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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยันี้ มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา พฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวใน
รา้นสะดวกซื้อทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง โดยจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดของผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียวกบัพฤติกรรมในการบริโภคกลุ่ม
ตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคทัง้ชายและหญิงทีเ่ขา้มาใช้บรกิารที่ร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด              
24 ชัว่โมง เฉพาะสาขาทีอ่ยู่ในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลค่าสถติิทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวเิคราะห์ การทดสอบค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์โดยใช้สถิติ
สหสมัพนัธอ์ย่างง่าย ของเพยีรส์นั โดยท าการทดสอบทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

 ผลการวจิยัพบว่า 

 1.  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิที่มอีายุในช่วง 20 – 29 ปี             
มสีถานภาพโสด เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท และ          
จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี

 2.  ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม  
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการจดัวางผลติภณัฑเ์พื่อจ าหน่าย และดา้นราคา ว่ามคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก ส่วน
ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเหน็ว่ามคีวามส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 

 3.  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครรบัประทานเบอร์เกอรข์า้วเหนียวโดยเฉลี่ยครัง้ละ 1 ชิ้น            
โดยรบัประทานประมาณ 2 ครัง้ต่อสปัดาห ์สว่นใหญ่นิยมรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวลาบหมใูนช่วงเวลา 
6.00 – 10.00 น. และตดัสนิใจซือ้เบอรเ์กอรข์า้วเหนียวดว้ยตนเอง เน่ืองจากมรีสชาตทิีอ่ร่อย  

 4.  ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ สถานภาพสมรส และอาชีพแตกต่างกนัมคีวามถี ่           
ในการรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

 
__________________________________________________________ 
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 5.  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศ สถานภาพสมรส อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน
แตกต่างกนั มจี านวนชิ้นทีร่บัประทานผลติภณัฑ์เบอรเ์กอร์ขา้วเหนียวต่อครัง้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั  
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 6.  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวด้านความถี่ในการ
รบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาหโ์ดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 

 7.  ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการ
บรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวด้านจ านวนชิ้นที่รบัประทานผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียวต่อครัง้
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 

 

ค าส าคญั: ความสมัพนัธ ์พฤตกิรรมในการบรโิภค เบอรเ์กอรข์า้วเหนียว  

 

ABSTRACT 
 

 The objective of this research is to study the consumer behaviour in buying sticky rice 
burger products at 24-hour convenience stores by categorizing personal characteristics and studying 
the relationship between the marketing mix factors for sticky rice burger products and consumer 
behaviour.  The sample in this research was 400 customers, both male and female, who visited 24-
hour convenience stores in Bangkok branches only.  Questionnaires were used as an instrument for 
data collection.  Statistics used for data analysis were percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, analysis, t-test, one-way analysis of variance, correlation analysis using Pearson product 
moment correlation coefficient, which was considered statistical significance at 0.05 levels. 
 The findings of this research indicated as follows : 
 1.  The consumers in Bangkok were mostly females, aged between 20-29 years old, who 
were single, private company employees, had an average monthly income ranging from Baht 
10,001-20,000, and graduated with a bachelor’s degree. 
 2.  The consumers in Bangkok held opinions that the marketing mix factors in terms of 
product, price, and place were important at much level, while the promotion was important at 
moderate level. 
 3.  The consumers in Bangkok consumed one sticky rice burger twice a week on average.  
The majority liked to have the sticky rice with spicy minced pork burger during the hours of 6.00-
10.00 a.m. and decided to buy the sticky rice burger by themselves because of the taste. 
 4.  The consumers in Bangkok of different gender, marital status, and occupation had 
different frequency in buying the sticky rice burger per week on average, which was statistical 
significance at 0.05 levels.    
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 5.  The consumers in Bangkok of different gender, marital status, occupation, and average 
monthly income consumed different numbers of the sticky rice burger per time, which was statistical 
significance at 0.05 levels. 
 6.  The marketing mix factors in terms of product, price, and promotion aspects correlated 
with the frequency of average consumption of sticky rice burger products per week, at low level in 
the same direction.       
 7.  The marketing mix factors in terms of promotion aspects correlated with the number of 
sticky rice burgers consumed per time at low level in the same direction.  
 
