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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ ผู้ที่ซื้อ/เคยซื้อ และผู้ที่บริโภค/เคยบรโิภคอาหาร
ทอ้งถิน่ภาคใต้ทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิตทิี่ใช้ใน
การทดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และ
การวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั      
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 พบว่า ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร ์
ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี สถานภาพสมรส และภูมลิ าเนาเดมิ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการ
ซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้โดยรวมแตกต่างกนั ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา 
และด้านสถานที่จ ัดจ าหน่าย มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการซื้อครัง้ต่อเดอืน ด้านปรมิาณการซื้ออย่างต่อครัง้ และด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลีย่ในการซือ้บาทต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใต้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในดา้นความถีใ่นการซือ้ครัง้ต่อเดอืน และดา้นปรมิาณการซือ้อย่างต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
และปัจจยัทางสงัคมดา้นกลุ่มอา้งองิ และดา้นครอบครวั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใต้
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการซือ้ครัง้ต่อเดอืน ด้านปรมิาณการซือ้อย่างต่อครั ้ง และ
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้บาทต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั: อาหารทอ้งถิน่ภาคใต ้สว่นประสมทางการตลาด ปัจจยัทางสงัคม 
 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this research is to study the southern local food buying behavior of consumers 
in the Bangkok metropolitan area. The samples in this research are four hundred consumers who 
purchase bought and consume southern local food in the Bangkok metropolitan area. Questionnaires are 
a tool to collect statistical data, including the data analysis, including percentage, mean and standard 
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deviation. The statistical analysis of variance by t-test, One-way Analysis of Variance and Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient.         
 The results of hypotheses testing at statistical significance of .05 are as follows: The consumers 
with different demographic factors, including ages, the highest education, occupations, marital status and 
hometowns have different buying behaviors of southern local food. The satisfaction of attitudes to the 
Marketing Mix, in the aspects of Product, Price, and Place, have a relationship with the buying behaviors 
of southern local food with consumers in Bangkok, in terms of purchases, frequency time per month, 
purchase quantity of items per time and purchase values in baht per time. The relationship is in the 
same direction. The satisfaction of attitudes towards the Marketing Mix, in the aspect of Promotion, have 
a relationship with the buying behaviors of southern local food by consumers in Bangkok, in terms of 
purchase frequency, times per month and purchase quantity of items per time. The relationship is in the 
same direction. The satisfaction of social factors, in the aspect of reference group and family, have a 
relationship with the buying behaviors of southern local food with consumers in Bangkok, in terms of 
purchase frequency, times per month, purchase quantity of items per time and purchase values in baht 
per time. The relationship is in the same direction.       
   
Keywords: The Southern local Food, Marketing Mix, Social Factors 
 
บทน า 
 สงัคมไทยมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการด ารงชีวิตของประชากรเปลี่ยนแปลงไปตาม           
ยุคสมยั สง่ผลใหเ้กดิการยา้ยถิน่ฐานทีอ่ยู่อาศยั เขา้มาในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากมอีุตสาหกรรม
ที่สามารถรองรบัแรงงานจากชนบทได้ ดงันัน้เมื่อเกดิการย้ายถิ่นฐานเอกลกัษณ์ด้านวฒันธรรม และประเพณี 
โดยเฉพาะการบรโิภคอาหารในแต่ละภูมภิาคนัน้ จงึถูกน ามาปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชน์ร่วมกนั   
 ประชากรที่ย้ายถิ่นฐานมาอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวนมาก หนึ่งในนัน้คอืประชากรในเขต
พื้นที่ภาคใต้ โดยภาคใต้เป็นหนึ่งในสีภ่าคของประเทศไทยที่มคีวามอุดมสมบรูณ์ มสีภาพภูมปิระเทศทัว่ไปเป็น
ภูเขา ทะเล และป่า อากาศค่อนขา้งชุ่มชืน้ตลอดทัง้ปี อาชพีหลกัคอืการท าการประมง ท าสวนยาง เหมอืงแร่ และ
สวนผลไม ้อาหารพืน้เมอืงส่วนใหญ่ที่ใส่เครื่องเทศไดร้บัอทิธพิลมาจากประเทศเพื่อนบา้น เช่น มาเลเซยี อนิเดยี 
และชวา โดยอาหารพื้นเมอืงของชาวใต้คอืแกงที่มรีสชาติจดัมาก เช่น เผด็ร้อน เปรี้ยวเคม็ ถึงแม้ว่าภาคใต้จะมี
มะพรา้วจ านวนมาก แต่แกงพืน้เมอืงของภาคใตไ้ม่นิยมแกงใสก่ะท ิอาหารสว่นใหญ่ประกอบดว้ยปลา อาหารทะเล 
จะทานเนื้อสตัวเ์ช่น หมู เป็ด ไก่ จ านวนน้อยมาก แกงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของภาคใต้ ไดแ้ก่ แกงสม้ แกงไตปลา และ
ขนมจนีน ้ายา เพื่อเป็นการดบัความเผด็รอ้นและความเคม็ของอาหาร ชาวใตจ้งึนิยมรบัประทานอาหารคู่กบัผกัสด 
เช่น แตงกว่า สะตอ ลูกเนียง และเม็ดเหลียง (ผกากรอง กันทะเขียว และอดิสา แสงสว่าง . 2552: ออนไลน์)                                                                            
 วฒันธรรมอาหารไทยเป็นทรพัยากรที่มคีุณค่าของประเทศ เนื่องจากเกดิจากการสัง่สมภูมปัิญญาของ
บรรพบุรุษในการน าเอาทรพัยากรธรรมชาติที่มอียู่ในแต่ละท้องถิ่นมาใช้เป็นวตัถุดิบในต ารบัอาหาร ส าหรบัใช้
บรโิภคครวัเรอืน และชุมชน จากรุ่นสู่รุ่น อย่างไรกต็ามเป็นทีน่่าเสยีดายว่าปัจจุบนัวฒันธรรมไทยก าลงัสญูหายไป 
เนื่องจากกระแสโลกาภิวตัน์ที่ท าให้วฒันธรรมอาหารไทยก าลงัถูกวฒันธรรมอาหารต่างประเทศแย่งชิงพื้นที ่             
โดยเหน็ได้จาก เดก็ไทยไม่นิยมบรโิภคอาหารไทย แต่นิยมทีจ่ะลิม้ลองอาหารญี่ปุ่ น เกาหล ีหรอือาหารตะวนัตก            
ผู้ที่บรโิภคอาหารไทยส่วนใหญ่จะเป็นวยัผู้ใหญ่ (วศนิา จนัทรศ์ริิ. 2554: ออนไลน์) สงัเกตได้จากผลส ารวจของ
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องคก์ารการสง่เสรมิการคา้ต่างประเทศของญีปุ่่ น (JETRO) พบว่า พฤตกิรรมการบรโิภคของผูบ้รโิภคทีอ่าศยัอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครมคีวามชื่นชอบอาหารญี่ปุ่ นมากที่สุดเป็นอนัดบัที่ 1 66% ตามด้วย อาหารจนี 12.8% และ
อาหารเกาหล ี6.8% (ส านกัขา่วสารญีปุ่่ นสถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่่ นประจ าประเทศไทย. 2559: ออนไลน์)   
 ดงันัน้จากพฤติกรรมการบริโภคดงักล่าวท าให้ส่วนแบ่งตลาดของการซื้อและบริโภคอาหารท้องถิ่น             
ลดน้อยลง เมื่อพฤตกิรรมการซือ้และบรโิภคเปลีย่นแปลงไป ท าใหเ้กดิมุมมอง และทศันคตใิหม่ๆ เพิม่มากขึน้ จาก
ประสบการณ์ที่ผูซ้ื้อเคยได้รบัมา ส่งผลให้เกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยไม่ซื้อเพื่อบรโิภคเพยีงอย่างเดยีว  
แต่เน้นใหค้วามส าคญักบัประโยชน์ทีไ่ดร้บั และค านึงถงึแหล่งชุมชนเพิม่มากยิง่ขึน้   
 จากเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมการซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใตข้อง
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดในด้านของผลติภัณฑ ์
ราคา สถานทีจ่ดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด รวมถงึปัจจยัทางสงัคม ด้านกลุ่มอ้างองิ และด้านครอบครวั  
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารท้องถิน่ภาคใต้ เพื่อการพฒันาและขยายธุรกจิอาหารทอ้งถิน่ภาคใต้
ในเขตกรุงเทพมหานครใหม้ปีระสทิธภิาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดม้ากยิง่ขึน้  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั        
 1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิน่ภาคใต้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ
ภูมลิ าเนาเดมิ          
 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซื้ออาหาร
ทอ้งถิน่ภาคใตข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร       
 3. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัทางสงัคมกับพฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ก. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งไดด้งันี้     
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
    1.1 เพศ 
  1.1.1 เพศชาย 
  1.1.2 เพศหญงิ 
    1.2 อายุ 

