิลิปปินส์ อย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ  H0 ยอมรับ  H1 
หมายความว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นว่ามีความรูส้ึกผ่อนคลายจากการท างาน 
การประหยัดกว่าการท าอาหารรบัประทานเอง การสรา้งความสัมพันธ์ ท่ีดีกับคนใกล้ชิด การมี
รสชาติอาหารดีกว่าการท าอาหารรบัประทานเองท่ีบา้น และความเหมาะสมกบัวิถีชีวิตท่ีเรง่รีบ มี
อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์
 
ตาราง 54 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคดิเห็นกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
ความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์เม่ือเทียบกบัผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้รกิาร
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 4 ครัง้ตอ่เดือน 

 

ความถี ่ ความคิดเหน็ 

(Reference = 4 คร้ัง
ต่อเดอืน)  

เปรียบเทยีบกับ 

ความรู้สึก
ผ่อนคลาย 

การ
ประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

การสร้าง
ความสัมพันธ์
กับคนใกล้ชิด 

รสชาติ
อาหาร 

ความ
เหมาะสม
กับวิถชีีวิต 

1 คร้ังต่อ
เดอืน 

B -1.44 -0.93 1.58 0.67 -0.93 

Exp (B) 0.23* 0.39* 4.90* 1.97* 0.39* 

2 คร้ังต่อ
เดอืน 

B 0.05 -1.11 0.75 0.96 -1.12 

Exp (B) 1.05 0.32* 2.13* 2.62* 0.32* 

3 คร้ังต่อ
เดอืน 

B 1.20 -0.38 -0.67 -2.53 1.11 

Exp (B) 3.32* 0.68* 0.50* 0.07* 3.04* 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 54 พบว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining 1 ครัง้ตอ่เดือน มีความคิดเห็นตอ่ความรูส้ึกผ่อนคลาย การประหยดัคา่ใชจ้า่ย และ
ความเหมาะสมกับวิถีชีวิต นอ้ยกว่าเม่ือเทียบกับผู้บริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหาร
ลักษณะ Casual Dining 4 ครัง้ต่อเดือนคิดเป็น รอ้ยละ 77 ((1-0.23)*10=0.77) รอ้ยละ 61 ((1-
0.39)*100=0.61)  และรอ้ยละ 61 ((1-0.39)*100=0.61) ตามล าดับ นอกจากนี ้ผู้บริโภคชาว
ฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 1 ครัง้ต่อเดือนมีความคิดเห็นการสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัคนใกลช้ิด รสชาติอาหาร มากกว่าเม่ือเทียบกบัผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการ
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 4 ครัง้ตอ่เดือนคดิเป็น 4.9 เทา่ และ 1.97 เทา่ ตามล าดบั 

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 2 ครัง้ต่อ
เดือน มีความคิดเห็นตอ่การประหยดัคา่ใชจ้่าย และความเหมาะสมกับวิถีชีวิต นอ้ยกว่าเม่ือเทียบ
กับผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual Dining 4 ครัง้ต่อเดือนคิดเป็น 
รอ้ยละ 68 ((1-0.32)*100=0.68) และรอ้ยละ 68 ((1-0.32)*100=0.68) ตามล าดับ นอกจากนี ้
ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual Dining 2 ครัง้ต่อเดือนมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการสรา้งความสัมพันธ์กับคนใกลช้ิด และรสชาติอาหาร มากกว่าเม่ือเทียบกับ
ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 4 ครัง้ตอ่เดือนคิดเป็น 2.13 
เทา่ และ 2.62 เทา่ ตามล าดบั 

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 3 ครัง้ต่อ
เดือน มีความคิดเห็นต่อการประหยดัค่าใชจ้่าย การสรา้งความสมัพนัธก์ับคนใกลช้ิด และรสชาติ
อาหาร นอ้ยกว่าเม่ือเทียบกบัผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 
4 ครัง้ตอ่เดือนคิดเป็น รอ้ยละ 32 ((1-0.68)*100=0.32) รอ้ยละ 50 ((1-0.50)*100=0.5)  และรอ้ย
ละ 93 ((1-0.07)*100=0.93) ตามล าดบั นอกจากนี ้ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการร้านอาหาร
ลกัษณะ Casual Dining 1 ครัง้ต่อเดือนมีความคิดเห็นความรูส้ึกผ่อนคลาย และความเหมาะสม
กับวิถีชีวิต มากกว่าเม่ือเทียบกับผู้บริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual 
Dining 4 ครัง้ตอ่เดือนคดิเป็น 3.32 เทา่ และ 3.04 เทา่ ตามล าดบั 
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ตาราง 55 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคดิเห็นกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
ความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์เม่ือเทียบกบัผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้รกิาร
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 3 ครัง้ตอ่เดือน 

 

ความถี ่ ความคิดเหน็ 

(Reference = 3 คร้ัง
ต่อเดอืนขึน้ไป) 
เปรียบเทยีบกับ 

ความรู้สึก
ผ่อนคลาย 

การ
ประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

การสร้าง
ความสัมพันธ์
กับคนใกล้ชิด 

รสชาติ
อาหาร 

ความ
เหมาะสม
กับวิถชีีวิต 

1 คร้ังต่อ
เดอืน 

B -2.64 -0.54 2.26 3.21 -2.05 

Exp (B) 0.07* 0.57* 9.66* 24.81* 0.12* 

2 คร้ังต่อ
เดอืน 

B -1.14 -0.73 1.43 3.49 -2.24 

Exp (B) 0.31* 0.48* 4.20* 33.01* 0.10* 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 55 พบว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 

Casual Dining 1 ครัง้ตอ่เดือน มีความคิดเห็นตอ่ความรูส้ึกผ่อนคลาย การประหยดัคา่ใชจ้า่ย และ 
ความเหมาะสมกับวิถีชีวิต นอ้ยกว่าเม่ือเทียบกับผู้บริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหาร
ลกัษณะ Casual Dining 3 ครัง้ต่อเดือนคิดเป็น รอ้ยละ 93 ((1-0.07)*100=0.93) รอ้ยละ 43 ((1-
0.57)*100=0.43)  และรอ้ยละ 88 ((1-0.12)*100=0.88) ตามล าดับ นอกจากนี้ ผู้บริโภคชาว
ฟิลิปปินสท่ี์ใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual Dining 1 ครัง้ต่อเดือนมีความคิดเห็นต่อการ
สรา้งความสมัพนัธก์บัคนใกลช้ิด และรสชาตอิาหาร มากกวา่เม่ือเทียบกบัผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์
ใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ Casual Dining 3 ครัง้ต่อเดือนคิดเป็น 9.66 เท่า และ 24.81 เท่า 
ตามล าดบั 

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 2 ครัง้ต่อ
เดือน มีความคิดเห็นต่อความรูส้ึกผ่อนคลาย การประหยดัค่าใชจ้่าย และความเหมาะสมกับวิถี
ชีวิต นอ้ยกว่าเม่ือเทียบกบัผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual Dining 3 
ครัง้ตอ่เดือนคิดเป็น รอ้ยละ 69 ((1-0.31)*100=0.69) รอ้ยละ 52 ((1-0.48)*100=0.52)  และรอ้ย
ละ 90 ((1-0.10)*10=0.90) ตามล าดบั นอกจากนี ้ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหาร
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ลักษณะ Casual Dining 2 ครัง้ต่อเดือนมีความคิดเห็นต่อการสรา้งความสัมพันธ์กับคนใกลช้ิด 
และรสชาติอาหาร มากกว่าเม่ือเทียบกับผู้บริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ  
Casual Dining 3 ครัง้ตอ่เดือนคดิเป็น 4.2 เทา่ และ 33.01 เทา่ ตามล าดบั 

    
ตาราง 56 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคดิเห็นกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
ความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์เม่ือเทียบกบัผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้รกิาร
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 2 ครัง้ตอ่เดือน 

 

ความถี ่ ความคิดเหน็ 

(Reference = 2 คร้ัง
ต่อเดอืน)  

เปรียบเทยีบกับ 

ความรู้สึก
ผ่อนคลาย 

การ
ประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

การสร้าง
ความสัมพันธ์
กับคนใกล้ชิด 

รสชาติ
อาหาร 

ความ
เหมาะสม
กับวิถชีีวิต 

1 คร้ังต่อ
เดอืน 

B -1.49 0.18 0.83 -0.28 0.19 

Exp (B) 0.22* 1.20 2.30* 0.75 1.21 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 56 พบว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 

Casual Dining 1 ครัง้ต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อความรูส้ึกผ่อนคลาย น้อยกว่าเม่ือเทียบกับ
ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 2 ครัง้ต่อเดือนคิดเป็น รอ้ย
ละ 88 ((1-0.22)*100=0.88) นอกจากนี ้ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining 1 ครัง้ตอ่เดือนมีความคดิเห็นตอ่การสรา้งความสมัพนัธก์บัคนใกลช้ิด มากกวา่เม่ือ
เทียบกับผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual Dining 2 ครัง้ต่อเดือนคิด
เป็น 2.3 เทา่  
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สมมติฐานที่ 2.4 รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคดา้นกิจกรรมมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์ 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมของผูบ้ริโภคไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์  

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ
ใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์ 

 
ตาราง 57 Model Fitting Information รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมกบัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig 

Intercept Only 1013.70    

Final 589.46 424.24* 16 0.00 

Cox and Snell R2= 0.65    
 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 57 ผลการทดสอบความเหมาะสมของ Model โดยใชส้ถิติทดสอบ 
Chi-square มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig = 0.00 จึงสรุปไดว้่า รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์
(เจาะจงท่ีรา้นอาหารลักษณะ Casual Dining) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สมการ
ถดถอยโลจิสติกส ์มีค่า Cox and Snell R2= 0.65 ซึ่งหมายความว่า สมการถดถอยโลจิสติกสนี์ ้
สามารถอธิบายได ้65% 
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ตาราง 58 Likelihood Ratio Tests รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมกบัพฤตกิรรมการใชบ้ริการ
รา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of 
Reduced Model 

Chi-Square df Sig 

Intercept 724.48 135.02* 4 0.00 

การใช้โซเชียลมีเดีย 685.72 96.26* 4 0.00 

การท าอาหารทีบ้่าน 685.78 96.32* 4 0.00 

การออกก าลังกาย 729.14 139.68* 4 0.00 

ไม่ค่อยมีเวลาว่าง 678.62 89.16* 4 0.00 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

จากตาราง 58 ผลการทดสอบความเหมาะสมของตวัแบบโดยใช้ Chi-Square 
test พบว่า ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ การใชโ้ซเชียลมีเดีย การ
ท าอาหารท่ีบา้น การออกก าลงักาย และการไม่ค่อยมีเวลาว่าง มีค่า Sig ทุกตวัแปร เท่ากับ 0.00 
ซึ่งคา่ Sig นอ้ยกว่า 0.05 แสดงวา่ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม 4 ตวัแปรมีอิทธิพลตอ่
การท านายพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้จึงปฏิเสธ H0 ยอมรบั H1 หมายความว่า รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมการใชโ้ซเชียลมีเดีย การท าอาหารท่ีบา้น การออกก าลงักาย และการไม่
คอ่ยมีเวลาว่างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการของ
ชาวฟิลิปปินส ์
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ตาราง 59 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมกบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
คา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์เม่ือเทียบกบัคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาว
ฟิลิปปินส ์มากกวา่หรือเท่ากบั 1,251 เปโซฟิลิปปินส ์
 

ค่าใช้จ่าย กิจกรรม 

(Reference = ค่าใช้จ่าย
มากกว่าหรือเท่ากับ 1,251   

เปโซฟิลิปปินส)์ 
เปรียบเทียบกบั 

กิจกรรมการใช้
โซเชียลมีเดีย 

กิจกรรมการ
ท าอาหารที่บ้าน 

กิจกรรมการ
ออกก าลังกาย 

ไม่ค่อยม ี
เวลาว่าง 

ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 500  
เปโซฟิลิปปินส ์

B 0.96 -0.09 1.46 -0.17 

Exp (B) 2.62* 0.91 4.33* 0.84 

ค่าใช้จ่าย 
501-750  
เปโซฟิลิปปินส ์

B -0.34 -2.98 4.45 -2.18 

Exp (B) 0.70 0.05* 86.01* 0.11* 

ค่าใช้จ่าย 
751-1,000 
เปโซฟิลิปปินส ์

B 2.03 0.79 3.16 -2.21 

Exp (B) 7.66* 2.20 23.62* 0.10* 

ค่าใช้จ่าย 
1,001-1,250 
เปโซฟิลิปปินส ์

B 0.94 1.03 1.81 1.03 

Exp (B) 2.56* 2.80* 6.16* 2.82* 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 59 พบว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 500 เปโซฟิลิปปินส ์ท ากิจกรรมเก่ียวกับ
การใช้โซเชียลมีเดีย และกิจกรรมการออกก าลังกาย มากกว่าเม่ือเทียบกับกว่าผู้บริโภคชาว
ฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual Dining 1,251 เปโซฟิลิปปินส์
ขึน้ไป 2.62 เทา่ และ 4.33 เทา่ ตามล าดบั 
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ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual 
Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส์ มีกิจกรรมท าอาหารท่ีบ้าน และไม่ค่อยมีเวลาว่าง  น้อยกว่า
ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual Dining 1,251 เป
โซฟิลิปปินสข์ึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 95 ((1 – 0.05)*10 = 0.95) และรอ้ยละ 89 ((1 – 0.11)*100 = 
0.89) ตามล าดับ  นอกจากนี้ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหาร
ลักษณะ Casual Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส ์ท ากิจกรรมการออกก าลังกาย มากกว่าเม่ือ
เทียบกับกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual 
Dining 1,251 เปโซฟิลิปปินสข์ึน้ไป 86.01 เทา่  

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual 
Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส ์ ไมค่อ่ยมีเวลาว่าง นอ้ยกว่าผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้า่ย
ในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 1,251 เปโซฟิลิปปินสข์ึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 90 
((1 – 0.10)*100 = 0.90) นอกจากนี้ ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ี มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส ์ ท ากิจกรรมเก่ียวกบัการใชโ้ซเชียล 
และกิจกรรมการออกก าลงักาย มากกว่าเม่ือเทียบกับกว่าผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายใน
การใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual Dining 1,251 เปโซฟิลิปปินส์ขึน้ไป 7.66 เท่า และ 
23.62 เทา่ ตามล าดบั 

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual 
Dining 1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส ์ ท ากิจกรรมเก่ียวกบัการใชโ้ซเชียลมีเดีย กิจกรรมท าอาหารท่ี
บา้น กิจกรรมการออกก าลังกาย และไม่ค่อยมีเวลาว่าง มากกว่าเม่ือเทียบกับกว่าผูบ้ริโภคชาว
ฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 1,251 เปโซฟิลิปปินส์
ขึน้ไป 2.56เทา่ 2.80 เทา่ 6.16 เทา่ และ 2.82 เทา่ ตามล าดบั 
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ตาราง 60 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมกบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
คา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์เม่ือเทียบกบัคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาว
ฟิลิปปินส ์1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส ์
 

ค่าใช้จ่าย กิจกรรม 
(Reference = ค่าใช้จ่าย

1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส)์ 
เปรียบเทียบกบั 

กิจกรรมการใช้
โซเชียลมีเดีย 

กิจกรรมการ
ท าอาหารที่บ้าน 

กิจกรรมการ
ออกก าลังกาย 

ไม่ค่อยม ี
เวลาว่าง 

คา่ใช้จ่ายน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 500 
เปโซฟิลิปปินส ์