Keywords: Relating, Consumer Behavior, Sticky Rice Burger  
 
บทน า 
 ทีม่าของผลติภณัฑเ์บอร์เกอรข์า้วเหนียวทีว่างจ าหน่ายในรา้นสะดวกซื้อทีเ่ปิดตลอด  24 ชัว่โมง
นัน้ มาจากวถิชีวีติทีเ่ร่งรบีของผูบ้รโิภคในยุคปจัจุบนั และประกอบกบัคนไทยนิยมรบัประทานขา้ว เบอรเ์กอร์
ขา้วเหนียวจงึเป็นที่ตอบรบัของผูบ้รโิภคได้อย่างด ีอกีทัง้ในช่วงที่เริม่วางจ าหน่ายผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ขา้ว
เหนียวช่วงปี 2552 นัน้ เป็นช่วงทีเ่ศรษฐกจิไทยตกต ่า ก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคเริม่ลดลง เบอรเ์กอรข์า้วเหนียว          
ทีม่รีาคาจ าหน่ายเพยีง 22 บาท จงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งของผู้บรโิภค ผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียวเป็น
ผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรป์ระเภทใหม่ ทีไ่ดม้กีารดดัแปลงอาหารไทยใหเ้ขา้กบักลุ่มสนิคา้ประเภทเบอรเ์กอร ์โดย
การใช้ข้าวเหนียวมาดดัแปลง และขึ้นรูปให้เสมอืนเป็นขนมปงั สาเหตุที่ทางบริษัทได้เลือกใช้ขา้วเหนียว 
เน่ืองจากใหค้วามอิม่ทอ้งอกีทัง้ยงัสามารถช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูขา้วเหนียวไทย ส าหรบัไสเ้บอรเ์กอรจ์ะมี
ลกัษณะเป็นไสท้ี่มรีสชาติที่คนไทยคุ้นเคยในการรบัประทาน ได้แก่ รสเผ็ด รสเคม็ และรสหวาน ที่ส าคญั           
ไสด้งักล่าว จะตอ้งสามารถทานแลว้เขา้กบัขา้วเหนียว ไดด้ว้ย ดงันัน้จุดเริม่ต้นของเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวจงึมี
อยู่ทัง้หมด 2 รสชาต ิคอื เบอรเ์กอรข์า้วเหนียวลาบหม ูและเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวหมูย่าง จนรสชาตล่ิาสุด คอื 
เบอรเ์กอรข์า้วเหนียวไก่ทอดในปจัจุบนั 
 แต่ปจัจุบนัการแขง่ขนัในธุรกจิเบอรเ์กอรค่์อนขา้งสงู การปรบัปรุงผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียว
ใหม่ เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้บริษัทสามารถเพิ่มยอดขาย และสามารถแข่งขนัได้ ซึ่งการที่จะปรับปรุง
ผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียวใหม่ให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของผูซ้ื้อมากที่สุด 
โดยต้องใหค้วามส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นทัง้ในดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด และปจัจยัใดเป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้
ผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวในรา้นสะดวกซือ้ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง 
 จากที่ได้กล่าวมาทัง้หมดนี้  ทางผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาถึงเรื่อง “ปจัจัยที่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภณัฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งของ
ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร” ผลที่ได้จากการศกึษาวจิยัในครัง้นี้สามารถที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนเพื่อทีจ่ะสามารถก าหนดกลยุทธส์ว่นประสมทางการตลาด และจดักจิกรรมการส่งเสรมิการตลาด รวม
ไปถงึแนวทางในการสื่อสารการตลาดให้มคีวามเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภค  
ในกรุงเทพมหานคร จนสง่ผลใหเ้กดิการยอมรบัและตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวไดใ้นทีส่ดุ 
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ความมุ่งหมายของการศึกษาวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาถงึพฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอร์เกอรข์า้วเหนียวในรา้นสะดวกซือ้ทีเ่ปิด
ตลอด 24 ชัว่โมงโดยจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครซึง่ประกอบไปดว้ยเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระดบัการศกึษาสงูสดุ  

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผลติภณัฑเ์บอรเ์กอร์
ข้าวเหนียว กับพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวในร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด            
24 ชัว่โมง 

 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชพี รายไดเ้ฉลีย่          
ต่อเดอืน ระดบัการศกึษาสูงสุด ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นการจดัวาง
ผลติภณัฑเ์พื่อจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ขา้ว
เหนียวในรา้นสะดวกซือ้แห่งหนึ่งของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการศึกษาวิจยั 
 1.  ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการบริโภค
ผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวในรา้นสะดวกซือ้ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง แตกต่างกนั 

 2. ปจัจยัทางดา้นสว่นประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑ์
เบอรเ์กอรข์า้วเหนียวในรา้นสะดวกซือ้ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 จากแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัประชากรศาสตรข์อง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2551: 41) ไดก้ล่าวว่า 
การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้านประชากร ศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ครอบครวั 
จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์
เป็นลกัษณะที่ส าคญั ในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลกัษณะด้านจิตวิทยาและสงัคมวฒันธรรม           
จะช่วยอธบิายถึงความคดิและความรู้สกึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มูลด้านประชากรจะสามารถเข้าถึงและ          
มปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย คนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนั จะมลีกัษณะทางจติวทิยา
ต่างกนั 

 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ
(2551: 153) กล่าวว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด            
ซึง่นักการตลาดสามารถทีจ่ะควบคุมได ้และต้องน ามาใช้ร่วมกนั เพื่อทีจ่ะสามารถตอบสนองความพงึพอใจ
ใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ซึง่ประกอบไปดว้ย เครื่องมอืดงัต่อไปน้ี ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดั
จ าหน่าย (Place or Distribution) และการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
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 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมผู้บรโิภค ความหมายของผู้บรโิภค หมายถึง บุคคล
ต่างๆ ที่มคีวามสามารถในการซื้อ หรอืทุกคนที่มเีงนิ มคีวามเต็มใจที่จะซื้อสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ๆ (พบิูล               
ทปีะปาล. 2543) 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคท าการคน้หา ซือ้ ใช ้การประเมนิผล การใชส้อย
ผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร ซึง่คาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา รวมถงึสิง่ทีเ่ขาซือ้ เหตุผลในการซือ้ ความ
จ าเป็นในการซือ้ สถานทีใ่นการซือ้ความบ่อยในการซือ้ หรอืหมายถงึการศกึษาพฤตกิรรม การตดัสนิใจ และ
การกระท าของผู้บริโภคเกี่ยวกบัการซื้อและใช้สนิค้า นักการตลาดจ าเป็นที่จะต้องศึกษา และวิเคราะห์
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดว้ยเหตุผลหลายประการ กล่าวคอื (1) พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมผีลต่อกลยุทธก์ารตลาด
ของธุรกจิ และมีผลท าให้ธุรกจิประสบความส าเร็จ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถที่จะตอบสนองความ              
พงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้(2) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิทางการตลาดทีก่ล่าวว่า การท าใหล้กูคา้พงึพอใจ 

 การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บรโิภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หาหรอืวจิยั
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใช้ของผู้บรโิภค เพื่อให้ทราบถงึลกัษณะพฤตกิรรมการซื้อและการใชข้อง
ผูบ้รโิภค และเป็นค าตอบทีจ่ะช่วยใหน้ักการตลาดสามารถจดักลยุทธก์ารตลาด (Marketing Strategies) ทีจ่ะ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่ างเหมาะสม ซึ่งท าให้ลูกค้าเต็มใจซื้อ และมีความ
จงรกัภกัดทีีจ่ะซือ้ซ ้าในครัง้ต่อๆ ไป 