1.2.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี                                                             
1.2.2 21 - 25 ปี                                                                                                       
1.2.3 26 - 30 ปี                                                                                                           
1.2.4 31 - 35 ปี                                                                                                  
1.2.5 36 - 40 ปี                                                                                            
1.2.6 41 ปีขึน้ไป 
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   1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ                                                                                   
1.3.1 ต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนตน้                                                                        
1.3.2 มธัยมศกึษาตอนตน้                                                                                     
1.3.3 มธัยมศกึษาตอนปลาย                                                                          
1.3.4 ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า                                                                       
1.3.5 สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.4 อาชพี                                                                                                          
1.4.1 นกัเรยีน/นกัศกึษา                                                                                    
1.4.2 รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ                                                                            
1.4.3 ประกอบธุรกจิสว่นตวั                                                                            
1.4.4 พนกังานบรษิทัเอกชน/ลกูจา้ง                                                                        
1.4.5 อื่นๆ โปรดระบุ………. 

   1.5 สถานภาพสมรส                                                                                                          
1.5.1 โสด                                                                                                                 
1.5.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั                                                                                   
1.5.3 หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู ่  

   1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
1.6.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
1.6.2 10,001 - 20,000 บาท 
1.6.3 20,001 - 30,000 บาท 
1.6.4 30,001 - 40,000 บาท 
1.6.5 40,001 ขึน้ไป 

   1.7 ภูมลิ าเนาเดมิ 
1.7.1 กรุงเทพและปรมิณฑล 
1.7.2 เหนือ 
1.7.3 กลาง/ตะวนัออก  
1.7.4 ตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
1.7.5 ใต ้