B 0.02 -1.12 -0.35 -1.21 

Exp (B) 1.02 0.32* 0.70 0.29* 

ค่าใช้จ่าย 
501-750  
เปโซฟิลิปปินส ์

B -1.28 -4.01 2.63 -3.22 

Exp (B) 0.27* 0.01* 13.94* 0.04* 

ค่าใช้จ่าย 
751-1,000 
เปโซฟิลิปปินส ์

B 1.09 -0.24 1.34 -3.25 

Exp (B) 2.99* 0.78 3.83* 0.03* 

   

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 60 พบว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 500 เปโซฟิลิปปินส ์มีกิจกรรมท าอาหาร
ท่ีบ้าน และไม่ค่อยมีเวลาว่าง  น้อยกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
ร้านอาหารลักษณะ  Casual Dining 1,001-1,250  เปโซฟิลิปปินส์คิดเป็นร้อยละ 68 ((1 – 
0.32)*100 = 0.68) และรอ้ยละ 71 ((1 – 0.29)*100 = 0.71)  

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual 
Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส ์ท ากิจกรรมเก่ียวกบัการใชโ้ซเชียลมีเดีย กิจกรรมท าอาหารท่ีบา้น 
และไม่ค่อยมีเวลาว่าง นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหาร
ลักษณะ Casual Dining 1,001-1,250  เปโซฟิลิปปินส์ คิดเป็นร้อยละ 73 ((1 – 0.27)*100 = 
0.73) ร้อยละ 99 ((1 – 0.01)*100 = 0.99)  และร้อยละ 96 ((1 – 0.04)*100 = 0.96) แต่ท า
กิจกรรมการออกก าลงักาย มากกวา่ 7.66 เทา่  



  129 

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual 
Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส ์ไม่ค่อยมีเวลาว่างนอ้ยกว่าผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่าย
ในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 1,001-1,250  เปโซฟิลิปปินส ์คิดเป็น รอ้ยละ 
97 ((1 – 0.03)*100= 0.97) นอกจากนี้ ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส ์ ท ากิจกรรมเก่ียวกบัการใชโ้ซเชียล
มีเดีย และกิจกรรมการออกก าลังกาย มากกว่าเม่ือเทียบกับกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมี
คา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 1,001-1,250  เปโซฟิลิปปินส ์2.99 
เทา่ และ 3.83 เทา่ ตามล าดบั 
 

ตาราง 61 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมกบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
คา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์เม่ือเทียบกบัคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาว
ฟิลิปปินส ์751-1,000 เปโซฟิลิปปินส ์
 

ค่าใช้จ่าย กิจกรรม 
(Reference = ค่าใช้จ่าย  

751-1,000 เปโซฟิลิปปินส)์ 
เปรียบเทยีบกับ 

กิจกรรมการใช้
โซเชียลมีเดยี 

กิจกรรมการ
ท าอาหารทีบ้่าน 

กิจกรรมการ
ออกก าลังกาย 

ไม่ค่อยมี 
เวลาว่าง 

ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 500  
เปโซฟิลิปปินส ์

B -1.07 -0.88 -1.69 2.04 

Exp (B) 0.34* 0.41* 0.18* 7.68* 

ค่าใช้จ่าย 
501-750  
เปโซฟิลิปปินส ์

B -2.38 -3.77 1.29 0.02 

Exp (B) 0.09* 0.02* 3.64* 1.02 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 61 พบว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ

รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 500 เปโซฟิลิปปินส ์ท ากิจกรรมเก่ียวกับ
การใชโ้ซเชียลมีเดีย กิจกรรมท าอาหารท่ีบา้น กิจกรรมการออกก าลงักาย นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคชาว
ฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual Dining 751-1,000 เปโซ
ฟิลิปปินส  ์คิดเป็นรอ้ยละ 66 ((1 – 0.34)*100 = 0.66) รอ้ยละ 59 ((1 – 0.41)*100 = 0.59) และ
รอ้ยละ 82 ((1 – 0.18)*100 = 0.82) แตไ่มค่อ่ยมีเวลาวา่งมากกวา่ 7.68 เทา่  
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ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual 
Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส ์ท ากิจกรรมเก่ียวกับการใชโ้ซเชียลมีเดีย มีกิจกรรมท าอาหารท่ี
บา้น น้อยกว่าผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual 
Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส ์คิดเป็นรอ้ยละ 91 ((1 – 0.09)*100 = 0.91) และรอ้ยละ 98 ((1 
– 0.02)*100 = 0.98)  นอกจากนี ้ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหาร
ลักษณะ Casual Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส ์ ท ากิจกรรมการออกก าลังกาย มากกว่าเม่ือ
เทียบกับกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual 
Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส ์3.64 เทา่  
 

ตาราง 62 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมกบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
คา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์เม่ือเทียบกบัคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาว
ฟิลิปปินส ์501 – 750 เปโซฟิลิปปินส ์
 

ค่าใช้จ่าย กิจกรรม 
(Reference = ค่าใช้จ่าย 
501-750 เปโซฟิลิปปินส)์ 

เปรียบเทยีบกับ 

กิจกรรมการใช้
โซเชียลมีเดยี 

กิจกรรมการ
ท าอาหารที่

บ้าน 

กิจกรรมการ
ออกก าลังกาย 

ไม่ค่อยมี 
เวลาว่าง 

ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 500 
เปโซฟิลิปปินส ์

B 1.31 2.88 -2.98 2.01 

Exp (B) 3.71* 17.96* 0.05* 7.50* 
 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 62 พบว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 500 เปโซฟิลิปปินส ์ ท ากิจกรรมการออก
ก าลังกาย นอ้ยกว่าเม่ือเทียบกับผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหาร
ลกัษณะ Casual Dining 501 – 750 เปโซฟิลิปปินส ์ถึงรอ้ยละ 95 ((1 – 0.05)*10 = 0.95) แต่ท า
กิจกรรมการใชโ้ซเชียลมีเดีย กิจกรมการท าอาหารท่ีบา้น และไม่คอ่ยมีเวลาว่าง มากกว่าเทียบกับ
ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual Dining  501 – 
750 เปโซฟิลิปปินส ์3.71 เทา่ 17.96 เทา่ และ 7.5 เทา่ ตามล าดบั 
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สมมติฐานที่ 2.5 รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคดา้นความสนใจมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์  

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจของผู้บริโภคไม่มี อิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์ 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์  

    
ตาราง 63 Model Fitting Information รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจกบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig 

Intercept Only 1133.23    

Final 728.20 405.03* 20 0.00 

Cox and Snell R2= 0.63    
 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 63 ผลการทดสอบความเหมาะสมของ Model โดยใชส้ถิติทดสอบ 
Chi-square มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig = 0.00 จงึสรุปไดว้่า รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สมการถดถอยโลจิสติกส ์มีค่า Cox and Snell R2= 0.63 
ซึ่งหมายความวา่ สมการถดถอยโลจิสตกิสนี์ส้ามารถอธิบายได ้63% 
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ตาราง 64 Likelihood Ratio Tests รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจกบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihook Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of 
Reduced Model 

Chi-Square df Sig 

Intercept 874.75 146.55* 4 0.00 

การอ่านรีวิวอาหาร 800.03 71.82* 4 0.00 

การลองรบัประทาน
อาหารใหม่ๆ  

846.77 118.57* 4 0.00 

ความสนใจขอ้มลู
เก่ียวกบัอาหาร 

764.03 35.82* 4 0.00 

ความสนใจขอ้มลู
เก่ียวกบันวตักรรม
และเทคโนโลยี 

754.37 26.17* 4 0.00 

ความสนใจขอ้มลู
เก่ียวกบัความสวย
ความงาม 

821.74 93.54* 4 0.00 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 64 ผลการทดสอบความเหมาะสมของตวัแบบโดยใช้ Chi-Square 
test พบวา่ ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ การอ่านรีวิวอาหาร การ
ลองรับประทานอาหารใหม่ๆ ความสนใจข้อมูลเก่ียวกับอาหาร ความสนใจข้อมูลเก่ียวกับ
นวตักรรมและเทคโนโลยี และความสนใจขอ้มลูเก่ียวกบัความสวยความงาม ค่า  Sig เท่ากบั 0.00 
ทุกตวัแปร ซึ่งค่า Sig นอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่าปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ 5 ตวั
แปรมีอิทธิพลตอ่การท านายพฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการของ
ชาวฟิลิปปินส ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้จึงปฏิเสธ H0 ยอมรบั H1 หมายความ
ว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจการอ่านรีวิวอาหาร ความสนใจลองรบัประทานอาหาร
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ใหม่ๆ ความสนใจขอ้มลูเก่ียวกับอาหาร  ความสนใจขอ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยี และ
ความสนใจขอ้มูลเก่ียวกับความสวยความงาม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหาร
ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์  
 
 ตาราง 65 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
คา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์เม่ือเทียบกบัผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้า่ยใน
การใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining มากกวา่หรือเทา่กบั 1,251 เปโซฟิลิปปินส ์
 

ค่าใช้จ่าย ความสนใจ 

(Reference = มากกว่า 
หรือเท่ากับ 1,251 
เปโซฟิลิปปินส)์ 
เปรียบเทียบกบั 

การอ่าน
รีวิวอาหาร 

การลอง
รับประทาน
อาหาร
ใหม่ๆ 

ความสนใจ
ข้อมูล
เกี่ยวกับ
อาหาร 

ความสนใจ
เกี่ยวกับ
นวตักรรม 

ความสนใจ
เกี่ยวกับ
ความสวย
ความงาม 

ค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 
500 เปโซ
ฟิลิปปินส ์

B -2.78 1.85 4.66 -3.10 3.48 

Exp (B) 0.06* 6.35* 106.42* 0.04* 32.74* 

ค่าใช้จ่าย 
501-750 
เปโซฟิลิปปินส ์

B -2.79 3.04 4.33 -3.70 3.23 

Exp (B) 0.06* 20.96* 76.64* 0.02* 25.35* 

ค่าใช้จ่าย 
751-1,000 
เปโซฟิลิปปินส ์

B -2.42 4.13 2.82 -2.36 4.30 

Exp (B) 0.08* 62.57* 16.93* 0.09* 74.22* 

ค่าใช้จ่าย 
1,001-1,250 
เปโซฟิลิปปินส ์

B -1.24 3.67 3.29 -2.33 3.41 

Exp (B) 0.28* 39.60* 27.05* 0.09* 30.28* 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 65 พบว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 500 เปโซฟิลิปปินส ์มีความสนใจในการ
อา่นรีวิวอาหาร ความสนใจเก่ียวกบันวตักรรม นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้่ายในการ
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ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining  มากกว่าหรือเท่ากบั 1,251 เปโซฟิลิปปินส ์ ถึงรอ้ย
ละ 94 ((1– 0.06)*100 = 0.94) และรอ้ยละ 96 ((1 – 0.04)*100 = 0.96) ตามล าดับ นอกจากนี ้
ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual Dining นอ้ยกว่า
หรือเท่ากับ 500 เปโซฟิลิปปินส ์มีความสนใจในการลองรบัประทานอาหารใหม่ ๆ  ความสนใจ
ขอ้มลูเก่ียวกบัอาหาร และความสนใจเก่ียวกบัความสวยความงาม มากกวา่ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินส์
ท่ีมีคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining  มากกว่าหรือเทา่กบั 1,251 เปโซ
ฟิลิปปินส ์6.35 เทา่ 106.42 เทา่ และ 32.74 เทา่ ตามล าดบั  

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual 
Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส์ มีความสนใจในการอ่านรีวิวอาหาร ความสนใจเก่ียวกับ
นวัตกรรม น้อยกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ  
Casual Dining  มากกว่าหรือเท่ากับ 1,251 เปโซฟิลิปปินส์  ถึงร้อยละ 94 ((1– 0.06)*100 = 
0.94) และรอ้ยละ 98 ((1 – 0.02)*100 = 0.98) ตามล าดบั นอกจากนี ้ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มี
ค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส ์มีความ
สนใจในการลองรบัประทานอาหารใหม่ ๆ  ความสนใจข้อมูลเก่ียวกับอาหาร และความสนใจ
เก่ียวกับความสวยความงาม  มากกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining  มากกว่าหรือเท่ากบั 1,251 เปโซฟิลิปปินส ์20.96 เท่า 76.64 
เทา่ และ 25.35 เทา่ ตามล าดบั 

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual 
Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส์ มีความสนใจในการอ่านรีวิวอาหาร ความสนใจเก่ียวกับ
นวัตกรรม น้อยกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ  
Casual Dining  มากกว่าหรือเท่ากับ 1,251 เปโซฟิลิปปินส์  ถึงร้อยละ 92 ((1– 0.08)*100 = 
0.92) และรอ้ยละ 91 ((1 – 0.09)*100 = 0.91) ตามล าดบั นอกจากนี ้ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มี
คา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส ์มีความ
สนใจในการลองรบัประทานอาหารใหม่ ๆ  ความสนใจข้อมูลเก่ียวกับอาหาร และความสนใจ
เก่ียวกับความสวยความงาม  มากกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining  มากกว่าหรือเท่ากบั 1,251 เปโซฟิลิปปินส ์62.57 เท่า 16.93 
เทา่ และ 74.22 เทา่ ตามล าดบั 

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual 
Dining 1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส์ มีความสนใจในการอ่านรีวิวอาหาร ความสนใจเก่ียวกับ
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นวัตกรรม น้อยกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ  
Casual Dining  มากกว่าหรือเท่ากับ 1,251 เปโซฟิลิปปินส์  ถึงร้อยละ  72 ((1– 0.28)*100  = 
0.72) และรอ้ยละ 91 ((1 – 0.09)*100  = 0.91) ตามล าดบั นอกจากนี ้ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มี
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual Dining 1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส์ มี
ความสนใจในการลองรบัประทานอาหารใหม ่ๆ  ความสนใจขอ้มลูเก่ียวกบัอาหาร และความสนใจ
เก่ียวกับความสวยความงาม  มากกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining  มากกว่าหรือเท่ากับ 1,251 เปโซฟิลิปปินส ์39.6 เท่า 27.05 
เทา่ และ 30.28 เทา่ ตามล าดบั 
 

ตาราง 66 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
คา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์เม่ือเทียบกบัผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้า่ยใน
การใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส ์
 

ค่าใช้จ่าย ความสนใจ 

(Reference = 1,001-1,250 
เปโซฟิลิปปินส)์ 
เปรียบเทียบกบั 

การอ่าน
รีวิว

อาหาร 

การลอง
รับประทาน
อาหาร
ใหม่ๆ 

ความสนใจ
ข้อมูล
เกี่ยวกับ
อาหาร 

ความสนใจ
เกี่ยวกับ
นวตักรรม 

ความสนใจ
เกี่ยวกับ
ความสวย
ความงาม 

ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 500 
เปโซฟิลิปปินส ์

B -1.53 -1.82 1.36 -0.77 0.07 

Exp (B) 0.21* 0.16* 3.93* 0.45 1.08 

ค่าใช้จ่าย 
501-750 
เปโซฟิลิปปินส ์

B -1.54 -0.63 1.04 -1.37 -0.17 

Exp (B) 0.21* 0.52 2.83 0.25* 0.83 

ค่าใช้จ่าย 
751-1,000 
เปโซฟิลิปปินส ์

B -1.17 0.45 -0.46 -0.03 0.89 

Exp (B) 0.31* 1.58 0.62 0.96 2.45* 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 66 พบว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 500 เปโซฟิลิปปินส ์มีความสนใจ
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ในการอ่านรีวิวอาหาร และความสนใจในการลองรบัประทานอาหารใหม่ ๆ นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคชาว
ฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual Dining  1,001-1,250 เปโซ
ฟิลิปปินส์ ถึ งร้อยละ 79 ((1– 0.21)*100  = 0.79) และร้อยละ 84 ((1– 0.16)*100  = 0.84) 
ตามล าดบั นอกจากนี ้ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 เปโซฟิลิปปินส์ มีความสนใจข้อมูลเก่ียวกับอาหาร 
มากกว่าผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual Dining  
1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส ์3.93 เทา่  