ค าถามทีใ่ชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบไปดว้ยWho? , 
What? , Why? , Who? , When? , Where? และ How? เพื่อคน้หาค าตอบ  7 ประการหรอื 7OS ซึง่ประกอบ
ไปดว้ย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ซึ่ง
สามารถอธบิายไดด้งันี้ (พบิลู ทปีะปาล. 2543) 

 

วิธีด าเนินการศึกษาวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทัง้ชายและหญงิทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้นสะดวก
ซื้อที่เปิดตลอด 24 ชัว่โมงเฉพาะสาขาที่อยู่ในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน เนื่องจากไม่ทราบจ านวน
ประชากร จงึท าให้ผูว้จิยัต้องท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ จากสตูรของ 
Taro Yamane (TARO YAMANE. 1973: 331) จะไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน จงึท าใหไ้ดข้นาดของกลุ่ม
ตวัอย่างทีม่คีวามเหมาะสมในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ อยู่ทีจ่ านวน 400 คน  

 ส าหรบัวธิกีารสุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างทัง้หมด 3 ขัน้ตอน 
ดงัต่อไปนี้ 

 ขัน้ตอนที ่1 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูว้จิยัจะท าการเจาะจงไป
ทีร่า้นสะดวกซือ้ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง ใน 5 เขต คอื เขตอโศก เขตปทุมวนั เขตลาดพรา้ว เขตบางรกั (ย่าน
สลีม) และเขตรชัดาภเิษก เน่ืองจากเป็นเขตทีม่ปีระชากรกลุ่มเป้าหมายหลกัของสนิคา้ประเภทอาหารสะดวก
ซือ้จ านวนมาก 

 ขัน้ตอนที ่2 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยทางผูว้จิยัจะท าการสุม่ตวัอย่าง
ทัง้ 5 เขต ออกมาเขตละ 80 คน จนครบทัง้ 5 เขต   

 ขัน้ตอนที่ 3 วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ในการสุ่มเลือก
ผู้บรโิภคทัง้ชายและหญิงที่เข้ามาใช้บรกิารที่ร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชัว่โมงออกมาเขตละ 80 คน         
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จนครบทัง้ 5 เขต โดยจะท าการสุม่ตวัอย่างจากประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารภายในรา้นสะดวกซือ้ทีเ่ปิดตลอด 
24 ชัว่โมง เท่านัน้ 

 

ผลการวิจยั 

 ส่วนท่ี 1 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้สถิติ 
เชงิพรรณนาซึง่ประกอบไปดว้ยค่าความถี ่และค่ารอ้ยละ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิที่มอีายุในช่วง 20 – 29 
ปีมสีถานภาพโสดเป็นพนักงานบรษิัทเอกชนมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาทและ          
จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี

 ส่วนท่ี 2 สรุปผลการวเิคราะหร์ะดบัความส าคญัของปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดของผลติภณัฑ์
เบอร์เกอร์ขา้วเหนียวในรา้นสะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชัว่โมงโดยใช้สถิติเชงิพรรณนา ซึ่งประกอบไปด้วย
ค่าเฉลีย่เลขคณิตและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 ด้านตวัผลิตภณัฑ ์

 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ว่ามี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากในทุกขอ้ ทัง้ในขอ้
รสชาติที่อร่อยของเบอร์เกอร์ข้าวเหนียว บรรจุภัณฑ์ของเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวที่มีความสะดวกในการ
รบัประทาน ความสดใหม่ของเบอรเ์กอรข์า้วเหนียว อยากลองเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวทีม่รีูปแบบใหม่ๆ ความ
เชื่อมัน่ในคุณภาพเบอร์เกอร์ขา้วเหนียวที่น ามาจ าหน่าย และในขอ้ความแปลกใหม่ของรสชาติเบอร์เกอร์         
ขา้วเหนียว  