 2. ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด (ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดัจ าหน่าย และดา้น
การสง่เสรมิการตลาด) 
 3. ปัจจยัทางสงัคม (ดา้นกลุ่มอา้งองิ และดา้นครอบครวั) 
 ข. ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  
    ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใตข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานทางการวิจยั         
 1. ผู้บรโิภคอาหารท้องถิน่ภาคใต้ที่มลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา
สงูสุด อาชพี สถานภาพสมรส รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และภูมลิ าเนาเดมิแตกต่างกนัจะมพีฤติกรรมการซือ้อาหาร
ทอ้งถิน่ภาคใตข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั     
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 2. ทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้รโิภคอาหารทอ้งถิน่ภาคใต้ ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้อาหารท้องถิ่น
ภาคใตข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร       
 3. ปัจจัยทางสงัคมของผู้บริโภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ ได้แก่ ด้านกลุ่มอ้างอิง และด้านครอบครวัมี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใตข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฏีด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์      
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 57-59) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ เพศ 
ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วน
การตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นสิง่ส าคญัและสถิติที่วดัได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย 
รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ตวัแปรดา้นประชากรทีส่ าคญั มดีงันี้    
 1. อายุ (Age) เนื่องจากผลติภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั 
นกัการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างคน้หาความต้องการของสว่นตลาด
สว่นเลก็ (Niche Market) โดยมุ่งความส าคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้            
 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดเช่นกนั นักการตลาดจงึจ าเป็นต้องศกึษาตวัแปรนี้อย่าง
รอบคอบเพราะในปัจจุบนัตวัแปรด้านเพศนัน้มกีารเปลี่ยนแปลงเกดิขึน้ อาจมสีาเหตุมาจากสตรที างานมากขึ้น                                                       
 3. ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) อดตีจนถึงปัจจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายที่ส าคญัทาง
การตลาดมาโดยตลอดและส าคญัอย่างยิง่ในสว่นทีเ่กีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภค     
 นอกจากนี้ ศิวารตัน์ ณ ปทุม และคณะ (2550: 46) กล่าวว่า สถานภาพของผู้บรโิภคเป็นสิง่ที่นักการ
ตลาดตอ้งพจิารณาถงึแนวโน้มการเป็นอยู่ว่าโสดหรอืแต่งงาน เพราะทัง้ 2 มคีวามแตกต่างกนั เช่น ถา้แต่งงานแลว้
ความต้องการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์หรอืบริการก็จะเป็นลกัษณะครอบครวั ส่วนผู้บรโิภคที่โสดความต้องการ
ตดัสนิใจซือ้จะเป็นลกัษณะของใชส้ว่นตวัมากกว่าหรอืมปีรมิาณทีน้่อยกว่า     
  4. รายได้ การศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตัวแปรส าคญัใน
การก าหนดสว่นของตลาด นักการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีร่ ่ารวย แต่อย่างไรกต็ามครอบครวัทีม่รีายไดต้ ่าจะเป็น
ตลาดที่มขีนาดใหญ่ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ที่แท้จรงิอาจถือเป็นเกณฑ์รูปแบบการด ารงชวีติ รสนิยม 
อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้รายได้จะเป็นตัวแปรที่ใช้บ่อยมาก แต่ส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปร
ประชากรศาสตรห์รอือื่นๆ เพื่อก าหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจน     
 นอกจากนี้ ศวิารตัน์ ณ ปทุม และคณะ (2550: 46) กล่าวว่า การศกึษาของผู้บรโิภคเป็นปัจจยัหนึ่งที่
สง่ผลต่อการซือ้สนิคา้อุปโภค บรโิภค โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแต่ละระดบัจะมคีวามต้องการทีแ่ตกต่างกนั 
และอาชพีของผูบ้รโิภคแต่ละคนจะน าไปสู่ความจ าเป็นในการใชผ้ลติภณัฑ์หรอืบรกิารทีแ่ตกต่างกนั ถอืไดว้่าเป็น
ปัจจยัหนึ่งที่ส่งผลต่อการอุปโภค บรโิภค เพราะถ้าผูบ้รโิภคมตี าแหน่งหน้าที่การงานมัน่คงจะมคีวามพถิพีถินัใน
การเลอืกซือ้ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร โดยพจิารณาจากขอ้มลูมากพอสมควร         
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ      
 เสร ีวงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า ลกัษณะของทศันคตหิมายถงึ ความโน้มเอยีงเพื่อเรยีนรูใ้นพฤตกิรรมที่
สอดคลอ้งกบัลกัษณะทีพ่งึพอใจหรอืไม่พงึพอใจทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง หรอือาจหมายถงึการแสดงความรูส้กึภายในที่
สะทอ้นว่า บุคคลมแีนวโน้มเอยีงความพอใจหรอืไม่พอใจต่อบางสิง่ เนื่องจากเป็นผลจากกระบวนการทางจติวทิยา 
ทศันคตไิม่สามารถเหน็ไดโ้ดยตรง แต่แสดงไดว้่าบุคคลกล่าวถงึอะไร หรอืท าอะไร  
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 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด     
 เสรี วงษ์มณฑา (2542: 11) ได้กล่าวว่า การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
กลุ่มเป้าหมายและขายในราคาทีผู่้บรโิภคยอมรบัได้ ผูบ้รโิภคยนิดจี่ายเพราะเหน็ว่าคุม้ รวมถึงมกีารจดัจ าหน่าย
กระจายสนิค้าสอดคล้องกบัพฤติกรรมการซื้อเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคและความพยายามจูงใจให้เกิด
ความชอบในสนิคา้เรยีกว่า สว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยปัจจยัดงันี้คอื   
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง การมีสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได ้                                                                                                                      
 2. ราคา (Price) หมายถึง การมีราคาที่ผู้บรโิภคยอมรบัได้ และยินดีที่จะจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ้มค่า                                                                                                                        
 3. การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถงึ การกระจายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้  
 4. การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ การใชค้วามพยายามจงูใจใหเ้กดิความชอบในสนิคา้ 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางสงัคม   
 อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2543: 5) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่าเป็นปฏิกิริยาของบุคคลที่
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดร้บัและการใหส้นิคา้และบรกิารทางเศรษฐกจิ รวมทัง้กระบวนการ การตดัสนิใจซึง่เกดิ
ก่อนและเป็นตวัก าหนดปฏกิริยิาต่างๆเหล่านัน้       
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539: 107-108) กล่าวว่า พฤติกรรม
ผูบ้รโิภคเป็นการศกึษาเกีย่วกบัการบรโิภคสนิคา้ นักการตลาดต้องศกึษาว่าสนิคา้ทีเ่ขาจะน าเสนอขายนัน้ ใครคอื
ลูกค้า (Who) ผู้บรโิภคซื้ออะไร (What) ซื้อเมื่อไหร่ (When) ซื้อที่ไหน (Where) ซื้อและใช้บ่อยเพียงใด (How 
often) รวมทัง้การศกึษาว่าใครมอีทิธพิลต่อการซือ้ (Who) เป็นการค้นหาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซื้อและ
การใช้ของผู้บรโิภค เพื่อทราบถึงลกัษณะและความต้องการและพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผู้บรโิภคแต่ละ
บุคคลในการท าการตดัสนิใจ ค าตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหน้ักการตลาดสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได้
 โมเดลพฤติกรรมของผู้บรโิภค เป็นการศกึษาถงึเหตุจูงใจที่ท าให้เกดิการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ โดยมี
จุดเริม่ต้นจากการทีเ่กดิสิง่กระตุ้น (Stimulus) ทีท่ าให้เกดิความต้องการ สิง่กระตุ้นผ่านเขา้มาในความรูส้กึนึกคดิ
ของผูซ้ือ้ (Buyer’s black box) ซึง่เปรยีบเสมอืนกล่องด าซึง่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรูส้กึนึก
คดิของผู้ซื้อจะได้รบัอทิธพิลจากลกัษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s response) 
หรือ การตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s purchase decision) จุดเริ่มต้นของโมเดลนี้อยู่ที่มีสิ่งกระตุ้น (Stimulus)             
ใหเ้กดิความตอ้งการก่อนแลว้ท าใหเ้กดิการตอบสนอง (Response) ดงันัน้โมเดลนี้อาจเรยีกว่า S-R Theory  
 