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual 
Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส ์มีความสนใจในการอ่านรีวิวอาหาร และความสนใจเก่ียวกับ
นวัตกรรม น้อยกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ  
Casual Dining  1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส ์ถึงรอ้ยละ 79 ((1– 0.21)*100  = 0.79) และรอ้ยละ 
75 ((1– 0.25)*100  = 0.75) ตามล าดบั  

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual 
Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส์ มีความสนใจในการอ่านรีวิวอาหาร น้อยกว่าผู้บริโภคชาว
ฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual Dining  1,001-1,250 เปโซ
ฟิลิปปินส ์ถึงรอ้ยละ 69 (1– 0.31 = 0.69) นอกจากนี ้ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการ
ใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ Casual Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส ์มีความสนใจเก่ียวกับ
ความสวยความงาม มากกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหาร
ลกัษณะ Casual 1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส ์คดิเป็น 2.45 เทา่  
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ตาราง 67 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
คา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์เม่ือเทียบกบัผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้่ายใน
การใชบ้ริการรา้นอาหาร 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส ์

 
ค่าใช้จ่าย ความสนใจ 

(Reference = 
751-1,000 

เปโซฟิลิปปินส)์ 
เปรียบเทียบกบั 

การอ่าน
รีวิวอาหาร 

การลอง
รับประทาน
อาหาร
ใหม่ๆ 

ความสนใจ
ข้อมูล
เกี่ยวกับ
อาหาร 

ความสนใจ
เกี่ยวกับ
นวตักรรม 

ความสนใจ
เกี่ยวกับ
ความสวย
ความงาม 

ค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 
500 เปโซ
ฟิลิปปินส ์

B -0.36 -2.28 1.83 -0.74 -0.81 

Exp (B) 0.69 0.10* 6.28* 0.47* 0.44* 

ค่าใช้จ่าย 
501-750 
เปโซฟิลิปปินส ์

B -0.37 -1.09 1.51 -1.34 -1.07 

Exp (B) 0.68* 0.33* 4.52* 0.26* 0.34* 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 67 พบว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 500 เปโซฟิลิปปินส ์มีความสนใจในการ
ลองรบัประทานอาหารใหม่ ๆ  ความสนใจเก่ียวกับนวตักรรม และความสนใจเก่ียวกับความสวย
ความงาม น้อยกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ  
Casual Dining  751-1,000 เปโซฟิลิปปินส ์ถึงรอ้ยละ 90 ((1– 0.10)*100 = 0.90) รอ้ยละ 53 ((1 
– 0.47)*100 = 0.53) และรอ้ยละ 56 ((1 – 0.44)*100 = 0.56) ตามล าดับ นอกจากนี ้ผู้บริโภค
ชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual Dining น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 500 เปโซฟิลิปปินส ์มีความสนใจขอ้มลูเก่ียวกบัอาหาร มากกวา่ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มี
ค่าใช้จ่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual Dining  751-1,000 เปโซฟิลิปปินส ์6.28 
เทา่ 

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual 
Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส์ มีความสนใจในการอ่านรีวิวอาหาร ความสนใจในการลอง
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รบัประทานอาหารใหม่ ๆ  ความสนใจเก่ียวกบันวตักรรม และความสนใจเก่ียวกบัความสวยความ
งาม น้อยกว่าผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual 
Dining  751-1,000 เปโซฟิลิปปินส์ ถึ งร้อยละ 32 ((1– 0.68)*100  = 0.32) ร้อยละ 67 ((1– 
0.33)*100 = 0.67) รอ้ยละ 74 ((1 – 0.26)*100 = 0.74) และรอ้ยละ 66 ((1 – 0.34)*100 = 0.66) 
ตามล าดบั แตมี่ความสนใจขอ้มูลเก่ียวกับอาหาร มากกว่าผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายใน
การใชบ้รกิารรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining  751-1,000 เปโซฟิลิปปินส ์4.52 เทา่  
 
ตาราง 68 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
คา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์เม่ือเทียบกบัผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้า่ยใน
การใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual 501-750 เปโซฟิลิปปินส ์
 

ค่าใช้จ่าย ความสนใจ 

(Reference = 501-750 
เปโซฟิลิปปินส)์ 
เปรียบเทียบกบั 

การอ่าน
รีวิวอาหาร 

การลอง
รับประทาน
อาหาร
ใหม่ๆ 

ความสนใจ
ข้อมูล
เกี่ยวกับ
อาหาร 

ความสนใจ
เกี่ยวกับ
นวตักรรม 

ความสนใจ
เกี่ยวกับ
ความสวย
ความงาม 

ค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าหรือ
เท่ากบั 500  
เปโซฟิลิปปินส ์

B 0.01 -1.19 0.32 0.59 0.25 

Exp (B) 1.01 0.30* 1.38 1.81* 1.29 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 68 พบว่า พบว่า ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการ
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 500 เปโซฟิลิปปินส ์มีความสนใจในการ
ลองรับประทานอาหารใหม่ ๆ น้อยกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
รา้นอาหารลักษณะ Casual Dining  501-750 เปโซฟิลิปปินส์ ถึงรอ้ยละ 70 ((1– 0.30)*100 = 
0.70) แต่ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual Dining 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 500 เปโซฟิลิปปินส ์มีความสนใจเก่ียวกับนวตักรรม มากกว่าผูบ้ริโภคชาว
ฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านอาหารลักษณะ  Casual Dining  501-750 เปโซ
ฟิลิปปินส ์คดิเป็น 1.81 เทา่  
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สมมติฐานที่ 2.6 รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคดา้นความคิดเห็นมีอิทธิพลตอ่
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์  

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นของผู้บริโภคไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์  

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรม
การใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์  

  
ตาราง 69 Model Fitting Information รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นกบัพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig 

Intercept Only 1195.41    

Final 729.04 466.36* 20 0.00 

Cox and Snell R2= 0.68    
 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 69 ผลการทดสอบความเหมาะสมของ Model โดยใชส้ถิติทดสอบ 
Chi-square มีนัยส าคัญทางสถิติ Sig = 0.00 จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความ
คิดเห็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นค่าใชจ้่ายในการใช้บริการของชาว
ฟิลิปปินสอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สมการถดถอยโลจิสติกส ์มีค่า Cox and Snell 
R2= 0.68 ซึ่งหมายความวา่ สมการถดถอยโลจิสตกิสนี์ส้ามารถอธิบายได ้68% 
 

 

 

 

 



  140 

ตาราง 70 Likelihood Ratio Tests รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นกบัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of 
Reduced Model 

Chi-Square df Sig 

Intercept 780.04 50.99* 4 0.00 

ความรู้สึกผ่อนคลาย
จากการท างาน 

860.18 131.13* 4 0.00 

การประหยัดกว่า
การท าอาหาร
รับประทานเอง 

914.41 185.36* 4 0.00 

การสร้าง
ความสัมพันธท์ีด่กัีบ
คนใกล้ชิด 

802.74 73.69* 4 0.00 

การมีรสชาตอิาหาร
ดกีว่าการท าอาหาร
รับประทานเองที่
บ้าน 

762.01 32.97* 4 0.00 

ความเหมาะสมกับ
วิถชีีวิตทีเ่ร่งรีบ 

848.11 119.06* 4 0.00 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 70 ผลการทดสอบความเหมาะสมของตวัแบบโดยใช้ Chi-Square 
test พบว่า ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความรูส้ึกผ่อนคลาย
จากการท างาน การประหยดักว่าการท าอาหารรบัประทานเอง การสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกับคน
ใกลช้ิด การมีรสชาติอาหารดีกว่าการท าอาหารรบัประทานเองท่ีบา้น และความเหมาะสมกับวิถี
ชีวิตท่ีเรง่รีบมีคา่ Sig เท่ากบั 0.00 ทกุตวัแปร ซึ่งคา่ Sig นอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่าปัจจยัรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น 5 ตวัแปรมีอิทธิพลตอ่การท านายพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหาร
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ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงันัน้จึง
ปฏิเสธ H0 ยอมรบั H1 หมายความว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นวา่มีความรูส้ึกผ่อน
คลายจากการท างาน การประหยดักวา่การท าอาหารรบัประทานเอง การสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบั
คนใกลช้ิด การมีรสชาตอิาหารดีกวา่การท าอาหารรบัประทานเองท่ีบา้น และความเหมาะสมกบัวิถี
ชีวิตท่ีเรง่รีบ มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้่ายในการใชบ้รกิารของชาว
ฟิลิปปินส ์ 
  
ตาราง 71 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคดิเห็นกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
คา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์เม่ือเทียบกบัผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้า่ยใน
การใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining มากกวา่หรือเทา่กบั 1,251 เปโซฟิลิปปินส ์
 

ค่าใช้จา่ย ความคิดเหน็ 

(Reference = มากกวา่หรือ
เทา่กับ 1,251 
เปโซฟิลิปปินส)์ 
เปรียบเทยีบกบั 

ความรู้สึก
ผ่อนคลาย 

การ
ประหยัด
ค่าใช้จา่ย 

การสร้าง
ความสัมพนัธ์
กับคนใกล้ชดิ 

รสชาติ
อาหาร 

ความ
เหมาะสม
กับวิถีชีวติ 

ค่าใช้จา่ยน้อย
กว่าหรือเทา่กับ 
500 เปโซ
ฟิลิปปินส ์

B -1.76 2.22 1.88 -0.20 -2.90 

Exp (B) 0.17* 9.23* 6.55* 0.81 0.05* 

ค่าใช้จา่ย 
501-750  
เปโซฟิลิปปินส ์

B -2.67 3.65 3.40 -0.83 -2.84 

Exp (B) 0.06* 38.53* 30.04* 0.43 0.05* 

ค่าใช้จา่ย 
751-1,000 
เปโซฟิลิปปินส ์

B -5.93 4.47 5.08 0.12 -1.10 

Exp (B) 0.00* 87.76* 161.00* 1.13 0.33 

ค่าใช้จา่ย1,001-
1,250 เปโซ
ฟิลิปปินส ์

B -2.93 4.05 3.03 -1.81 -0.62 

Exp (B) 0.05* 57.46* 20.86* 0.16* 0.53 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 71 พบว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 500 เปโซฟิลิปปินส ์มีความคิดเห็นต่อ
ความรูส้ึกผ่อนคลาย และความเหมาะสมกบัวิถีชีวิต นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้่าย
ในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual Dining  1,251 เปโซฟิลิปปินส์ขึน้ไปถึงรอ้ยละ 83 
((1– 0.17)*100 = 0.83) และร้อยละ 95  ((1– 0.05)*100 = 0.95) ตามล าดับ แต่ผู้บริโภคชาว
ฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual Dining นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 
500 เปโซฟิลิปปินส ์มีความคิดเห็นต่อการประหยดัค่าใชจ้่าย และการสรา้งความสมัพันธก์ับคน
ใกลช้ิด มากกว่าผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual 
Dining  1,251 เปโซฟิลิปปินสข์ึน้ไป 9.23 เทา่และ 6.55 เทา่ ตามล าดบั 

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual 
Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส ์มีความคิดเห็นตอ่ความรูส้ึกผ่อนคลาย และความเหมาะสมกบัวิถี
ชีวิต น้อยกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual 
Dining 1,251 เปโซฟิลิปปินส์ขึน้ไปถึงรอ้ยละ 94 ((1– 0.06)*100 = 0.94) และรอ้ยละ 95  ((1– 
0.05)*100 = 0.95) ตามล าดบั แต่ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหาร
ลกัษณะ Casual Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส ์มีความคิดเห็นต่อการประหยดัค่าใชจ้่าย และ
การสรา้งความสมัพนัธก์บัคนใกลช้ิด มากกวา่ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการ
ร้านอาหารลักษณะ  Casual Dining  1,251 เปโซฟิลิปปินส์ขึน้ไป 38.53 เท่าและ 30.04 เท่า 
ตามล าดบั 

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual 
Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส ์มีความคิดเห็นต่อความรูส้ึกผ่อนคลาย นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคชาว
ฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining  1,251 เปโซฟิลิปปินส์
ขึน้ไปถึงรอ้ยละ 99 ((1– 0.00)*100 = 0.99) แต่ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส์ มีความคิดเห็นต่อการ
ประหยดัค่าใชจ้่าย และการสรา้งความสมัพันธก์ับคนใกลช้ิด มากกว่าผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มี
คา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining  1,251 เปโซฟิลิปปินสข์ึน้ไป 87 เท่า 
และ 161 เทา่ตามล าดบั 

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual 
Dining 1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส ์มีความคิดเห็นต่อความรูส้ึกผ่อนคลาย และรสชาติอาหาร 
นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual Dining  
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1,251 เปโซฟิลิปปินสข์ึน้ไปถึงรอ้ยละ 83 ((1– 0.05)*100 = 0.83) และรอ้ยละ 19 ((1– 0.16)*100 
= 0.19) ตามล าดบั แต่ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ  
Casual 1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส์ มีความคิดเห็นต่อการประหยัดค่าใช้จ่าย และการสรา้ง
ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด มากกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
ร้านอาหารลักษณะ  Casual Dining  1,251 เปโซฟิลิปปินส์ขึน้ไป 57.46 เท่าและ 20.86 เท่า 
ตามล าดบั 

 
ตาราง 72 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคดิเห็นกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
คา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์เม่ือเทียบกบัผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้า่ยใน
การใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส ์
 

ค่าใช้จ่าย ความคดิเห็น 

(Reference = 1,001-1,250 
เปโซฟิลิปปินส)์  
เปรียบเทียบกบั 

ความรู้สึก
ผ่อนคลาย 

การ
ประหยดั
ค่าใช้จ่าย 

การสร้าง
ความสัมพนัธ์
กับคนใกลช้ิด 

รสชาติ
อาหาร 

ความ
เหมาะสม
กับวิถชีวีิต 

ค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 
500 เปโซ
ฟิลิปปินส ์

B 1.16 -1.82 -1.15 1.61 -2.27 

Exp (B) 3.21 0.16* 0.31* 5.01* 0.10* 

ค่าใช้จ่าย 
501-750  
เปโซฟิลิปปินส ์

B 0.26 -0.40 0.36 0.98 -2.21 

Exp (B) 1.29 0.67 1.44 2.67* 0.10* 

ค่าใช้จ่าย 
751-1,000 
เปโซฟิลิปปินส ์

B -3.00 0.42 2.04 1.94 -0.47 

Exp (B) 0.05* 1.52 7.71* 6.98* 0.62 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 72 พบว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 500 เปโซฟิลิปปินส ์มีความคิดเห็นต่อ
การประหยดัคา่ใชจ้่าย การสรา้งความสมัพนัธก์ับคนใกลช้ิด และความเหมาะสมกับวิถีชีวิต นอ้ย
กว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual Dining  
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1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส ์ถึงรอ้ยละ 84 ((1– 0.16)*100 = 0.84) รอ้ยละ 69 ((1– 0.31)*100 = 
0.69) และรอ้ยละ 90 ((1– 0.10)*100 = 0.90) ตามล าดบั แต่ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่าย
ในการใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ Casual Dining นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 500 เปโซฟิลิปปินส ์มี
ความคิดเห็นต่อรสชาติอาหาร มากกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining  1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส ์5.01 เทา่ 