 ด้านราคา 

 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ว่ามี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากในทุกขอ้ ทัง้ในขอ้มี
ระดับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของเบอร์เกอร์ข้าวเหนียว และในข้อมีระดับราคาที่เป็นมาตรฐาน           
ไม่เปลีย่นแปลงบ่อย  

 ด้านการจดัวางผลิตภณัฑเ์พื่อจ าหน่าย 

 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการจดัวาง
ผลติภณัฑเ์พื่อจ าหน่าย ว่ามคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มคีวามส าคญั 
อยู่ในระดบัมาก คอื มกีารจดัวางเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวอยู่ในระดบัสายตา สามารถมองเหน็ไดง้่าย ส่วนขอ้ทีม่ี
ความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง คอื มกีารจดัวางเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวใหแ้ตกต่างจากผลติภณัฑช์นิดอื่นๆ  

 ด้านการส่งเสริมการตลาด  

 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด ว่ามคีวามส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มคีวามส าคญัอยู่ใน
ระดับมาก คือ มีการโฆษณาและแนะน าเบอร์เกอร์ข้าวเหนียว ผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ส่วนข้อที่มี
ความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มกีารจดัรายการส่งเสรมิการขาย อาทเิช่น การลดราคา , การสะสม
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แต้มเพื่อแลกของรางวลั หรือการจดัรายการชิงโชค เป็นต้น และในข้อมีการแจกตัวอย่างของเบอร์เกอร์           
ขา้วเหนียวใหท้ดลองชมิ  

 ส่วนท่ี 3 สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมในการบรโิภคผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียวในร้าน
สะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชัว่โมง ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบ            
ไปดว้ย ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละค่าเฉลีย่เลขคณิตและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 ด้านความถ่ีในการรบัประทานเบอรเ์กอรข์้าวเหนียวโดยเฉล่ียต่อสปัดาห ์พบว่า ผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวต ่าสดุ 1 ครัง้ต่อสปัดาห ์และสงูสดุจ านวน 5 ครัง้ต่อสปัดาห์
โดยมคี่าเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 2 ครัง้ต่อสปัดาห ์

 ด้านท่านซ้ือผลิตภณัฑ์เบอรเ์กอรข์้าวเหนียวครัง้ละก่ีช้ิน พบว่า ต ่าสุดทีร่บัประทาน คอื 1  ชิน้ 
และสงูสดุทีร่บัประทานอยู่ทีจ่ านวน 4 ชิน้ โดยมคี่าเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 1 ชิน้ต่อครัง้ 

 ด้านรสชาติของผลิตภณัฑ์เบอรเ์กอรข์้าวเหนียวท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่นิยมรบัประทานเบอร์เกอร์ขา้วเหนียว ลาบหมู รองลงมารบัประทานเบอร์
เกอรข์า้วเหนียวหมยู่าง 

 ด้านช่วงเวลาท่ีมกัรบัประทานเบอรเ์กอรข์้าวเหนียวมากท่ีสุด พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภค 
ในกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่นิยมรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวในช่วง 6.00 – 10.00 น. มากทีสุ่ด
รองลงมาจะนิยมรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวในช่วง 16.01 – 19.00 น.  

 ด้านสาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้ท่านตดัสินใจซ้ือเบอรเ์กอรข์้าวเหนียว พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อเบอร์เกอร์ข้าวเหนียว เนื่ องจากมีรสชาติที่อร่อย 
รองลงมาตดัสนิใจซื้อเบอร์เกอร์ขา้วเหนียวเนื่องจากสามารถที่จะรบัประทานได้อย่างสะดวก ไม่เลอะเทอะ
ขณะทีร่บัประทาน 

 ด้านท่านได้รบัอิทธิพลจากใครมากท่ีสุดในการซ้ือเบอรเ์กอรข์้าวเหนียว พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยสว่นใหญ่ตดัสนิใจซือ้เบอรเ์กอรข์า้วเหนียว    ดว้ยตนเอง รองลงมาตดัสนิใจ
ซือ้เบอรเ์กอรข์า้วเหนียว เน่ืองจากไดร้บัค าแนะน าจากเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน  