วิธีด าเนินการวิจยั          
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั        
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี้ คอื ผู้ที่ซื้อ/เคยซื้อ และผู้ที่บรโิภค/เคยบรโิภคอาหารท้องถิ่น
ภาคใตท้ีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน    
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั       
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้คอื ผู้ทีซ่ื้อ/เคยซือ้ และผูท้ี่บรโิภค/เคยบรโิภคอาหารทอ้งถิ่นภาคใต้ที่
อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึก าหนดตวัอย่างโดยใช้สูตร
ค านวณค่าจ านวนประชากรของทาโร่ ยามาเน่ ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 
5% ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีค่ านวณไดเ้ท่ากบั 384 ตวัอย่าง จงึเกบ็แบบสอบถามทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 
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 วิธีการสุ่มตวัอย่าง มขี ัน้ตอนในการเลอืกดงัต่อไปนี้     
 ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากเลอืกเขตใน
กรุงเทพมหานครซึง่ปัจจุบนักรุงเทพมหานครแบ่งพืน้ทีก่ารปกครองเป็น 50 เขต (กรุงเทพมหานคร: 2545) โดยจะ
สุม่ตวัอย่างจ านวน 5 เขต ไดแ้ก่ พญาไท บางกะปิ ลาดพรา้ว ดนิแดง และวฒันา     
 ขัน้ตอนท่ี 2 ใช้การสุ่มตวัอย่างโดยใช้โควตา (Quota Sampling) เน่ืองจากท าใหไ้ดจ้ านวนตวัอย่างที่
จะท าการเกบ็ขอ้มูลในแต่ละเขตดงัทีไ่ดท้ าการเลอืกไวใ้นขัน้ตอนที่ 1 โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละ
เขตทีถู่กเลอืกใหไ้ดจ้ านวนเท่ากนั ดงันัน้จงึไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละเขต 80 คน  
 ขัน้ตอนท่ี 3 ใช้การสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลตามแบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไว ้โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลูโดยการใหก้ลุ่มตวัอย่าง
กรอกค าตอบในแบบสอบถามเอง (Self Administered Questionnaire)    
            
ผลการวิเคราะหข้์อมลู         
 ผลการศกึษา พฤตกิรรมการซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใตข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งันี้ 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา       
 1.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร ์พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
รอ้ยละ 65.2 และเพศชาย รอ้ยละ 34.8 มอีายุ ระหว่าง 21 - 25 ปี รอ้ยละ 34.5 รองลงมาอายุ 26 - 30 ปี รอ้ยละ 
14.7 ถดัมามอีายุ 41 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 14.3 อายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี รอ้ยละ 14.0 อายุ 36 - 40 ปี รอ้ยละ 11.5 
และอายุ 31 - 35 รอ้ยละ 11.0 มรีะดบัการศกึษาสงูสดุ อยู่ในระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า รอ้ยละ 64.4 รองลงมา
อยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ร้อยละ 15.5 ถดัมาต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนต้น/มธัยมศกึษาตอนต้น รอ้ยละ 
12.3 และอยู่ในระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีรอ้ยละ 7.8 มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน/ลูกจา้ง รอ้ยละ 34.4 รองลงมา
เป็นนักเรยีน/นักศึกษา ร้อยละ 32.0 ถัดมามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/อื่นๆ ร้อยละ 17.3 และรบัราชการ/
รฐัวิสาหกจิ รอ้ยละ 16.3 มสีถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 72.0 และสมรส/อยู่ด้วยกนั/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่     
รอ้ยละ 28.0 มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 - 20,000 บาท รอ้ยละ 35.3 รองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า
หรือเท่ากับ 10,000 บาท ร้อยละ 29.3 ถัดมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 21.7 และ               
มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป รอ้ยละ 13.7 มภีูมลิ าเนาเดมิอยู่ทีก่รุงเทพและปรมิณฑล รอ้ยละ 45.7 
รองลงมามีภูมิล าเนาเดิมอยู่ที่ใต้ ร้อยละ 17.5 ถัดมามีภูมิล าเนาเดิมอยู่ที่ตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 14.5              
มภีูมลิ าเนาเดมิอยู่ทีก่ลาง/ตะวนัออก รอ้ยละ 12.0 และมภีูมลิ าเนาเดมิอยู่ทีเ่หนือ รอ้ยละ 10.3    
  1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มทีศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดต่ออาหารท้องถิ่นภาคใต้ โดยรวมอยู่ในระดบัด ี             
มคี่าเฉลีย่ 3.67  

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญปัจจยัทางสงัคมที่มีต่ออาหารท้องถิ่นภาคใต้ โดยรวมให้ความส าคัญอยู่ในระดับค่อนข้างส าคัญ             
มคี่าเฉลีย่ 3.51  