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual 
Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส ์มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมกับวิถีชีวิต นอ้ยกว่าผูบ้ริโภค
ชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 1,001-1,250 เปโซ
ฟิลิปปินส ์ถึงรอ้ยละ 90 ((1– 0.10)*100 = 0.90) แตผู่บ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใช้
บริการรา้นอาหารลักษณะ Casual Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส ์มีความคิดเห็นต่อรสชาติ
อาหาร มากกว่าผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual 
Dining  1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส ์2.67 เทา่ 

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual 
Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส ์มีความคิดเห็นต่อความรูส้ึกผ่อนคลาย นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคชาว
ฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ  Casual Dining  1,001-1,250 เปโซ
ฟิลิปปินส ์ถึงรอ้ยละ 95 ((1– 0.05)*100 = 0.95) แต่ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใช้
บริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส ์มีความคิดเห็นต่อการสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัคนใกลช้ิด และรสชาติอาหาร มากกว่าผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้่ายในการ
ใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ Casual Dining  1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส์ 7.71 เท่าและ 6.98 
เทา่ ตามล าดบั 
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ตาราง 73 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคดิเห็นกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
คา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์เม่ือเทียบกบัผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้า่ยใน
การใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส ์
 

ค่าใช้จ่าย ความคดิเห็น 

(Reference = 751-1,000 
เปโซฟิลิปปินส)์  
เปรียบเทียบกบั 

ความรู้สึก
ผ่อนคลาย 

การ
ประหยดั
ค่าใช้จ่าย 

การสร้าง
ความสัมพนัธ์
กับคนใกลช้ิด 

รสชาติ
อาหาร 

ความ
เหมาะสม
กับวิถชีวีิต 

ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 500 
เปโซฟิลิปปินส ์

B 4.17 -2.25 -3.20 -0.33 -1.80 

Exp (B) 64.85* 0.10* 0.04* 0.71 0.16* 

ค่าใช้จ่าย 
501-750  
เปโซฟิลิปปินส ์

B 3.26 -0.82 -1.67 -0.96 -1.74 

Exp (B) 26.14* 0.43* 0.18* 0.38* 0.17* 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 73 พบว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 500 เปโซฟิลิปปินส ์มีความคิดเห็นต่อ
การประหยดัคา่ใชจ้่าย การสรา้งความสมัพนัธก์ับคนใกลช้ิด และความเหมาะสมกบัวิถีชีวิต นอ้ย
กว่าผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual Dining 751-
1,000 เปโซฟิลิปปินส ์ถึงรอ้ยละ 90 ((1– 0.10)*100 = 0.90) รอ้ยละ 96 ((1– 0.04)*100 = 0.96) 
และรอ้ยละ 84 ((1– 0.16)*100 = 0.84) ตามล าดับ แต่มีความคิดเห็นต่อความรูส้ึกผ่อนคลาย 
มากกวา่ 64.85 เทา่  

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual 
Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส ์มีความคิดเห็นตอ่การประหยดัคา่ใชจ้่าย การสรา้งความสมัพนัธ์
กับคนใกลช้ิด รสชาติอาหาร และความเหมาะสมกับวิถีชีวิต นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มี
ค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส ์ถึงรอ้ย
ละ 57 ((1– 0.43)*100 = 0.57) รอ้ยละ 82 ((1– 0.18)*100 = 0.82) รอ้ยละ 62 ((1– 0.38)*100 = 
0.62) และรอ้ยละ 83 ((1– 0.17)*100 = 0.83) ตามล าดับ แต่มีความคิดเห็นต่อความรูส้ึกผ่อน
คลาย มากกวา่ 26.14 เทา่ 
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ตาราง 74 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิของความแปรปรวน (Coefficients) และระดบัความสมัพนัธ ์
(Odds) ของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคดิเห็นกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้น
คา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์(เจาะจงท่ีรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining) เม่ือ
เทียบกบัผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 
501-750  เปโซฟิลิปปินส ์
 

ค่าใช้จ่าย ความคดิเห็น 

(Reference = 501-750 
เปโซฟิลิปปินส)์ 
เปรียบเทียบกบั 

ความรู้สึก
ผ่อน
คลาย 

การ
ประหยดั
ค่าใช้จ่าย 

การสร้าง
ความสัมพนัธ์
กับคนใกลช้ิด 

รสชาติ
อาหาร 

ความ
เหมาะสม
กับวิถชีวีิต 

ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 500 
เปโซฟิลิปปินส ์

B 0.90 -1.42 -1.52 0.62 -0.06 

Exp (B) 2.48* 0.24* 0.21* 1.87* 0.94 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 74 พบว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 500 เปโซฟิลิปปินส ์มีความคิดเห็นต่อ
การประหยดัคา่ใชจ้่าย และการสรา้งความสมัพนัธก์บัคนใกลช้ิด นอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์
มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining  1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส ์ถึง
ร้อยละ  76 ((1– 0.24)*100 = 0.76) และร้อยละ 79 ((1– 0.21)*100 = 0.79) ตามล าดับ  แต่
ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ  Casual Dining นอ้ยกว่า
หรือเท่ากับ 500 เปโซฟิลิปปินส ์มีความคิดเห็นต่อความรูส้ึกผ่อนคลาย รสชาติอาหาร  มากกว่า
ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining  1,001-
1,250 เปโซฟิลิปปินส ์2.48 เทา่และ 1.87 เทา่ ตามล าดบั 
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สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ และดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารของ
ชาวฟิลิปปินส(์เจาะจงท่ีรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining) 

สมมติฐานที่ 3.1 ความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านส่วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์

H0 : ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นส่วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์  

H1 : ความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์  

    
ตาราง 75 Model Fitting Information ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคดา้นส่วนประสมทางการตลาด
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์ 

 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig 

Intercept Only 1096.05    

Final 1074.39 21.66 21 0.41 

Cox and Snell R2= 0.053    
 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 75 ผลการทดสอบความเหมาะสมของ Model โดยใชส้ถิติทดสอบ 
Chi-square มีนัยส าคญัทางสถิติ Sig = 0.41 จึงสรุปไดว้่า ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใช้
บริการของชาวฟิลิปปินส์  สมการถดถอยโลจิสติกส์ มีค่า  Cox and Snell R2= 0.053  ซึ่ ง
หมายความวา่ สมการดถอยโลจิสตกิสนี์ส้ามารถอธิบายได ้5.3% 
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ตาราง 76 Likelihood Ratio Tests ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคดา้นสว่นประสมทางการตลาดกบั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of 
Reduced Model 

Chi-Square df Sig 

Intercept 1077.47 3.08 3 0.37 

ด้านผลิตภัณฑ ์
(Product) 

1075.37 0.97 3 0.80 

ด้านราคา (Price) 1078.70 4.31 3 0.23 

ด้านสถานที ่(Place) 1078.97 4.58 3 0.20 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) 

1074.63 0.23 3 0.97 

ด้านบุคลากร (People) 1075.42 1.02 3 0.79 

ด้านกระบวนการ
ให้บริการ (Process) 

1082.96 8.56* 3 0.03 

ด้านองคป์ระกอบทาง
กายภาพ (Physical 
Evidence) 

1079.18 4.78 3 0.18 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

จากตาราง 76 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการของชาว  มี 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ (Process) ค่า Sig เท่ากับ 0.03 ดงันัน้จึงปฏิเสธ H0 ยอมรบั H1 หมายความว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ สว่นตวัแปรท่ีไม่มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์(เจาะจงท่ีรา้นอาหารลกัษณะ Casual 
Dining) มี 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภัณฑ ์(Product) ค่า Sig เท่ากับ 0.80 ดา้นราคา (Price) ค่า 
Sig เท่ากับ  0.23  ด้านสถานท่ี  (Place) ค่า  Sig เท่ากับ  0.20  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
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(Promotion) ค่า  Sig เท่ากับ  0.97  ด้านบุคลากร (People) ค่า  Sig เท่ากับ  0.79  และด้าน
องคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) คา่ Sig เท่ากับ 0.18 ซึ่งมีค่า Sig มากกว่า 0.05 
ดงันั้นจึงปฏิเสธ H1 ยอมรบั H0 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑ ์
(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นสถานท่ี (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้น
บุคลากร (People) และด้านองคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) ไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์

 
สมมติฐานที่ 3.2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านส่วนประสมทางการตลาดมี

อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์  
H0 : ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นส่วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์  
H1 : ความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์  
  
ตาราง 77 Model Fitting Information ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคดา้นส่วนประสมทางการตลาด
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig 

Intercept Only 1224.63    

Final 1204.27 20.35 28 0.85 

Cox and Snell R2= 0.050    
 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

จากตาราง 77 ผลการทดสอบความเหมาะสมของ Model โดยใชส้ถิติทดสอบ 
Chi-square มีนัยส าคญัทางสถิติ Sig = 0.85 จึงสรุปไดว้่า ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นค่าใชจ้่ายในการใช้
บริการของชาวฟิลิปปินส์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สมการถดถอยโลจิสติกส ์มีค่า 
Cox and Snell R2= 0.050 ซึ่งหมายความวา่ สมการถดถอยโลจิสตกิสนี์ส้ามารถอธิบายได ้5% 
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 ตาราง 78 Likelihood Ratio Tests ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้่ายในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์ 
 

Model 
Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of 
Reduced Model 

Chi-Square df Sig 

Intercept 1206.49 2.21 4 0.69 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 1204.80 0.52 4 0.97 

ดา้นราคา (Price) 1211.04 6.76 4 0.14 

ดา้นสถานท่ี (Place) 1209.01 4.74 4 0.31 

ดา้นการสง่เสรมิ
การตลาด (Promotion) 1207.41 3.13 4 0.53 

ดา้นบคุลากร (People) 1207.10 2.82 4 0.58 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้รกิาร (Process) 1208.05 3.77 4 0.43 

ดา้นองคป์ระกอบทาง
กายภาพ (Physical 
Evidence) 

1204.84 0.56 4 0.96 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 78 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม

การใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์ดังนั้นจึงปฏิเสธ  H1 
ยอมรบั H0 หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑ ์(Product) ดา้นราคา 
(Price) ด้านสถานท่ี (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) และดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) 
ไมมี่อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินส ์ 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาวิจยัเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต ความพึงพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาด

และพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์: กรณีศึกษาจงัหวดับาตงักัส ประเทศ
ฟิลิปปินส์ในครัง้นี ้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตรต์่อ
พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์เพ่ือศกึษาอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิต
และความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด ตอ่พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารของชาว
ฟิลิปปินส ์(เจาะจงท่ีรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining) ซึ่งสามารถสรุปผล อภิปรายผล และให้
ขอ้เสนอแนะ ไดด้งันี ้

 
ความมุ่งหมายของของการวิจัย 

ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัตัง้ความมุง่หมายของการศกึษาวิจยั ไดด้งันี ้
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ  รายได ้กับพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารของชาว
ฟิลิปปินส ์กรณีศกึษาจงัหวดับางตงักสั ประเทศฟิลิปปินส ์

2. เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นความ
สนใจ และดา้นความคิดเห็นท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์
กรณีศกึษาจงัหวดับางตงักสั ประเทศฟิลิปปินส ์ 

3. เพ่ือศกึษาสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นองคป์ระกอบทาง
กายภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์กรณีศกึษาจงัหวดับาง
ตงักสั ประเทศฟิลิปปินส ์ 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ภาครฐัของไทยสามารถน าขอ้มลูจากการวิจยั ไปเป็นแนวทางการก าหนดกลยทุธ ์เพ่ือ
สนบัสนนุผูป้ระกอบการไทยใหข้ยายตลาดธุรกิจรา้นอาหารไปยงัประเทศฟิลิปปินส ์  

2. ผู้ประกอบการไทยท่ีตอ้งการขยายตลาดธุรกิจรา้นอาหารไปยังประเทศฟิลิปปินส ์
สามารถน าขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร ์รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินส ์เพ่ือการ
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วิเคราะหค์วามตอ้งการของผู้บริโภค และใช้ในการวางแผนการตลาด และการก าหนดกลยุทธ์
ทางดา้นธุรกิจ 

3. ผู้ประกอบการไทยท่ีตอ้งการขยายตลาดธุรกิจรา้นอาหารไปยังประเทศฟิลิปปินส ์
สามารถน าขอ้มลูดา้นความพงึพอใจสว่นประสมทางการตลาด และพฤตกิรรมกลุ่มลกูคา้เปา้หมาย
ไปวางแผนกลยทุธท์างการตลาดบรกิาร 

 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได ้มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร  

2. รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้น
ความคดิเห็น มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์

3. ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ
ใชบ้รกิารรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์
 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูส าหรบัการวิจยัเชิงคณุภาพ 
ก่อนการทดสอบวิธีทางสถิติโดยการเก็บขอ้มลูเชิงปรมิาณ ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาวิจยั

เชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเชิงลึกดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เพ่ือคุณภาพ และความน่าเช่ือถือของ
งานวิจยั ซึ่งสรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลูได ้ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-56 ปี สถานภาพสมรส 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัทในกลุ่มอาชีพท่ีไดร้บัเงินเดือน
สงู 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
รา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส์ ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่มีกิจกรรมยามว่างในการใชโ้ซเชียลมีเดียเป็น
ประจ า นาน ๆ ครัง้จะออกไปรบัประทานอาหารนอกบา้นโดยจะออกไปสงัสรรคโ์ดยการรบัประทาน
อาหารท่ีรา้นอาหารกับครอบครวั ญาติ และเพ่ือน โดยจะเลือกรา้นอาหารท่ีมีคุณภาพทัง้ในดา้น
รสชาตอิาหารและสถานท่ี โดยปกติจะไม่ไดมี้ความสนใจมีความสนใจท่ีจะรบัประทานอาหารนอก
บา้นเป็นพิเศษ แต่มีความคิดเห็นว่าการใชบ้รกิารรา้นอาหารเป็นการเปล่ียนบรรยากาศไดดี้ อีกทัง้
ยังได้มีโอกาสในการลิม้ลองรสชาติอาหารของแต่ละรา้นเพ่ือสรา้งความแปลกใหม่และสรา้ง
ประสบการณท่ี์นา่ประทบัใจ  
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3. ความพึงพอใจทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ
ใชบ้ริการรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส์ ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใชบ้ริการมากท่ีสดุทางดา้นผลิตภณัฑอ์าหาร ไดแ้ก่ รสชาติ
ของอาหารจากการใชบ้รกิารรา้นอาหารมากท่ีสดุ โดยเฉพาะรา้นอาหารท่ีจ าหน่ายอาหารท่ีมีความ
แปลกใหม่หรือแตกต่างจากรา้นอ่ืน ๆ เช่น รา้นพิซซ่าขนาดยักษ์ รองลงมาเป็นดา้นของลกัษณะ
ทางกายภาพ คือ บรรยากาศของรา้นอาหารท่ีสรา้งความผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติ ถัดมาคือ
การกระบวนการใหบ้ริการท่ีเป็นระบบท่ีดี ไม่ท าใหเ้กิดการรอคอยท่ียาวนานในระหว่างการไดร้บั
อาหาร 