 ด้านท่านตัดสินใจซ้ือเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเมื่อใด  พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่ตดัสนิใจซื้อเนื่องจากพบเหน็สื่อโฆษณาภายในร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด       
24 ชัว่โมงรองลงมาตดัสนิใจทีจ่ะซือ้ตัง้แต่ก่อนเขา้มาในรา้น 

 ด้านกรณีท่ีตดัสินใจซ้ือเน่ืองจากพบเห็นส่ือโฆษณาภายในร้าน ส่ือท่ีท่านเห็นนัน้อยู่ใน
บริเวณใด พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่พบเห็นสื่อโฆษณาบริเวณชัน้            
ทีจ่ดัเรยีงสนิคา้มากทีส่ดุ รองลงมาจะพบเหน็สือ่โฆษณาทีอ่ยู่บรเิวณหน้าประตูทางเขา้ออก  

 ส่วนท่ี 4 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานจ านวน 2 ขอ้ดงันี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั มีพฤตกิรรมในการ
บรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวในรา้นสะดวกซือ้ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง แตกต่างกนั ในสว่นนี้สามารถ
แบ่งออกเป็นสมมตฐิานย่อยตามขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคล ไดด้งันี้ 
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  สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการบรโิภค
ผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวในรา้นสะดวกซือ้ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง แตกต่างกนั 

  ดา้นความถี่ในการรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์พบว่า ผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวในรา้นสะดวก
ซือ้ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง แตกต่างกนัโดยผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศชาย มคีวามถี่ในการรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้ว
เหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์มากกว่าผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศหญงิ  

  ด้านจ านวนชิ้นที่ร ับประทานผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวต่อครัง้ พบว่า ผู้บริโภค                     
ในกรุงเทพมหานครที่มเีพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการบรโิภคผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียวในร้าน
สะดวกซือ้ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง แตกต่างกนัโดยผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศชาย มจี านวนชิน้ทีร่บัประทานผลติภณัฑ์
เบอรเ์กอรข์า้วเหนียวต่อครัง้ มากกว่าผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศหญงิ  

  สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการบรโิภค
ผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวในรา้นสะดวกซือ้ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง แตกต่างกนั 

  ดา้นความถี่ในการรบัประทานเบอรเ์กอร์ขา้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห์พบว่า ผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวดา้นความถี่  
ในการรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาหไ์ม่แตกต่างกนั  

  ด้านจ านวนชิ้นที่ร ับประทานผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวต่อครัง้ พบว่า ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวดา้นจ านวน
ชิน้ทีร่บัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวไม่แตกต่างกนั  

  สมมติฐานท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรม
ในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวในรา้นสะดวกซือ้ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมงแตกต่างกนั 

  ดา้นความถี่ในการรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์พบว่า ผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอร์เกอรข์า้วเหนียว
ในร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชัว่โมง แตกต่างกันโดยผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด มีความถี่ในการ
รบัประทานเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์ น้อยกว่าผู้บริโภคที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั/        
หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่  

  ด้านจ านวนชิ้นที่ร ับประทานผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวต่อครัง้ พบว่า ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวในรา้น
สะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชัว่โมง แตกต่างกนั โดยผู้บริโภคที่มสีถานภาพโสด มีจ านวนชิ้นที่รบัประทาน
ผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียวต่อครัง้ น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั/หย่าร้าง/หม้าย/
แยกกนัอยู่  

  สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการ
บรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวในรา้นสะดวกซือ้ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง แตกต่างกนั 

  ดา้นความถี่ในการรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์พบว่า ผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครทีป่ระกอบอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียว ดา้น
ความถี่ในการรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ ต่อสปัดาห์ แตกต่างกนัโดยผูบ้รโิภคที่รบัราชการ/
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รฐัวิสาหกิจ มีพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียว มากกว่าผู้บริโภคที่ เป็นนักเรียน/
นกัศกึษา และผูบ้รโิภคทีเ่ป็นพนกังานบรษิทัเอกชน 