1.4 การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อช่วงเที่ยง ร้อยละ 37.3 รองลงมาช่วงเยน็ถึงกลางคืน 
รอ้ยละ 33.0 ช่วงเชา้ รอ้ยละ 17.0 และช่วงบ่าย รอ้ยละ 12.8 โดยซือ้จากรา้นขา้วแกงทัว่ไป รอ้ยละ 53.5 รองลงมา
ซือ้จากรา้นอาหารใต้โดยเฉพาะ รอ้ยละ 46.5 โดยเลอืกซื้อประเภทแกงเผด็บ่อยครัง้ทีสุ่ด รอ้ยละ 69.3 รองลงมา
ประเภทแกงจดื รอ้ยละ 11.3 อาหารจานเดยีว รอ้ยละ 10.3 และประเภทผดั รอ้ยละ 9.3 โดยซือ้เพื่อรบัประทานเอง 
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รอ้ยละ 91.8 และซื้อเพื่อเป็นของฝาก รอ้ยละ 8.3 มคีวามถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยประมาณ 7 ครัง้/เดอืน มปีรมิาณ
การซือ้โดยเฉลีย่ประมาณ 4 อย่าง/ ครัง้ มคี่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้แต่ละครัง้โดยเฉลีย่ประมาณ 110.24 บาท/
ครัง้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คาดว่าจะแนะน าให้ผู้อื่นซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 
และคาดว่าจะซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใตใ้นอนาคต โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 
 ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน    
 สมมตฐิานที ่1 ผูบ้รโิภคอาหารทอ้งถิน่ภาคใต้ทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบั
การศกึษาสงูสดุ อาชพี สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และภูมลิ าเนาเดมิแตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการซือ้
อาหารทอ้งถิน่ภาคใตข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั    
 สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัจะมพีฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิน่ภาคใต้ของผู้บรโิภค            
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดอืน) ด้านปรมิาณการซื้อ (อย่าง/ครัง้) และด้านค่าใชจ้่าย 
โดยเฉลีย่ในการซือ้ (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้  
 สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้  ด้านความถี ่          
ในการซื้อ (ครัง้/เดอืน) และด้านค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ               
ทีร่ะดบั .05 ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้      
 สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิ่น
ภาคใต ้ดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) และดา้นปรมิาณการซือ้ (อย่าง/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้      
 สมมตฐิานที ่1.4 ผู้บรโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการซื้ออาหารทอ้งถิ่นภาคใต้ดา้นความถี่ 
ในการซื้อ (ครัง้/เดือน) ด้านปริมาณการซื้อ (อย่าง/ครัง้) และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อ (บาท/ครัง้)    
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้   
 สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนัจะมพีฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดือน) และด้านปรมิาณการซื้อ (อย่าง/ครัง้)  
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยผู้บรโิภคที่มีสถานภาพสมรส สมรส/อยู่ด้วยกนั/หม้าย/             
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จะมีพฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้ มากกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสโสด           
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้       
 สมมตฐิานที ่1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใต ้
ดา้นความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดอืน) ดา้นปรมิาณการซือ้ (อย่าง/ครัง้) และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซื้อ (บาท/
ครัง้) ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้    
 สมมติฐานที่ 1.7 ผู้บริโภคที่มีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต ้            
ด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดือน) ด้านปริมาณการซื้อ (อย่าง/ครัง้)  และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อ               
(บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้   
 สมมติฐานท่ี 2 ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้บรโิภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ ได้แก่ ด้าน
ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
อาหารทอ้งถิน่ภาคใตข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร    
 สมมติฐานที่ 2.1 ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม          
การซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใตข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ดา้นปรมิาณ
การซื้อ (อย่าง/ครัง้) และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อ (บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05          
ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
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 สมมตฐิานที่ 2.2 ทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ
อาหารทอ้งถิน่ภาคใต้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ดา้นปรมิาณการซือ้ 
(อย่าง/ครัง้) และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อ (บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งยอมรบั
สมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั    
 สมมติฐานที่ 2.3 ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านสถานที่จดัจ าหน่าย มีความสมัพันธ์กบั
พฤตกิรรมการซื้ออาหารทอ้งถิ่นภาคใต้ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) 
ด้านปรมิาณการซื้อ (อย่าง/ครัง้) และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อ (บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ           
ทีร่ะดบั .05 ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั   
 สมมติฐานที่ 2.4 ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซื้ออาหารทอ้งถิ่นภาคใต้ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) 
และด้านปริมาณการซื้อ (อย่าง/ครัง้) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองที่ตัง้ไว ้              
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั          
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัทางสงัคมของผู้บรโิภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ ได้แก่ ด้านกลุ่มอ้างอิง และด้าน
ครอบครวั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใตข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมตฐิานที ่3.1 ปัจจยัทางสงัคมของผูบ้รโิภคอาหารทอ้งถิน่ภาคใต้ ดา้นกลุ่มอา้งองิ มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซื้ออาหารทอ้งถิ่นภาคใต้ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) 
ด้านปรมิาณการซื้อ (อย่าง/ครัง้) และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อ (บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ              
ทีร่ะดบั .05 ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั   
 สมมติฐานที ่3.2 ปัจจยัทางสงัคมของผูบ้รโิภคอาหารทอ้งถิ่นภาคใต้ ด้านครอบครวั มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซื้ออาหารทอ้งถิ่นภาคใต้ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) 
ด้านปรมิาณการซื้อ (อย่าง/ครัง้) และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อ (บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ               
ทีร่ะดบั .05 ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
  