4. ผลการวิเคราะหพ์ฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่รบัประทานอาหารนอกบ้านในมือ้เย็น และมักใช้บริการ

รา้นอาหารท่ีจ าหน่ายอาหารประจ าชาติ รองลงมาไดแ้ก่ อาหารของชาติอ่ืน อาหารทะเล โดย
เลือกใชบ้ริการรา้นอาหาร Casual Dining ประมาณ 1-2 ครัง้ต่อสัปดาหข์ึน้อยู่กับรายไดข้องผูใ้ห้
ขอ้มลู และมีคา่ใชจ้่ายในการรบัประทานอาหารแตล่ะครัง้โดยถวัเฉล่ียประมาณ 500 – 1,000 เปโซ
ฟิลิปปินส ์

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูส าหรบัการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
แบง่ออกเป็น 4 ตอน 

ตอนที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตรข์องผู้ตอบ
แบบสอบถามในดา้นเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได ้ 

ผลจากการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 
216 คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.0 มีอายุ  35 – 44 ปี จ  านวน 182 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.5 มีสถานภาพ
สมรส 252 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.0  มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 240 คน คิดเป็นรอ้ยละ 60.0  
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 275 คน คิดเป็นรอ้ยละ 68.7 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
40,001 เปโซฟิลิปปินสห์รือมากกวา่ 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37  

ตอนที่ 2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

ดา้นกิจกรรม ผลจากการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกบั
รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมโดยรวมในระดับบ่อยครัง้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ มีความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมการท าอาหารท่ีบา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 
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รองลงมาเป็นการท ากิจกรรมโดยการใชโ้ซเชียลมีเดีย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09  ส่วนการออกก าลัง
กาย การรบัประทานอาหารนอกบา้น และไม่ค่อยมีเวลาว่างท ากิจกรรม  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54, 
3.50 และ 3.30  ตามล าดบั  

ดา้นความสนใจ ผลจากการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็น
เก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสนใจข้อมูลเก่ียวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจข้อมูลเก่ียวกับ
อาหาร เช่น  คุณค่าทางโภชนาการและส่วนประกอบ ความสนใจในการลองรบัประทานอาหาร
ใหม่ๆ ความสนใจขอ้มูลเก่ียวกับความสวยความและชอบการอ่านรีวิวอาหาร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.96, 3.76, 3.62 และ 3.54 ตามล าดบั  

ด้านความคิด  ผลจากการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็น
เก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นโดยรวมในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78  และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีความคิดเห็นว่าการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหารถือเป็นกิจกรรมท่ี
สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกับคนใกลช้ิด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดบัดีมากต่อการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหาร เช่น ท าให้รูส้ึกผ่อนคลายจากการ
ท างาน การรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหารเหมาะสมกับวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ อาหารท่ีรา้นอาหารมี
รสชาติดีกว่าการท าอาหารรบัประทานเองท่ีบา้น และการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหารประหยดั
กวา่การท าอาหารรบัประทานเอง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.26, 3.98, 3.56 และ2.79 ตามล าดบั 

ตอนที่ 2.3 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด
ของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดเ้เก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการสง่เสริมการตลาด 
ดา้นบคุลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ  

ด้านผลิตภัณฑ์ ผลจากการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็น
เก่ียวกับความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในคุณค่าทางโภชนาการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.61 รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในคณุภาพวตัถุดิบ
และส่วนผสม ปริมาณอาหารเทียบต่อราคา ความหลากหลายของเมนูอาหาร ความคงท่ีของ
รสชาต ิและรูปลกัษณก์ารจดัจาน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.49, 3.48, 3.42, 3.39 และ 3.39 ตามล าดบั  

ดา้นราคา ผลจากการวิจัย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกับ
ความพึงพอใจดา้นราคาโดยรวมในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.54 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
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มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการใหส้่วนลด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 รองลงมาผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในดา้นราคาเม่ือเทียบกบัคณุภาพวตัถดุิบ วิธีการ
ช าระเงินหลากหลาย เช่น บตัรเครดิต QR Code และราคาต่อจาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54, 3.53 
และ 3.52 ตามล าดบั  

ดา้นสถานท่ี ผลจากการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกบั
ความพึงพอใจดา้นสถานท่ี โดยรวมในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.53 และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการมีท่ีจอดรถเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 
รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจตอ่ความสะดวกของการเดินทาง
ไปรา้นอาหาร และขนาดของรา้นอาหารเหมาะสมต่อจ านวนผูใ้ชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 
และ 3.45 ตามล าดบั  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลจากการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นเก่ียวกบัความพงึพอใจดา้นการสง่เสรมิการตลาด โดยรวมในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 
3.57 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจตอ่การแจง้โปรโมชั่นผ่าน
ส่ือ  ต่าง ๆ เช่น  Facebook โทรทัศน์ ให้รับทราบ มีค่าเฉ ล่ียเท่ากับ 3.64 รองลงมาผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจตอ่การมีกิจกรรมพิเศษช่วงเทศกาลและการเป็น
สมาชิกท่ีมีสิทธิพิเศษ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.59 และ 3.48 ตามล าดบั  

ด้านบุคลากร ผลจากการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็น
เก่ียวกับความพึงพอใจด้านบุคลากรโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ มีความคดิเห็นเก่ียวกบัความพงึพอใจตอ่การพดูจาของพนกังานรา้นอาหาร มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.52 รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อปริมาณ
พนักงานบริการ ความสามารถในการแนะน ารายการอาหาร และการแต่งกายของพนักงานมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.50, 3.49 และ 3.48 ตามล าดบั  

ดา้นกระบวนการให้บริการ ผลจากการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจดา้นกระบวนการใหบ้รกิารโดยรวมในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
3.53 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการคิดราคาอาหาร
ถกูตอ้งตามท่ีสั่ง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.57 รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกบัความพึง
พอใจต่อระยะเวลาการรอคิดราคาค่าอาหาร รายการอาหารท่ีไดร้บัถูกตอ้งตามท่ีสั่ง การบริการ
อาหารและเครื่องดื่มรวดเรว็ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.55, 3.55 และ 3.46 ตามล าดบั 



  156 

ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ ผลจากการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.63 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจต่อจ านวนท่ีนั่ง
เพียงพอ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.71 รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ
ตอ่หอ้งน า้สะอาด บรรยากาศดี การตกแตง่รา้นสวยงาม สถานท่ีสะอาด ( มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64, 
3.62, 3.60 และ 3.60 ตามล าดบั 

ตอนที่ 2.4 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหาร
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้เเก่  มื ้ออาหารท่ีใช้บริการ ประเภทร้านอาหาร ความถ่ีในการ
รบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหาร และคา่ใชจ้า่ยโดยเฉล่ียตอ่ครัง้ตอ่ 2 คนในการใชบ้รกิารรา้นอาหาร  

ผลจากการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการรา้นอาหาร
บอ่ยครัง้ท่ีสุดในอาหารมือ้ค ่า จ  านวน 211 คน โดยเลือกใชบ้ริการรา้นอาหารสญัชาติอ่ืนบ่อยครัง้
ท่ีสดุ จ  านวน 161 คน มีความถ่ีในการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหาร 4 ครัง้ตอ่เดือนหรือมากกว่า 
จ  านวน 132 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33 และมีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้ต่อ 2 คนในการใช้บริการ
รา้นอาหาร 751 – 1,000 เปโซฟิลิปปินส ์จ านวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.5 

 
ส่วนที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

ดงัตอ่ไปนี ้ 
สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้มีความสมัพันธก์ับพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหาร (เจาะจงท่ี
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining) จากการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

สมมติฐานที่ 1.1 เพศมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหาร
ดา้นความถ่ีและดา้นค่าใชจ้่ายในการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหาร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง  

สมมติฐานที่ 1.2 อายมีุความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร
ดา้นความถ่ีและดา้นค่าใชจ้่ายในการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหาร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า  

สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
รา้นอาหารดา้นความถ่ีและดา้นคา่ใชจ้่ายในการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหาร อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและมีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า ตามล าดบั 
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สมมตฐิานที ่1.4 ระดบัการศกึษามีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
รา้นอาหารดา้นความถ่ีในการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหาร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า และระดบัการศกึษามีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
รา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้า่ยทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า แตไ่มมี่นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

สมมติฐานที่  1.5 อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
รา้นอาหารดา้นความถ่ีในการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหาร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง 

สมมติฐานที่ 1.6 ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้่ายในการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหาร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า แตร่ายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
รา้นอาหารดา้นความถ่ีไม่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 

สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้น
ความสนใจ และดา้นความคดิเห็น มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารความถ่ีและดา้น
คา่ใชจ้า่ยของชาวฟิลิปปินส ์  

สมมติฐานที่ 2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมการใชโ้ซเชียลมีเดีย 
กิจกรรมการท าอาหารท่ีบา้น กิจกรรมการออกก าลงักาย และรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีไม่ค่อยมี
เวลาว่างท ากิจกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ
ของชาวฟิลิปปินส ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสมการถดถอยโลจิสติกสนี์ส้ามารถ
อธิบายได ้60.9% ซึ่งในภาพรวมผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ Casual 
Dining 2 และ 3 ครัง้ตอ่เดือน จะท ากิจกรรมการใชโ้ซเชียลมีเดียนอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัผูบ้รโิภคชาว
ฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 4 ครัง้ต่อเดือนขึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 98 
และรอ้ยละ 90 ตามล าดบั อีกทัง้ ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual 
Dining 1 ครั้งต่อเดือน ท ากิจกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย มากกว่าเม่ือเทียบกับผู้บริโภคชาว
ฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้รกิารรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 2 ครัง้ตอ่เดือน ถึง 128.31 เทา่ 

สมมตฐิานที่ 2.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ ไดแ้ก่ การอา่นรีวิว
อาหาร การลองรบัประทานอาหารใหม่ๆ ความสนใจขอ้มูลเก่ียวกับอาหาร ความสนใจข้อมูล
เก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยี และความสนใจขอ้มลูเก่ียวกบัความสวยความงามมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินสอ์ย่างมีนยัส าคญั
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ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสมการถดถอยโลจิสติกส์นีส้ามารถอธิบายได ้59% ซึ่งในภาพรวม
ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้รกิารรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 2 ครัง้ตอ่เดือน มีความสนใจ
ขอ้มูลเก่ียวกบัอาหาร นอ้ยกว่าเม่ือเทียบกบัผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ 
Casual Dining 3 ครัง้ต่อเดือนคิดเป็น รอ้ยละ 97 แต่มีความสนใจเก่ียวกับความสวยความงาม 
มากกวา่คดิเป็น 55.21 เทา่  

สมมติฐานที่ 2.3 รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคดา้นความคิดเห็น 
ไดแ้ก่ ความรูส้ึกผ่อนคลายจากการท างาน การประหยัดกว่าการท าอาหารรบัประทานเอง การ
สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัคนใกลช้ิด การมีรสชาติอาหารดีกว่าการท าอาหารรบัประทานเองท่ีบา้น 
และความเหมาะสมกบัวิถีชีวิตท่ีเรง่รีบ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ี
ในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินสอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสมการถดถอยโลจิ
สติกส์นีส้ามารถอธิบายได้ 52% ซึ่งในภาพรวมผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีใช้บริการรา้นอาหาร
ลักษณะ Casual Dining 3 ครัง้ต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อรสชาติอาหาร น้อยกว่าเม่ือเทียบกับ
ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 4 ครัง้ต่อเดือนคิดเป็น รอ้ย
ละ 93 ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ Casual Dining 1 ครัง้ต่อเดือน มี
ความคิดเห็นต่อความรูส้ึกผ่อนคลาย น้อยกว่าเม่ือเทียบกับผู้บริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการ
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 3 ครัง้ตอ่เดือนคดิเป็น รอ้ยละ 93 

สมมติฐานที่ 2.4 รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคดา้นกิจกรรม ไดแ้ก่ 
กิจกรรมการใชโ้ซเชียลมีเดีย การท าอาหารท่ีบา้น การออกก าลงักาย และการไม่คอ่ยมีเวลาว่าง มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสมการถดถอยโลจิสติกสนี์ส้ามารถอธิบายได ้65% ซึ่ง
ในภาพรวมมีรายละเอียด ดงันี ้

ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส ์มีกิจกรรมท าอาหารท่ีบา้น น้อยกว่าเม่ือเทียบกับกว่า
ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 1,251 เป
โซฟิลิปปินสข์ึน้ไป รอ้ยละ 95 แตท่ ากิจกรรมการออกก าลงักาย มากกวา่ 86.01 เทา่  

ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส ์ ไม่คอ่ยมีเวลาว่าง นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มี
ค่าใชจ้่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ Casual Dining 1,251 เปโซฟิลิปปินสข์ึน้ไป และ
1,001-1,250  เปโซฟิลิปปินส ์คดิเป็นรอ้ยละ 90 และรอ้ยละ 97 ตามล าดบั  
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ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส ์ท ากิจกรรมท าอาหารท่ีบา้น และไม่ค่อยมีเวลาว่าง นอ้ย
กว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ Casual Dining 
1,001-1,250  เปโซฟิลิปปินส ์รอ้ยละ 99 และรอ้ยละ 96 ตามล าดบั  

ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส์ ท ากิจกรรมเก่ียวกับการใช้โซเชียลมีเดีย น้อยกว่า
ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ Casual Dining 751-
1,000 เปโซฟิลิปปินส ์คดิเป็นรอ้ยละ 91  

ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 500 เปโซฟิลิปปินส ์ ท ากิจกรรมการออกก าลงักาย นอ้ยกว่า
เม่ือเทียบกับผู้บริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ Casual 
Dining 501 – 750 เปโซฟิลิปปินส ์ถึงรอ้ยละ 95  

สมมติฐานที่ 2.5 รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้รโิภคดา้นความสนใจ ไดแ้ก่ 
ความสนใจการอา่นรีวิวอาหาร ความสนใจลองรบัประทานอาหารใหม่ๆ ความสนใจขอ้มลูเก่ียวกบั
อาหาร  ความสนใจขอ้มูลเก่ียวกับนวตักรรมและเทคโนโลยี และความสนใจขอ้มูลเก่ียวกับความ
สวยความงามมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการของ
ชาวฟิลิปปินส ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสมการถดถอยโลจิสติกสนี์ส้ามารถ
อธิบายได ้63% ซึ่งในภาพรวมมีรายละเอียด ดงันี ้

ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 เปโซฟิลิปปินส์ มีความสนใจในการอ่านรีวิวอาหาร 
ความสนใจเก่ียวกับนวัตกรรม น้อยกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
รา้นอาหารลักษณะ Casual Dining  มากกว่าหรือเท่ากับ 1,251 เปโซฟิลิปปินส ์ ถึงรอ้ยละ 94 
และร้อยละ 96 ตามล าดับ แต่มีความสนใจในข้อมูลเก่ียวกับอาหาร มากกว่าผู้บริโภคชาว
ฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining  มากกว่าหรือเท่ากับ 
1,251 เปโซฟิลิปปินส ์106.42 เทา่  

ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส ์มีความสนใจในการอ่านรีวิวอาหาร ความสนใจเก่ียวกับ
นวัตกรรม น้อยกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
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Casual Dining  มากกว่าหรือเท่ากับ 1,251 เปโซฟิลิปปินส์  ถึงร้อยละ 94 และร้อยละ 98 
ตามล าดบั แตมี่ความสนใจขอ้มลูเก่ียวกบัอาหาร มากกวา่ 76.64 เทา่  

ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส์ มีความสนใจในการอ่านรีวิวอาหาร ความสนใจ
เก่ียวกับนวัตกรรม น้อยกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหาร
ลกัษณะ Casual Dining  มากกวา่หรือเท่ากบั 1,251 เปโซฟิลิปปินส ์ ถึงรอ้ยละ 92 และรอ้ยละ 91 
ตามล าดบั แต่มีความสนใจในการลองรบัประทานอาหารใหม่ ๆ  และความสนใจเก่ียวกับความ
สวยความงาม มากกวา่ 62.57 เทา่ และ 74.22 เทา่ ตามล าดบั 

ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining 1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส ์มีความสนใจเก่ียวกับนวัตกรรม น้อยกว่าผูบ้ริโภค
ชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ Casual Dining  มากกว่าหรือ
เทา่กบั 1,251 เปโซฟิลิปปินส ์ ถึงรอ้ยละ 91  

สมมติฐานที่ 2.6 รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคดา้นความคิดเห็น 
ไดแ้ก่ ความรูส้ึกผ่อนคลายจากการท างาน การประหยัดกว่าการท าอาหารรบัประทานเอง การ
สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัคนใกลช้ิด การมีรสชาติอาหารดีกว่าการท าอาหารรบัประทานเองท่ีบา้น 
และความเหมาะสมกับวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรา้นอาหารด้าน
ค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินสอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสมการ
ถดถอยโลจิสตกิสนี์ส้ามารถอธิบาย 68% ซึ่งในภาพรวมมีรายละเอียด ดงันี ้

ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 เปโซฟิลิปปินส ์และค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการ 1,001-
1,250 เปโซฟิลิปปินส์  มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมกับวิถีชีวิต น้อยกว่าผู้บริโภคชาว
ฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining  1,251 เปโซฟิลิปปินส์
ขึน้ไปถึงรอ้ยละ 95  และรอ้ยละ 95  ตามล าดบั 

ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส์ มีความคิดเห็นต่อความรู้สึกผ่อนคลายและความ
เหมาะสมกับวิถีชีวิต น้อยกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหาร
ลกัษณะ Casual Dining 1,251 เปโซฟิลิปปินสข์ึน้ไปถึงรอ้ยละ 94  และรอ้ยละ 95  ตามล าดบั  

ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส์ มีความคิดเห็นต่อความรู้สึกผ่อนคลาย น้อยกว่า
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ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้่ายในการใชบ้รกิารรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining  1,251 เป
โซฟิลิปปินส์ขึ ้นไปถึงร้อยละ 99 แต่มีความคิดเห็นต่อการประหยัดค่าใช้จ่าย การสร้าง
ความสมัพนัธก์บัคนใกลช้ิดมากกว่าผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารรา้นอาหาร
ลกัษณะ Casual Dining  1,251 เปโซฟิลิปปินสข์ึน้ไป 87 เทา่ และ 161 เทา่ตามล าดบั 

ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านอาหารลักษณะ 
Casual 1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส ์มีความคิดเห็นต่อการประหยดัค่าใชจ้่าย  มากกว่าผูบ้ริโภค
ชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ Casual Dining  1,251 เปโซ
ฟิลิปปินสข์ึน้ไป 57.46 เทา่ 

ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส์ มีความคิดเห็นต่อการประหยัดค่าใช้จ่าย และความ
เหมาะสมกับวิถีชีวิต น้อยกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหาร
ลกัษณะ Casual Dining 1,001-1,250 เปโซฟิลิปปินส ์ถึงรอ้ยละ 94 และรอ้ยละ 90 ตามล าดบั  

ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส์ มีความคิดเห็นต่อความรู้สึกผ่อนคลาย น้อยกว่า
ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining  1,001-
1,250 เปโซฟิลิปปินส ์ถึงรอ้ยละ 95 

ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ 
Casual Dining นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 500 เปโซฟิลิปปินส ์มีความคิดเห็นตอ่การประหยดัคา่ใชจ้่าย 
การสรา้งความสมัพนัธก์บัคนใกลช้ิด นอ้ยกว่าผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการ
รา้นอาหารลักษณะ Casual Dining 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส์ ถึงรอ้ยละ 90 และร้อยละ 96 
ตามล าดบั แตมี่ความคดิเห็นตอ่ความรูส้กึผ่อนคลาย มากกวา่ 64.85 เทา่  

สมมติฐานที ่3 ความพึงพอใจของผูบ้รโิภคดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบคุลากร ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ และดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารของ
ชาวฟิลิปปินส ์

สมมติฐานที่ 3.1 ความพึงพอใจของผูบ้รโิภคดา้นสว่นประสมทางการตลาด 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้น
องคป์ระกอบทางกายภาพ ไมมี่อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นความถ่ีในการใช้
บรกิารของชาวฟิลิปปินสท่ี์ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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สมมติฐานที่ 3.2 ความพึงพอใจของผูบ้รโิภคดา้นสว่นประสมทางการตลาด 
ไดแ้ก่ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้น
องคป์ระกอบทางกายภาพ ไมมี่อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นคา่ใชจ้่ายในการ
ใชบ้รกิารของชาวฟิลิปปินสท่ี์ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
การอภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจยั เรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต ความพึงพอใจทางดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด และพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์กรณีศึกษาจงัหวดับาง
ตงักสั ประเทศฟิลิปปินส ์ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยัได ้ดงันี ้ 

1. ผลการวิเคราะหข้์อมูลส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
1.1 การศึกษาลักษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได ้มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร  
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีไดร้บัเงินเดือนสูง ไดแ้ก่ แพทยแ์ละ 

พนกังานบนเรือมีความถ่ีในการออกไปรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหาร ค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการ
ตอ่ครัง้ ความหลากหลายของการเลือกประเภทอาหาร มากกว่ากลุ่มอาชีพระดบัรายไดป้านกลาง
ถึงกลุ่มอาชีพท่ีท ามาหากินวนัต่อวนั ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคกลุ่มนีร้ะดบัรายไดป้านกลางลง
ไปมกัจะค านึงถึงจ านวนเงินท่ีตอ้งจา่ยเป็นปัจจยัท่ีมากกวา่ในการใชบ้รกิารแตล่ะครัง้ ซึ่งสอดคลอ้ง
กับ สมจิตร ลว้นจ าเริญ (2554, น. 59-70) ท่ีกล่าวไวว้่าชนชัน้ทางสงัคมบ่งบอกความสามารถใน
การจบัจ่ายใชส้อย โดยสินคา้หรือการใหบ้ริการราคาแพง เหมาะส าหรบัผูมี้อาชีพการงานท่ีดี เช่น 
แพทย ์ผูบ้รหิาร ขา้ราชการ อีกทัง้ผลการศกึษาดงักลา่วไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ ตวงทอง ลาภ
เจริญทรพัย,์ วรินทร กงัวานทิพย,์ และ ศภุสิทธ์ิ จารุพฒันหิ์รญั (2560) ท่ีไดท้  าการศกึษาเรื่อง การ
แบ่งกลุ่มผู้บริโภคกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้าน พบว่า ระดับการศึกษามี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารนอกบา้น  

1.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
รา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์  

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นิยมใชโ้ซเชียลมีเดียเป็นประจ า มกัจะ
ไปรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหารเพ่ือเป็นกิจกรรมท่ีสรา้งความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนใกลช้ิด และมี
ความเห็นวา่การออกไปรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหารเป็นการไดล้องอาหารใหม่ ๆ ท่ีรสชาติดี ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงนิสัยรกัการบริโภคอาหารภายในรูปแบบการด าเนินชีวิตดว้ย
กิจกรรมตา่ง ๆ ไม่วา่จะเป็นการใชโ้ซเชียลมีเดียเพ่ือคน้หาขอ้มลูรา้นอาหาร การพบปะสงัสรรคเ์พ่ือ
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การออกไปรบัประทานอาหารนอกบา้น ความตอ้งการคน้หาอาหารท่ีมีความแปลกใหม่ ความ
ตอ้งการสรา้งความรูส้ึกผอ่นคลาย หรือความตอ้งการท ากิจกรรมรว่มกนัในหมูค่นจ านวนมาก ดว้ย
เหตนีุจ้ึงท าใหล้กัษณะดงักล่าวส่งผลตอ่พฤตกิรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์ดงัท่ี 
อภิวรรณ ศิรินันทนา (2559, น. 114-119)  ไดก้ล่าวไว้ว่า รูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลท่ีแสดง
ออกมาในรูปของกิจกรรม  ความสนใจ  และความคิดเห็น อีกทัง้ยงัสอดคลอ้งกับขอ้มูลส านกังาน
สง่เสริมการคา้ในตา่งประเทศ(มะนิลา), 2561 ท่ีกล่าวว่าชาวฟิลิปปินสน์ิยมการรบัประทานอาหาร
นอกบา้น ดว้ยสาเหตท่ีุขนาดของบา้นท่ีไม่กวา้ง เป็นครอบครวัขนาดใหญ่ท่ีมีกิจกรรม และเทศกาล
หลายงาน เช่น วนัเกิด วนัลา้งบาป วนัครบรอบแต่งงาน เป็นตน้ จึงท าใหมี้การจดังานเลีย้งฉลอง
สม ่าเสมอ สง่ผลใหช้าวฟิลิปปินสม์กัจะไปทานอาหารนอกบา้น  

1.3 ความพึงพอใจดา้นของผูบ้ริโภคดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารประเภท Casual Dining ของชาวฟิลิปปินส ์ 

กลุ่มตัวอย่างผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มัก ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจดา้น
ผลิตภณัฑ ์และดา้นลกัษณะทางกายภาพของรา้นอาหาร โดยใหเ้หตผุลว่ามีรสชาติอาหารท่ีอรอ่ย
และบรรยากาศของรา้นอาหารท่ีรูส้ึกผ่อนคลาย ซึ่งกลุ่มตวัอย่างผูส้มัภาษณก์ลุ่มนีจ้ะตอบว่าจะไป
ใชบ้ริการรา้นอาหาร Casual Dining เม่ือมีโอกาสพิเศษต่าง ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ สมารท์
เอสเอ็มอี (2560) ท่ีกล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสเ์ก่ียวกบัการรบัประทานท่ีรา้นอาหาร 
ชาวฟิลิปปินสมี์การเฉลิมฉลองเทศกาลตลอดปี และรา้นอาหารบางแห่ง มีการจดัรายการส่งเสริม
ทางการตลาดในเทศกาลเหล่านี ้ประเภทอาหารท่ีเป็นท่ีนิยมส าหรับรา้นอาหารจานด่วนใน
ฟิลิปปินส ์ไดแ้ก่ แฮมเบอรเ์กอร ์ไก่ทอด ปีกไก่ พิซซ่า อาหารจีน ติ่มซ า พาสตา้ อาหารฟิลิปปินส์
โดนทั ประเภทอาหารท่ีนิยมเปิดเป็นบูธอาหาร ไดแ้ก่ ติ่มซ า อาหารขา้งทาง หรือ Street food ใน
รูปแบบฟิลิปปินส ์เชน่ บารบ์ีควิ ลกูชิน้ เฟรนชไ์ฟรส ์กาแฟ ขา้วราดแกง ของหวาน แฮมเบอรเ์กอร ์

 
 
2. ผลการวิเคราะหเ์พือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

2.1 เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และอาชีพ มีความสัมพนัธก์ับพฤติกรรม
การใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นความถ่ีและดา้นคา่ใชจ้่ายในการรบัประทานอาหาร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทางดา้นเพศ สถานภาพ และอาชีพ อาจเป็นไปไดว้่าการท่ีชาวฟิลิปปินสย์งัใชชี้วิตอยู่รว่มเป็น
ครอบครวัใหญ่ ซึ่งสมาชิกท่ีอยู่ในครอบครวัมีความหลากหลายทัง้ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
และอาชีพ จึงท าใหค้รอบครวัมกัมีกิจกรรมยามว่างดว้ยการออกไปสงัสรรค ์เช่น การรบัประทาน
อาหารท่ีรา้นอาหารกบั ญาติ บคุคลภายในครอบครวั และกลุ่มเพ่ือน ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูการ
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สมัภาษณ์เชิงคณุภาพท่ีผูส้มัภาษณ์ใหค้วามเห็นว่าการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหารเป็นการ
เปล่ียนบรรยากาศไดเ้ป็นอย่างดีในโอกาสพิเศษต่าง ๆ โดยจะเลือกรา้นอาหารท่ีมีคณุภาพทัง้ใน
ดา้นรสชาติอาหารและสถานท่ี อีกทัง้ เป็นโอกาสในการลิม้ลองรสชาติอาหารของแต่ละรา้นเพ่ือ
สรา้งความแปลกใหม่และสรา้งประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ ดงันัน้ ท าใหปั้จจยัทางดา้นลกัษณะ
ประชากรมีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีและคา่ใชจ้า่ยในการใช้
บรกิารได ้อยา่งไรก็ตาม รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหาร
ดา้นค่าใชจ้่ายในการรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหาร แต่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกับพฤติกรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีไม่มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั อาจเป็นไปไดว้่าชาวฟิลิปปินส์
มีความเช่ือทางศาสนาท่ีเครง่ครดั ท าใหมี้กิจกรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลทางศาสนาท่ีตอ้งท าอยู่
ตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะศาสนาคริสต ์เช่น วนัเกิด วนัลา้งบาป วนัครบรอบแตง่งาน จึงส่งผลใหช้าว
ฟิลิปปินสม์กัออกไปรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหาร เน่ืองจากขนาดพืน้ท่ีของบา้นท่ีไม่เอือ้อ านวย
ความสะดวก ซึ่งสอดคลอ้งกับบทความในหนงัสือของ ชูชัย สมิทธิไกร (2556, น. 291-310) ท่ีได้
กล่าวไวว้่าครอบครวัเป็นสถาบันท่ีส าคญัท่ีสุดในการหล่อหลอมพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูบ้ริโภค 
สรา้งพฤติกรรมตามแนวทางท่ีสังคมตอ้งการ และสรา้งความรู ้ทกัษะการบริโภคในเวลาเดียวกัน
ดว้ย ท่ีเรียกว่ากระบวนการหล่อหลอมทางสังคมของผูบ้ริโภค อีกทัง้ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ 
ตวงทอง ลาภเจริญทรัพย์, วรินทร กังวานทิพย์, และ ศุภสิทธ์ิ จารุพัฒน์หิรัญ  (2560) ท่ีได้
ท  าการศึกษา เรื่อง การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกับพฤติกรรมการรบัประทานอาหารนอกบา้น พบว่า 
ระดบัการศึกษามีความสมัพันธก์ับพฤติกรรมการรบัประทานอาหารนอกบา้น และสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของอรรคเดช อุภัยภักตร  ์(2556, น. 11-38) ท่ีท  าการศึกษา เรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
คา่ใชจ้่ายในการบริโภคอาหารนอกบา้น พบว่า รายไดค้รอบครวัท่ีเพิ่มขึน้ค่าใชจ้่ายในการบริโภค
อาหารนอกบา้นจะเพิ่มขึน้ตาม ส่วนโอกาสส าคญัหรือสถานท่ีมีผลท าใหค้่าใชจ้่ายในการบริโภค
อาหารนอกบา้นเพิ่มขึน้ และการเลือกบริโภคอาหารมือ้เย็นมีผลตอ่คา่ใชจ้่ายในการบริโภคอาหาร
นอกบา้นเพิ่มขึน้เชน่กนั  

2.2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความ
คิดเห็น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส์ด้านความถ่ีและ
คา่ใชจ้า่ย ผลการวิจยัพบวา่   

1) รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม ไดแ้ก่ การใชโ้ซเชียลมีเดีย กิจกรรมการ
ท าอาหารท่ีบา้น กิจกรรมการออกก าลังกาย และรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีไม่ค่อยมีเวลาว่างท า
กิจกรรมมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นความถ่ีและคา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการ
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ของชาวฟิลิปปินส ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใช้
บริการรา้นอาหารลักษณะ Casual Dining 2 และ 3 ครัง้ต่อเดือน จะท ากิจกรรมการใชโ้ซเชียล
มีเดีย ท่ีน้อยกว่าเม่ือเทียบกับผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีใช้บริการรา้นอาหารลักษณะ Casual 
Dining 4 ครัง้ตอ่เดือนขึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 98 และรอ้ยละ 90 ตามล าดบั  ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงนิสยั
รกัการบริโภคอาหารภายในรูปแบบการด าเนินชีวิตดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ อาจเป็นไปไดว้่าผูบ้ริโภค
นิยมการใชโ้ซเชียลมีเดีย เพ่ือคน้หาขอ้มูลรา้นอาหารในการออกไปรบัประทานอาหารนอกบา้น 
หรือความตอ้งการท าแชรกิ์จกรรมท่ีตนเองท าอยู่ใหก้ับหมู่คนจ านวนมากใหเ้ห็น ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานของ ธนพงศ ์วงศช์ินศรี (2561, น. 52) อธิบายว่าความตอ้งการของผูบ้รโิภคปัจจบุนัไม่เพียงแค่
รสชาติเท่านั้น แต่มีความสนใจในเรื่องของการตกแต่งอาหาร เพ่ือการถ่ายรูปภาพส่งต่อในส่ือ
สงัคมออนไลนเ์ชน่กนัเพ่ือรา้นอาหารสามารถเขา้ถึงผูบ้รโิภคเพิ่มขึน้  

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual 
Dining 501-750 เปโซฟิลิปปินส ์มีกิจกรรมการออกก าลงักาย มากกว่าเม่ือเทียบกับกว่าผูบ้ริโภค
ชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านอาหารลักษณะ Casual Dining 1,251 เปโซ
ฟิลิปปินสข์ึน้ไป 86.01 เท่า อาจเป็นไดว้่าผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ช่ืนชอบการออกก าลังกายใช้
เวลาส่วนใหญ่ภายนอกบา้นจึงท าใหมี้โอกาสในการไปใชบ้ริการรา้นอาหารได ้ ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานของ สมจิตร ลว้นจ าเรญิ (2554, น.198-207) กล่าวว่า รูปแบบการด ารงชีวิต คือการท่ีแสดงให้
เห็นถึงผูบ้ริโภคใชเ้งินและเวลากบักิจกรรมท่ีท าอยู่ ซึ่งมาจากการปรบัตวัใหเ้ขา้กับสงัคม โดยการ
รบัอิทธิพลมาจากวฒันธรรม ชัน้ทางสงัคม กลุ่มอา้งอิง และครอบครวั การด ารงชีวิตมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจของผูบ้ริโภค บคุคลจะเรียนรูแ้บบการด ารงชีวิต ตอ่จากนัน้แบบการด ารงชีวิตก็จะผนั
แปรไปตามคา่นิยมและบคุลิกภาพของแตล่ะบคุคล หรือรูปแบบการด ารงชีวิตเป็นการรวมอิทธิพล
จากบคุลิกภาพและคา่นิยมทางสงัคมท่ีแตล่ะบคุคลรบัเขา้ไว ้ 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัยพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม 
เก่ียวกับการรบัประทานอาหารนอกบา้น ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารดา้น
ความถ่ีและดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการของชาว  ซึ่งอาจเป็นไดว้่าการรบัประทานอาหารนอก
บา้นอาจจะเป็นการรบัประทานอาหารริมถนน (Street Food) หรือการรบัประทานอาหาร ณ ศนูย์
อาหารต่าง ๆ ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นไปในลักษณะท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้จึงท าให้กิจก รรม
ดงักลา่วไมมี่อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 

2) รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ ไดแ้ก่ การอ่านรีวิวอาหาร การลอง
รบัประทานอาหารใหม่ๆ ความสนใจขอ้มูลเก่ียวกับอาหาร ความสนใจขอ้มูลเก่ียวกับนวตักรรม
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และเทคโนโลยี และความสนใจขอ้มูลเก่ียวกบัความสวยความงาม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการรา้นอาหารดา้นความถ่ีและค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้รกิารรา้นอาหารลกัษณะ Casual 
Dining 2 ครัง้ต่อเดือน มีความสนใจข้อมูลเก่ียวกับอาหาร น้อยกว่าเม่ือเทียบกับผู้บริโภคชาว
ฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลักษณะ Casual Dining 3 ครัง้ต่อเดือนคิดเป็น รอ้ยละ 97 แต่มี
ความสนใจเก่ียวกับความสวยความงาม มากกว่าคิดเป็น 55.21 เท่า อาจเป็นไดว้่าผูบ้ริโภคชาว
ฟิลิปปินสไ์ปใชบ้ริการรา้นอาหารบ่อยครัง้จนท าใหเ้กิดประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกับอาหารเพิ่มขึน้ 
ซึ่งท าให้เกิดความสนใจขอ้มูลเก่ียวกับอาหาร ซึ่งสอดคลอ้งงานกับ วิทย ์บัณฑิตกุล (2555, น. 
136-137) ท่ีกล่าวว่า ชาวฟิลิปินสมี์รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป จากการพึ่งพาอาหาร
จานด่วนเพราะไม่มีเวลาซือ้หา หรือปรุงรบัประทานเองท่ีบา้น เริ่มหันกลับมารบัประทานอาหาร
จากรา้นอาหารท่ีประกอบอาหารท่ีมีคณุคา่ทางสารอาหารมากขึน้ เน่ืองจากฟิลิปปินสเ์ช่ือในเรื่อง
ภูมิปัญญาของพืชผักสมุนไพร ส่วนผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสไ์ปใชบ้ริการรา้นอาหารนอ้ยครัง้กว่า 
ยอ่มมกัจะสนใจเก่ียวกบัความสวยความงามของอาหารมือ้นัน้ ๆ เพ่ือสรา้งประสบการณท่ี์ดีใหก้บั
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานของ อภิวรรณ ศิรินันทนา (2559 , น. 114-119) กล่าวว่า แบบการ
ด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคถกูก าหนดดว้ยปัจจยัตา่งๆ เชน่ ประสบการณท่ี์ผา่นมา ลกัษณะบางอย่าง
ท่ีตดิมาแตก่ าเนิด และสถานการณใ์นปัจจบุนั ซึ่งสิ่งเหลา่นีมี้อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual 
Dining น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 เปโซฟิลิปปินส ์ความสนใจในขอ้มูลเก่ียวกับอาหาร มากกว่า
ผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining  มากกว่า
หรือเทา่กบั 1,251 เปโซฟิลิปปินสถ์ึง 106.42 เท่า อาจเป็นไดว้่าจ านวนรา้นอาหารลกัษณะ Casual 
Dining มีใหเ้ลือกไดห้ลากหลาย ท าใหผู้บ้รโิภคตอ้งหาขอ้มลูในสิ่งท่ีตนเองตอ้งการรบัประทานมาก
ท่ีสุด โดยผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลของ สมารท์เอสเอ็มอี (2560) กล่าวว่า 
รา้นอาหารในประเทศฟิลิปปินสเ์พิ่มจ านวนขึน้ตามจ านวนประชากร ชนชั้นกลางท่ีเพิ่มสูงขึน้ 
โดยเฉพาะรา้นอาหาร Casual dining ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น อาหารฟิลิปปินส์ อาหารจีน 
ก๋วยเตี๋ยว อาหารญ่ีปุ่ น และอาหารทะเล กลุ่มลกูคา้จะเนน้ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคเป็นวยัท างานท่ีมีรายได้
ปานกลาง  

3) รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคดา้นความคิดเห็น ไดแ้ก่ ความรูส้ึกผ่อน
คลายจากการท างาน การประหยดักวา่การท าอาหารรบัประทานเอง การสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบั
คนใกลช้ิด การมีรสชาตอิาหารดีกวา่การท าอาหารรบัประทานเองท่ีบา้น และความเหมาะสมกบัวิถี
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ชีวิตท่ีเร่งรีบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นความถ่ีและค่าใชจ้่ายในการใช้
บริการของชาวฟิลิปปินส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคชาว
ฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 3 ครัง้ตอ่เดือน มีความคิดเห็นตอ่รสชาติ
อาหาร นอ้ยกว่าเม่ือเทียบกบัผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินสท่ี์ใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining 
4 ครัง้ตอ่เดือนคิดเป็น รอ้ยละ 93 อาจเป็นไดว้่าผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณก์ารใชบ้ริการรา้นอาหาร
บ่อยครั้งย่อมท าให้เกิดการเปรียบเทียบท่ีเพิ่มขึน้  ท าให้ตระหนักถึงรสชาติอาหารท่ีจะไป
รบัประทาน อีกทัง้ ผูบ้รโิภคชาวฟิลิปปินสท่ี์มีคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้ริการรา้นอาหารลกัษณะ Casual 
Dining 751-1,000 เป โซฟิลิป ปินส์ มีความคิด เห็นต่อการประหยัดค่าใช้จ่ าย  การสร้าง
ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด มากกว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
รา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining  1,251 เปโซฟิลิปปินสข์ึน้ไป 87 เท่า และ 161 เท่าตามล าดบั 
อาจเป็นได้ว่าผู้บริโภคท่ีมีค่าใช้ต่อครัง้ 751-1,000 เปโซฟิลิปปินส์ มักจะใช้บริการรา้นอาหาร
ลกัษณะ Casual Dining เพ่ือสรา้งเฉลิมฉลองในเทศกาล หรือโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น วนัเกิด ท า
ใหต้อ้งค านงึถึงการประหยดั และการจะสรา้งความสมัพนัธก์บัใกลช้ิดใหเ้กิดขึน้ได ้ซึ่งผลการวิจยัท่ี
กล่าวมา สอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2539: 316)  ซึ่งอ้างอิงถึงเอนเกล 
(James F.Engel. 1993: 449) ท่ีกล่าวว่า รูปแบบของการด ารงชีวิต เก่ียวขอ้งกับการใชจ้่าย เวลา 
และเงินท่ีแตกตา่งกนัในดา้นตา่ง ๆ เช่น การมองเก่ียวกับสินคา้ ว่ามีประโยชนท์างดา้นใด และจะ
น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนอ์ยา่งไร 

2.3 การศกึษาอิทธิพลของความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดตอ่พฤติกรรม
การใชบ้ริการรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์พบวา่ ความพึงพอใจของผู้บรโิภคดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารดา้นความถ่ีและดา้นคา่ใชจ้่ายในการ
ใชบ้ริการของชาวฟิลิปปินส ์ซึ่งขดัแยง้กับขอ้มูลเชิงคณุภาพท่ีผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญั
กบัความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นลกัษณะทางกายภาพของรา้นอาหาร โดยเฉพาะรสชาติ
อาหารท่ีอรอ่ยและบรรยากาศของรา้นอาหารท่ีดี อาจเป็นไดว้า่ผูใ้หข้อ้มลูการสมัภาษณม์ุง่เนน้ท่ีจะ
ใหข้อ้มลูทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ แต่จากการทดสอบ
เชิงปริมาณจะพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัทางดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตมากกว่า
เพราะชาวฟิลิปปินสโ์ดยพืน้ฐานแลว้นิยมการสงัสรรคซ์ึ่งมีเป็นประจ าตลอดทัง้ปี เช่น วนัเกิด วนั
ครบรอบอาย ุ1 ปี หรือเทศกาลตา่งๆ ท าใหค้วามพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดอาจไม่ใช่
เหตุผลท่ีดึงดูดวามสนใจจนกระทั่ งสามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจท่ีจะใช้บริ การของ
ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ อีกทั้งรา้นอาหารในประเทศฟิลิปปินส์ยังไม่มีความแตกต่างระหว่าง
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รา้นอาหารดว้ยกนัเองท่ีเดน่ชดัมากจนสามารถท าใหผู้บ้รโิภคสนใจได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบัพวงผกา ค า
งาม (2551, น. 1-5, 218-219) ท าการวิจยัเรื่อง“ ส่วนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในการใช้บริการรา้นอาหารไทยในเมืองแฮมป์ตันโรตส์ มลรฐัเวอรจ์ิเนีย ประเทศ
สหรฐัอเมริกา” โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษาส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ในการใชบ้ริการรา้นอาหารไทย กล่าวว่าผลิตภัณฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย บุคลากรและ
กระบวนการใหบ้ริการ ซึ่งหากราคาสงูมากจะส่งผลใหค้วามถ่ีในการใชบ้ริการและคา่ใชจ้่ายเฉล่ีย
ตอ่ครัง้ลดลง  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีพ้บว่า มีหลายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นอาหารของ
ชาวฟิลิปปินส ์ผูว้ิจยัจงึมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์
ผูป้ระกอบธุรกิจรา้นอาหารในประเทศฟิลิปปินสค์วรใหค้วามส าคญักับเพศชาย 

ซึ่งเป็นเพศท่ีมีอิทธิพลภายในครอบครวัสูง รวมถึงกลุ่มผูบ้ริโภคระดบัรายไดต้ัง้แตป่านกลางขึน้ไป 
เพราะชาวฟิลิปปินสข์ึน้ช่ือว่าเป็นสงัคมท่ีนิยมการสงัสรรค ์อีกทัง้ปัจจบุนักลุ่มชนชัน้กลางท่ีมีรายได้
มีจ  านวนท่ีเพิ่มมากขึน้ย่อมท าใหพ้ฤติกรรมการบริโภคของคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ของรูปแบบการด าเนินชีวิต หรือประเภทของอาหารท่ีผูบ้ริโภคนิยมรบัประทานเปล่ียนแปลงไป ซึ่ง
ผูป้ระกอบการอาจจะมีการปรบัปรุงรูปแบบการตลาดและการบริการใหส้อดคลอ้งและเหมาะสม 
เช่น การปรบัเปล่ียนรูปแบบการจดัจ าหน่ายอาหารจากอาหารทอ้งถ่ินใหมี้รูปลกัษณท์นัสมยัมาก
ขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศฟิลิปปินสเ์คยอยู่ภายใตก้ารปกครองของประเทศชาวตะวันตกมา
นาน ดงันัน้ชาวฟิลิปปินสย์งัคงมีความคาดหวงัในช่วงวนัพิเศษต่าง ๆ  เช่น เทศกาลคริสตม์าส ซึ่ง
การสรา้งบรรยากาศรา้นอาหารท่ีมีเอกลกัษณมี์รูปแบบเฉพาะ ประกอบกบัอาหารท่ีรสชาติดี ย่อม
ท าใหด้งึดดูผูบ้รโิภคเปา้หมายไดม้ากขึน้ อีกทัง้เป็นการสรา้งความมั่นใจว่ารา้นอาหารเป็นท่ียอมรบั
ของสาธารณชนดว้ย  

2. รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ผูป้ระกอบธุรกิจรา้นอาหารในประเทศฟิลิปปินสค์วรใหค้วามส าคญักับรูปแบบการ

ด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม ความคิดเห็น และความสนใจของผูบ้ริโภคชาวฟิลิปปินส ์โดยเฉพาะการ
ใชโ้ซเชียลมีเดียของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์เพ่ือการคน้หาขอ้มูลรา้นอาหาร ซึ่งผูป้ระกอบธุรกิจ
รา้นอาหารในประเทศฟิลิปปินสค์วรใหค้วามส าคญักบัภาพลกัษณแ์ละขอ้มูลเก่ียวกบัอาหาร โดย
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จะตอ้งด าเนินการควบคมุและดแูลกระบวนการใหบ้รกิารใหมี้มาตรฐาน เน่ืองจากผูท่ี้เคยใชบ้รกิาร
แลว้จะท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้อกผูบ้รโิภคคนอ่ืน ๆ ถึงขอ้มลูเก่ียวกบัอาหารหรือบริการท่ีไดผ้า่นการพิสจูน์
แลว้จากการใชบ้ริการจริงจนสามารถกลายเป็นการบอกต่อกันผ่านโซเชียลมีเดียได ้นอกจากนี ้ผู้
ประกอบธุรกิจรา้นอาหารในประเทศฟิลิปปินส์ยังสามารถขยายฐานลูกคา้จากโซเชียลมีเดียได้
เช่นกัน  อย่างไรก็ตาม รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นอ่ืน ๆ เช่น การออกก าลังกาย การไปพบปะ
สังสรรค์เพ่ือการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ผู้ประกอบการสามารถน าเสนอให้กับ
ผูใ้ชบ้รกิารใหเ้หมาะสมกบักลยทุธธ์ุรกิจได ้เพ่ือก่อใหเ้กิดความพงึพอใจในการใชบ้ริการรา้นอาหาร
และยินดีท่ีจะจา่ยเงินจากกลุม่ผูบ้รโิภค 

3. สว่นประสมทางการตลาด 
ถึงแม้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดจะไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

รา้นอาหาร แต่ผูป้ระกอบธุรกิจรา้นอาหารในประเทศฟิลิปปินส์ไม่ควรละเลยในเรื่องนีด้ว้ย เช่น 
อาหารควรมรรสชาติท่ีดี สะอาด และควรเลือกท าเลท่ีตัง้ของรา้นท่ีสะดวกในการเดินทาง มีท่ีจอด
รถท่ีเพียงพอตอ่การรองรบัจ านวนกลุ่มลกูคา้เปา้หมายในจ านวนมาก อีกทั้งขนาดของพืน้ท่ีในการ
จดัท าและตกแตง่รา้นอาหาร ควรมีขนาดของพืน้ท่ีท่ีเพียงพอตอ่การใหบ้รกิารและมีการตกแตง่รา้น
ท่ีมีความทนัสมยั มีแสงสวา่งท่ีเพียงพอ เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาวิจัยในตวัแปรอ่ืนท่ีอาจเก่ียวขอ้งกับธุรกิจรา้นอาหาร เช่น ตวัแปร
ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ภาพลักษณ์ตราสินคา้ของรา้นอาหาร การรบัรูคุ้ณค่าตราสินคา้ของ
รา้นอาหาร การตัดสินใจซื ้ออาหาร และความภักดีต่อตราสินค้ารา้นอาหาร จากผู้ให้บริการ
รา้นอาหารแตล่ะราย เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรบัปรุง และวางแผนกลยทุธก์ารบริหารธุรกิจ
รา้นอาหารใหป้ระสบความส าเรจ็ยิ่งขึน้ 

2. ควรศกึษาความสมัพนัธข์องรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ซึ่งมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา กบัความคิดเห็นของเมนูท่ีมาจากวตัถดุิบภายในทอ้งถ่ิน เพ่ือวางแผน
กลยทุธก์ารบรหิารธุรกิจรา้นอาหารไดเ้หมาะสม 
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แบบสอบถาม 
 
เร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์: กรณีศกึษาจงัหวดับาตงักสั ประเทศฟิลิปปินส ์ 
.............................................................................................................................................. 
 

แบบสอบถามชุดนี ้ถือเป็นส่วนส าคัญเพ่ือประกอบการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือใหส้  าเร็จลุล่วงผูว้ิจยัใคร่ขอ
ความรว่มมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกขอ้ใหต้รงกบัความจริงของท่านมากท่ีสดุ โดย
ขอ้มูลทัง้หมดจะถือเป็นความลบัและผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุทกุท่านท่ีมีส่วนในการสนบัสนุน
งานวิจยัและสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนีด้ว้ย 
 
ค าชีแ้จง 
แบบสอบถามชดุนีแ้บง่เป็น 4 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ขอ้มลูสว่นบคุคล 
สว่นท่ี 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต 
สว่นท่ี 3 ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาด 
สว่นท่ี 4 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร 

 
ค านิยาม 
รา้นอาหาร หมายถึง รา้นอาหารประเภท Casual Dining ในประเทศฟิลิปปินส ์หรือรา้นอาหารท่ีมี
ราคาปานกลางมีเมนใูหเ้ลือกหลากหลายกว่ารา้นอาหารประเภท Fast Food ลกัษณะการ
ใหบ้รกิารจะมีบรกิรมารบัรายการอาหารท่ีโต๊ะอาหาร อาหารมกัจะถกูปรุงขึน้ใหม่ตามสั่ง และ
น ามาเสิรฟ์ท่ีโต๊ะ เม่ือทานเสรจ็อาจจะสามารถเรียกบรกิรมารบัช าระคา่อาหารท่ีโต๊ะได ้ขึน้อยู่กบั
รา้นอาหารนัน้ ๆ    
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แบบสอบถาม 

 
เร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารของชาวฟิลิปปินส ์: กรณีศกึษาจงัหวดับาตงักสั ประเทศฟิลิปปินส ์ 

 
ส่วนที ่1 ขอ้มลูสว่นบคุคล 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน [  ] ท่ีตรงกบัผูต้อบมากท่ีสดุเพียงขอ้เดียว 
 
1. เพศ  [  ] หญิง  [  ] ชาย 
 2. อาย ุ [  ] นอ้ยกวา่ 15 ปี [  ] 15 - 24 ปี 

[  ] 25 - 34 ปี   [  ] 35 - 44 ปี   
[  ] 45 - 54 ปี  [  ] 55 - 64 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพการสมรส  
[  ] โสด   [  ] สมรส 
[  ] หมา้ย/หยา่รา้ง 

4. ระดบัการศกึษา  
[  ] ต  ่ากวา่ปรญิญาตรี [  ] ปรญิญาตร ี
[  ] สงูกวา่ปรญิญาตรี 

5. อาชีพ  
[  ] นกัเรียน/นกัศกึษา  [  ] นกังานบรษิัทเอกชน 
[  ] ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ [  ] ขา้ราชการ 
[  ] อ่ืน ๆ  

6. รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน  
  [  ] ต  ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 เปโซฟิลิปปินส ์ 
  [  ] 10,001 – 20,000  เปโซฟิลิปปินส ์  
  [  ] 20,001 – 30,000  เปโซฟิลิปปินส ์  
  [  ] 30,001 – 40,000  เปโซฟิลิปปินส ์
  [  ] มากกวา่ 40,001  เปโซฟิลิปปินสข์ึน้ไป  
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ส่วนที ่2 รูปแบบการด าเนินชีวิต แบง่ออกเป็น 3 ตอน 
ตอนที ่1 รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน [  ] ท่ีตรงกบัผูต้อบมากท่ีสดุเพียงขอ้เดียว 
 

กิจกรรม 
ประจ า บ่อยคร้ัง บางคร้ัง 

นาน ๆ 
คร้ัง 

ไม่เคย
ท า 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1. การใชโ้ซเชียลมีเดีย      
2. การรบัประทานอาหารนอกบา้น      
3. การท าอาหารท่ีบา้น      
4. การออกก าลงักาย      
5. ไมค่อ่ยมีเวลาวา่ง       
 
ตอนที ่2 รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน [  ] ท่ีตรงกบัผูต้อบมากท่ีสดุเพียงขอ้เดียว 
 

ความสนใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ไม่แน่ใจ น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1. ชอบอา่นรีวิวอาหาร      
2. ชอบลองรบัประทานอาหารใหม่ๆ       
3. สนใจขอ้มลูเก่ียวกบัอาหาร เชน่ คณุคา่
ทางโภชนาการและสว่นประกอบ 

     

4. สนใจขอ้มลูเก่ียวกบันวตักรรมและ
เทคโนโลยี 

     

5. สนใจขอ้มลูเก่ียวกบัความสวยความงาม      
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ตอนที ่3 รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน [  ] ท่ีตรงกบัผูต้อบมากท่ีสดุเพียงขอ้เดียว 
 

ความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อยา่งยิง่ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1. การรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหารท าให้
รูส้กึผอ่นคลายจากการท างาน 

     

2. การรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหาร
ประหยดักวา่การท าอาหารรบัประทานเอง 

     

3. การรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหารถือเป็น
กิจกรรมท่ีสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัคน
ใกลช้ิด 

     

4. อาหารท่ีรา้นอาหารมีรสชาตดีิกวา่การ
ท าอาหารรบัประทานเองท่ีบา้น 

     

5. การรบัประทานอาหารท่ีรา้นอาหาร
เหมาะสมกบัวิถีชีวิตท่ีเรง่รีบ 

     

 
 
ส่วนที ่3 ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาด 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน [  ] ท่ีตรงกบัระดบัความพงึพอใจในการใชบ้ริการ
รา้นอาหารของผูต้อบมากท่ีสดุเพียงขอ้เดียว 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ด้านผลิตภัณฑ ์
1. ความคงท่ีของรสชาติ      

2. คณุภาพวตัถดุิบและสว่นผสม      
3. คณุคา่ทางโภชนาการ      
4. ความหลากหลายของเมนอูาหาร      
5. รูปลกัษณก์ารจดัจาน      
6. ปรมิาณอาหารเทียบตอ่ราคา      
ด้านราคา 
1. ราคาตอ่จาน      

2. ราคาเม่ือเทียบกบัคณุภาพวตัถดุบิ      
3. วิธีการช าระเงินหลากหลาย เชน่ บตัร
เครดิต QR Code  

     

4. การใหส้ว่นลด      
ด้านสถานที่ 
1. ความสะดวกของการเดนิทางไป
รา้นอาหาร 

     

2. มีท่ีจอดรถเพียงพอ      
3. ขนาดของรา้นอาหารเหมาะสมตอ่จ านวน
ผูใ้ชบ้รกิาร 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. การแจง้โปรโมชั่นผา่นส่ือตา่ง ๆ เชน่ 
Facebook โทรทศัน ์ใหร้บัทราบ 

     

2. การมีกิจกรรมพิเศษชว่งเทศกาล      
3. การเป็นสมาชิกท่ีมีสิทธิพิเศษ      
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ด้านบุคลากร 
1. ความสามารถในการแนะน ารายการ
อาหาร 

     

2. การพดูจาของพนกังาน      
3. ปรมิาณพนกังานบรกิาร      
4. การแตง่กายของพนกังาน      
ด้านกระบวนการให้บริการ 
1. การบรกิารอาหารและเครื่องดื่มรวดเรว็      

2. ระยะเวลาการรอคดิราคาคา่อาหาร      
3. รายการอาหารท่ีไดร้บัถกูตอ้งตามท่ีสั่ง      
4. การคดิราคาอาหารถกูตอ้งตามท่ีสั่ง      
ด้านองคป์ระกอบทางกายภาพ 
1. การตกแตง่รา้นสวยงาม      

2. บรรยากาศดี      
3. จ านวนท่ีนั่งเพียงพอ      
4. สถานท่ีสะอาด      
5. หอ้งน า้สะอาด      
 
 
ส่วนที ่4 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร (เจาะจงท่ีรา้นอาหารลกัษณะ Casual Dining) 
ค าชีแ้จง : ค าถามขอ้ท่ี 1 และขอ้ท่ี 2 โปรดเลือก 3  ค าตอบโดยเรียงล าดบัตามความถ่ีในการใช้
บรกิาร ดงันี ้  

1  หมายถึง บอ่ยครัง้ท่ีสดุ 
2 หมายถึง บอ่ยครัง้รองลงมาอนัดบั 2 
3 หมายถึง บอ่ยครัง้รองลงมาอนัดบั 3 
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ขอ้ท่ี 1 ทา่นมกัจะไปใชบ้รกิารรา้นอาหารในมือ้ใดบา้ง 

[  ] มือ้เชา้ 
[  ] มือ้อาหารวา่งชว่งสาย 
[  ] มือ้เท่ียง 
[  ] มือ้อาหารวา่งชว่งบา่ย 
[  ] มือ้ค  ่า 

ขอ้ท่ี 2 ทา่นมกัเลือกใชบ้รกิารรา้นอาหารประเภทใด 
[  ] รา้นอาหารสญัชาตอ่ืิน 
[  ] รา้นอาหารสญัชาตฟิิลิปปิน 
[  ] รา้นอาหารเพ่ือสขุภาพ 
[  ] รา้นอาหารทะเล 
[  ] รา้นอาหารสกีุ ้
[  ] รา้นอาหารป้ิงยา่ง 
[  ] รา้นอาหารบฟุเฟตน์านาชาติ 

ค าชีแ้จง : ค าถามขอ้ท่ี 3 และขอ้ท่ี 4 โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน [  ] ท่ีตรงกบัผูต้อบมากท่ีสดุ
เพียงขอ้เดียว 

ขอ้ท่ี 3 ทา่นใชบ้รกิารรา้นอาหารบอ่ยเท่าไหร ่ 
[  ] 1 ครัง้ตอ่เดือน 
[  ] 2 ครัง้ตอ่เดือน 
[  ] 3 ครัง้ตอ่เดือน 
[  ] 4 ครัง้ตอ่เดือนหรือมากกวา่ 

ขอ้ท่ี 4 ทา่นมีคา่ใชจ้า่ยโดยเฉล่ียตอ่ครัง้ตอ่ 2 คนในการใชบ้รกิารรา้นอาหารเทา่ไหร ่ 
[  ] นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 500  เปโซฟิลิปปินส ์
[  ] 501 – 750   เปโซฟิลิปปินส ์
[  ] 751 – 1,000    เปโซฟิลิปปินส ์
[  ] 1,001 – 1,250    เปโซฟิลิปปินส ์
[  ] มากกวา่หรือเทา่กบั 1,251  เปโซฟิลิปปินส ์

  



 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล สภุทัรา  ตนัตธีิรวิทย ์
วัน เดอืน ปี เกิด 21 สิงหาคม 2527 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2550  

บญัชีบณัฑิต  
จาก มหาวิทยาลยัมหิดล  
พ.ศ. 2562  
บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   
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