สรปุผลและอภิปรายผล       
 ผลการวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมการซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใต้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ 
ทีส่ าคญัสามารถน ามาอภปิรายผลการทดสอบสมมตฐิาน ไดด้งันี้    
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และภูมลิ าเนาเดมิแตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรม
การซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใตข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า    
 อายุ ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้ ด้านความถี่ในการซื้อ 
(ครัง้/เดอืน) และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้โดยพบว่า ผูบ้รโิภคที่มอีายุ 41 ปีขึน้ไป จะมพีฤติกรรมการซื้ออาหารทอ้งถิ่น
ภาคใต้ ด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดือน) และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อ (บาท/ครัง้)  มากที่สุด                
อาจเนื่องมาจากว่า ผู้บรโิภคในช่วงอายุดงักล่าว เป็นวยัผู้ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่นิยมบรโิภคอาหารไทยส่วนใหญ่ 
เนื่องจากในปัจจุบันเด็กไทยไม่นิยมบริโภคอาหารไทย แต่นิยมที่จะลิ้มลองอาหารญี่ปุ่ น เกาหลี หรืออาหาร
ตะวันตก โดยสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550: 57-59) ที่กล่าวว่า 
ผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั ดงันัน้นักการตลาดจงึใชป้ระโยชน์
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จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์เพื่อค้นหาความต้องการของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่ง
ความส าคญัที่ตลาดอายุส่วนนัน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศธิร พูนโสภณิ (2555) ที่ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งยี่ห้อ อีซี่โก ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารแช่แขง็
ยีห่อ้ อซีีโ่ก ในด้านปรมิาณการซือ้ผลติภณัฑ์ต่อครัง้ และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 36 ปีขึน้ไป ซือ้มากทีส่ดุ          
 ระดบัการศึกษาสูงสุด ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซื้ออาหาร
ท้องถิ่นภาคใต้ ด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดือน) และด้านปริมาณการซื้อ (อย่าง/ครัง้) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่า ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศกึษาสูงสุด             
ต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนตน้/มธัยมศกึษาตอนตน้ จะมพีฤตกิรรมการซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใต ้ดา้นความถีใ่นการซือ้ 
(ครัง้/เดอืน) และดา้นปรมิาณการซือ้ (อย่าง/ครัง้) มากทีส่ดุ อาจเน่ืองมาจากว่า รปูแบบการด าเนินชวีติ (Lifestyle) 
ของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นการใชจ้่าย ความชอบ หรอืลกัษณะการใชช้วีติประจ าวนั โดยสอดคลอ้งกบั
แนวคิดและทฤษฏีของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2545: 38-39) ที่กล่าวว่า การศกึษามีอทิธพิลต่อรายได้ เพราะแบบ
แผนการใช้จ่ายขึน้อยู่กบัรายได้ที่ได้รบั นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฏีของ ศิวารตัน์ ณ ปทุม             
และคณะ (2550: 46) ที่กล่าวว่า การศกึษาของผู้บรโิภคเป็นปัจจยัหนึ่งที่ส่งผลต่อการซื้อสนิค้าอุปโภค บรโิภค 
เพราะผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแต่ละระดบัจะมคีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั    
 อาชีพ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใต้ ดา้นความถี่ในการซือ้ 
(ครัง้/เดอืน) ดา้นปรมิาณการซือ้ (อย่าง/ครัง้) และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่า ผู้บรโิภคที่มอีาชพีประกอบธุรกจิ
สว่นตวั/อื่นๆ จะมพีฤตกิรรมการซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใต้ ดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ดา้นปรมิาณการซือ้ 
(อย่าง/ครัง้) และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ (บาท/ครัง้) มากทีส่ดุตามล าดบั อาจเน่ืองมาจากว่าผูบ้รโิภคทีม่ี
อาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/อื่นๆ เป็นกลุ่มทีม่รีายไดป้ระจ าแน่นอนและมคีวามมัน่คง จงึมกี าลงัในการซือ้อาหาร
ทอ้งถิ่นภาคใต้มากกว่าผูบ้รโิภคอาชพีอื่นๆ โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฏขีอง ศวิารตัน์ ณ ปทุม และคณะ 
(2550: 46) ที่กล่าวว่า อาชพีของผู้บรโิภคแต่ละคนจะน าไปสู่ความจ าเป็นในความต้องการของผลิตภัณฑ์หรือ
บรกิารทีแ่ตกต่างกนั ถอืไดว้่าเป็นปัจจยัหนึ่งทีส่ง่ผลต่อการอุปโภคบรโิภค เพราะถ้าผูบ้รโิภคมตี าแหน่งหน้าทีก่าร
ท างานที่มัน่คง ความพถิพีถินัในการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์หรอืบรกิารกจ็ะใช้การพจิารณาจากขอ้มูลมากพอสมควร
ด้วย และสอดคล้องกบังานวจิยัของ จนิตนา เพชรพงศ์ (2552) ที่ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ           
ข้าวกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมี
พฤตกิรรมการซือ้ขา้วกลอ้งบรรจุถุง ในดา้นจ านวนขา้วกลอ้งทีบ่รโิภคในครอบครวั (กก.) ต่อเดอืน แตกต่างกนัใน
ระดบันยัส าคญัทางสถติเิท่ากบั .05 โดยพบว่า อาชพีประกอบธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ ซือ้มากทีส่ดุ 
 สถานภาพสมรส ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใต ้
ด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดอืน) และด้านปรมิาณการซื้อ (อย่าง/ครัง้)  แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส สมรส/อยู่ดว้ยกนั/หมา้ย/
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จะมีพฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้ มากกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสโสด               
อาจเนื่องมาจากว่า การด ารงชวีติในรูปแบบครอบครวัมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้ โดย
ส่วนใหญ่จะซือ้ในช่วงเวลาเยน็ถงึกลางคนื เพื่อรบัประทานอาหารร่วมกนั จงึท าให้ซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใต้ทัง้ใน
ด้านความถี่ และด้านปริมาณการซื้อมากกว่าสถานภาพสมรสโสด โดยสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีของ              
ศวิารตัน์ ณ ปทุม และคณะ (2550: 46) ทีก่ล่าวว่า สถานภาพของผูบ้รโิภคเป็นสิง่ทีน่ักการตลาดต้องพจิารณาถึง
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แนวโน้มการเป็นอยู่ว่าโสดหรอืแต่งงาน เพราะทัง้ 2 อย่างนี้ มคีวามแตกต่างกนั เช่น ถา้แต่งงานแลว้ความตอ้งการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารกจ็ะเป็นลกัษณะครอบครวั ส่วนผูบ้รโิภคทีโ่สดความต้องการตดัสนิใจซือ้จะเป็น
ลกัษณะของใชส้ว่นตวัมากกว่าหรอืปรมิาณการใชท้ีน้่อยกว่า และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิา จนัทมติร (2556) 
ทีศ่กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการซือ้อาหารซเีรยีลตราสนิคา้เคลลอ็กสข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั
พบว่า ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้ออาหารซีเรยีลตราสนิค้าเคลล็อกส์ในด้าน
ความถี่ในการซื้อ (ครัง้ต่อเดือน) แตกต่างกันในระดับนัยส าคญัทางสถิติเท่ากับ .05 โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มี
สถานภาพสมรส สมรส/อยู่ดว้ยกนั ซือ้มากทีส่ดุ        
 ภมิูล าเนาเดิม ผูบ้รโิภคทีม่ภีูมลิ าเนาเดมิแตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการซื้ออาหารท้องถิน่ภาคใต้ ดา้น
ความถี่ในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ดา้นปรมิาณการซือ้ (อย่าง/ครัง้) และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ (บาท/ครัง้) 
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มี
ภูมิล าเนาเดิมอยู่ใต้ จะมีพฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้  ด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดือน) และด้าน
ปรมิาณการซือ้ (อย่าง/ครัง้) มากทีส่ดุ และผูบ้รโิภคทีม่ภีูมลิ าเนาเดมิอยู่กรุงเทพและปรมิณฑล จะมพีฤตกิรรมการ
ซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใต้ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ (บาท/ครัง้) มากทีส่ดุ อาจเนื่องมาจากว่า ผูบ้รโิภคทีม่ี
ภูมลิ าเนาเดมิอยู่ใต้ เป็นกลุ่มที่รบัประทานอาหารรสชาตจิดั อาศยัอยู่ในชุมชน และสิง่แวดลอ้มที่มพีฤตกิรรมการ
ซือ้มากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่ภีูมลิ าเนาเดมิอยู่ทีอ่ื่นๆ นอกจากนัน้ผูบ้รโิภคทีม่ภีูมลิ าเนาเดมิอยู่กรุงเทพและปรมิณฑล 
จะมคี่าครองชพีสูง จงึท าให้ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้สงูกว่าผู้บรโิภคที่มภีูมลิ าเนาเดมิอยู่ที่อื่นๆ  
โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฏขีอง Kotler (1997: 192) ทีก่ล่าวว่า รปูแบบการด าเนินชวีติ (Lifestyle) ของแต่
ละคนถงึแมว้่าจะมาจากวฒันธรรมทางสงัคมเดยีวกนักต็าม แต่กอ็าจจะมรีูปแบบการด าเนินชวีติทีแ่ตกต่างกนัได ้
ซึง่มผีลต่อการเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร โดยรปูแบบการด าเนินชวีตินัน้วดัจากกิจกรรม ความสนใจ ความคดิเหน็ 
 
 สมมติฐานท่ี 2 ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้บรโิภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ ได้แก่ ด้าน
ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
อาหารทอ้งถิน่ภาคใตข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ และดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อ                
(ครัง้/เดอืน) ดา้นปรมิาณการซือ้ (อย่าง/ครัง้) และดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ (บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้า
ผูบ้รโิภคมทีศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่ายทีด่เีพิม่ขึน้ จะท าให้
พฤตกิรรมการซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใต้ของผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ อาจเนื่องมาจากว่า ผลติภณัฑอ์าหารทอ้งถิน่ภาคใต้             
มคีวามหลากหลายใหเ้ลอืกซือ้ มปีระโยชน์ สดใหม่  และหาซือ้ไดง้่าย จงึท าใหผู้บ้รโิภคไดร้บัความสะดวกสบาย 
ในการซื้อ เมื่อผูบ้รโิภคเกดิทศันคติที่ดใีนด้านผลติภณัฑ์ และด้านสถานที่จดัจ าหน่ายจงึท าให้ผูบ้รโิภคมคีวามถี ่              
มีปรมิาณ และมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น โดยสอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฏีของ             
เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 11) ทีก่ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถงึ การมสีนิคา้ทีส่ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายได ้และขายในราคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัได ้ผูบ้รโิภคจงึยนิดทีีจ่ะจ่ายเพราะเหน็ว่า
คุม้ค่า รวมถงึมกีารจดัจ าหน่ายกระจายสนิคา้สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้รโิภคและ
ความพยายามจงูใจใหเ้กดิความชอบในสนิคา้  

และสอดคล้องกบังานวจิยัของ OU LIYUN (2556) ที่ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดกบัพฤตกิรรมการซือ้สมุนไพรจนีของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสม
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ทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมุนไพรจนี ในดา้น
ความถี่ และดา้นมูลค่าในการซื้อ โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 
 ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารทอ้งถิน่
ภาคใตข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ดา้นปรมิาณการซือ้ (อย่าง/ครัง้) 
และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ (บาท/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมทีศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาด ดา้น
ราคา ที่ดเีพิม่ขึน้จะท าให้พฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้ของผู้บรโิภคเพิม่ขึน้ อาจเนื่องมาจากว่า ราคา
อาหารทอ้งถิน่ภาคใตไ้ม่แพงจนเกนิไป และเหมาะสมกบัคุณภาพทีไ่ดร้บั การทีผู่บ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ต่ีอราคาจะท า
ใหเ้กดิพฤติกรรมการซือ้อาหารท้องถิน่ภาคใต้เพิม่ขึน้ โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฏขีอง เสร ีวงษ์มณฑา 
(2542: 11) ทีก่ล่าวว่า ราคา หมายถงึ การมรีาคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัได ้และผูบ้รโิภคยนิดทีีจ่ะจ่ายเพราะมองเหน็ว่า
คุม้ค่า และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนสรร ยิง่ยงสมสวสัดิ ์(2557) ทีศ่กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการ
ซือ้ผลติภณัฑอ์าหารส าเรจ็รูปแช่แขง็ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านราคา มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์อาหารส าเรจ็รูปแช่แขง็ ในด้าน
ปรมิาณ และจ านวนเงนิในการซือ้ โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   

ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดือน) และด้าน
ปริมาณการซื้อ (อย่าง/ครัง้) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธ์ ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคมทีศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาดทีด่เีพิม่ขึน้จะท าใหพ้ฤตกิรรมการซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใต้ของผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ อาจเน่ืองมาจากว่า ผูท้ี่
บรโิภคอาหารทอ้งถิน่ภาคใต้ สามารถรบัรูข้อ้มูล ข่าวสารไดจ้ากการบอกต่อของเพื่อน ครอบครวั และญาตพิี่น้อง 
ดงันัน้เมื่อผูบ้รโิภคเกดิทศันคตทิีด่ใีนดา้นการส่งเสรมิการตลาดจงึท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามถี่ในการซื้อ และมปีรมิาณ
ในการซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใต้เพิม่มากขึน้ โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฏขีอง เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 11) 
ทีก่ล่าวว่า การส่งเสรมิการตลาด หมายถงึ การใชค้วามพยายามจงูใจใหเ้กดิความชอบในสนิคา้และเกดิพฤตกิรรม
อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกบังานวจิยัของ OU LIYUN (2556) ที่ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสม
ทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรจนีของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมุนไพรจนี ในดา้นความถี่             
ในการซือ้ โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัทางสงัคมของผู้บรโิภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ ได้แก่ ด้านกลุ่มอ้างอิง และด้าน
ครอบครวั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใตข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ปัจจยัทางสงัคม ดา้นกลุ่มอา้งองิ และดา้นครอบครวั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารทอ้งถิน่
ภาคใตข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ดา้นปรมิาณการซือ้ (อย่าง/ครัง้) 
และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ (บาท/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัทางสงัคม ดา้นกลุ่ม
อ้างอิง และด้านครอบครัว  เพิ่มขึ้นจะท าให้พฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น               
อาจเนื่องมาจากว่า ในปัจจุบนัมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแชร์ความรู ้ประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งกนั ท าให ้             
กลุ่มเพื่อนและแหล่งชุมชนที่อยู่อาศยัมีส่วนในการตัดสนิใจซื้อ นอกจากนัน้ครอบครวัจะมีอิทธิพลหลกัในการ
ตดัสนิใจซื้อ เพราะเมื่อคนส่วนใหญ่ในครอบครวัชอบหรอืเหน็ด้วยจะส่งผลให้เกดิพฤติกรรมการซื้อหรอืลิ้มลอง
รสชาตใิหม่ๆ ดงันัน้การที่ผู้บรโิภคให้ความส าคญักบั ด้านกลุ่มอา้งองิ และด้านครอบครวัจะท าให้เกดิพฤติกรรม
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การซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใต้ในดา้นความถี่ ปรมิาณ และค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้เพิม่มากขึน้ โดยสอดคลอ้ง
กบัแนวคดิและทฤษฏขีอง Kotler (1997: 192)  ทีก่ล่าวว่า กลุ่มอา้งองิ ประกอบดว้ยบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อทศันคติ
หรอืพฤตกิรรมของบุคคล และครอบครวัถอืเป็นองคก์รในสงัคมทีส่ าคญัทีสุ่ด โดยสมาชกิในครอบครวัถอืเป็นผูท้ีม่ ี
อทิธพิลอย่างมากต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค        
  และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ทวีพร ฤทธิญาติ (2553) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมทานของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทางสงัคม ด้านกลุ่มอ้างอิง และด้านครอบครวั มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารแช่แขง็พรอ้มทาน โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั        
 1. สามารถก าหนดกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ คอืผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบักลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป กลุ่มผู้บรโิภคที่มอีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/อื่นๆ กลุ่มผู้บรโิภคที่มภีูมลิ าเนาเดมิ              
อยู่ใตแ้ละอยู่กรุงเทพและปรมิณฑล เพื่อพฒันาและขยายธุรกจิอาหารทอ้งถิน่ภาคใตใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการสง่เสรมิการตลาด โดยควรจะท าป้ายแนะน ารายการอาหารให้
ชดัเจน เพราะผูบ้รโิภคทัว่ไปอาจจะไม่ทราบว่ามอีาหารประเภทใดบา้งจงึไม่กลา้ซือ้เพราะคดิว่ามแีต่อาหารรสชาติ
เผด็จดั และผูป้ระกอบการควรจะประชาสมัพนัธถ์งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัเพื่อเป็นการบอกต่อไปยงัผูบ้รโิภคท่านอื่นๆ 
จะท าให้เป็นที่รูจ้กั และสามารถสรา้งแรงจูงใจในการซื้อเพิม่มากยิง่ขึน้ เพราะเมื่อผูบ้รโิภคเกดิทศันคติด้านส่วน
ประสมทางการตลาดทีด่เีพิม่ขึน้จะท าใหพ้ฤตกิรรมการซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใตเ้พิม่มากขึน้ดว้ยเช่นกนั 
 3. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ ์             
ใชว้ตัถุดบิทีส่ะอาด สดใหม่ และปลอดภยั ดา้นราคา ก าหนดราคาใหช้ดัเจน เหมาะสมกบัคุณภาพและปรมิาณ และ
ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย ควรเพิม่สาขา หรอืกระจายรา้นอาหารใหค้รอบคลุมทัว่พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 4. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางสงัคม ดา้นกลุ่มอ้างองิและด้านครอบครวั โดยให้กลุ่ม
คนเหล่านี้ช่วยขยายฐานลกูคา้และเพิม่จ านวนความตอ้งการซือ้ไดม้ากยิง่ขึน้ เนื่องจากเกดิการแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้ 
  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป       
 1. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เช่น เขตปริมณฑลหรอืต่างจงัหวดั 
เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้ของผู้บริโภคว่ามีความแตกต่างกับผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครหรอืไม่ เพื่อพฒันาและขยายธุรกจิอาหารทอ้งถิน่ภาคใตใ้นแต่ละพืน้ที่  
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกบัปัจจยัในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าหรอืความพึงพอใจของ
ผูบ้รโิภค เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการวางแผนการตลาดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
 3. ควรศกึษาพฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิ่นของภาคอื่นๆ เพื่อเปรยีบเทยีบและดูแนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้อาหารทอ้งถิน่ภาคใต ้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการในการวางแผนการลงทุน และด าเนินธุรกจิ 
 
กิตติกรรมประกาศ          
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากความกรุณาและได้รบัความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก 
อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์ ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ ที่ให้ค าแนะน า ตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ผู้วจิยั
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ ที่นี้ ผู้วจิยัขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณ และ อาจารย ์ 
ดร.วรินร าไพ รุ่งเรืองจิตต์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยคือ
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แบบสอบถามและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณ คณาจารย์ในภาควิชา
บริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน ที่ให้ความรู้ ความเมตตา และความ
ช่วยเหลือ ตลอดจนมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้วิจยั ผู้วิจยัขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่โครงการบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต และบัณฑิตวิทยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนในความส าเร็จของงานวิจยัในครัง้นี้ ที่ให้ความ
ช่วยเหลอืเป็นอย่างดตีลอดมา        
 ผู้วิจยัขอขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความร่วมมือและสละเวลาตอบแบบสอบถาม ผู้วิจ ัย
ขอขอบพระคุณบดิา มารดา ญาตพิีน้่อง และเพื่อนๆ ทีค่อยใหก้ าลงัใจและใหค้ าแนะน าทีด่แีละมีคุณค่าในการจดัท า
สารนิพนธฉ์บบันี้ใหส้ าเรจ็ไปไดด้ว้ยด ีสุดทา้ยนี้ คุณประโยชน์และความดจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็น
เครื่องบชูาพระคุณของบดิา มารดา ญาตพิีน้่อง และคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นวทางทีด่ตีลอดมา 
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