  ด้านจ านวนชิ้นที่ร ับประทานผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวต่อครัง้ พบว่า ผู้บริโภค ใน
กรุงเทพมหานครทีป่ระกอบอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียว ดา้น
จ านวนชิ้นที่ร ับประทานผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวต่อครัง้แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่ รับราชการ/
รฐัวิสาหกิจ มีพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียว มากกว่าผู้บริโภคที่เป็นนักเรียน/
นกัศกึษา และผูบ้รโิภคทีเ่ป็นพนกังานบรษิทัเอกชน 

  สมมติฐานท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
ในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวในรา้นสะดวกซือ้ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมงแตกต่างกนั 

  ดา้นความถี่ในการรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์พบว่า ผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมในการบรโิภคผลติภัณฑ์เบอร์เกอร์ขา้ว
เหนียว ดา้นความถีใ่นการรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาหไ์ม่แตกต่างกนั  

  ด้านจ านวนชิ้นที่ร ับประทานผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวต่อครัง้ พบว่า ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมในการบรโิภคผลติภัณฑ์เบอร์เกอร์ขา้ว
เหนียวด้านจ านวนชิ้นที่รบัประทานผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียวต่อครัง้ แตกต่างกนั โดยผู้บริ โภคที่มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าเท่ากบั 10,000 บาท มพีฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียว
น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001– 40,000 บาท ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน      
10,001 – 20,000 บาท มพีฤติกรรมในการบรโิภคผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียว น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 30,001– 40,000 บาท ผู้บริโภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001– 40,000 บาท             
มพีฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียว มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 
40,000 บาท  

  สมมติฐานท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
ในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวในรา้นสะดวกซือ้ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมงแตกต่างกนั 

  ดา้นความถี่ในการรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์พบว่า ผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์           
ขา้วเหนียว ดา้นความถีใ่นการรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์ไม่แตกต่างกนั 

  ด้านจ านวนชิ้นที่ร ับประทานผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวต่ อครัง้ พบว่าผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์                
ขา้วเหนียว ดา้นจ านวนชิน้ทีร่บัประทานผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการบรโิภค
ผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียวในร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชัว่โมงโดยในส่วนของสมมติฐานขอ้ที่ 2
สามารถแบ่งออกเป็นสมมตฐิานย่อย ไดด้งันี้ 

  สมมติฐานท่ี 2.1 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการ
บรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวในรา้นสะดวกซือ้ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมงดา้นความถี่ในการรบัประทาน
เบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์
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  เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวดา้นความถี่ในการรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียว
โดยเฉลีย่ต่อสปัดาห์โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่าและในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืเมื่อผูบ้รโิภค 
ในกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญัเพิม่ขึน้กบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม จะท าใหพ้ฤตกิรรม
ในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวเพิม่ขึน้เลก็น้อยและสามารถอธบิายรายละเอยีดในแต่ละดา้นได้
ดงันี้ 

  ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียว ดา้นความถี่ในการรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียว
โดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า และในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัเพิม่ขึน้กบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์จะท าใหพ้ฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑ์
เบอรเ์กอรข์า้วเหนียว ดา้นความถีใ่นการรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาหเ์พิม่ขึน้เลก็น้อย 

  ด้านราคา พบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมใน
การบรโิภคผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียว ด้านความถี่ในการรบัประทานเบอร์เกอร์ขา้วเหนียวโดยเฉลี่ย            
ต่อสปัดาห์ โดยตัวแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า  และในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัเพิม่ขึน้กบัปจัจยัดา้นราคา จะท าใหพ้ฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอร์
เกอรข์า้วเหนียวดา้นความถีใ่นการรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาหเ์พิม่ขึน้เลก็น้อย 

  ด้านการจดัวางผลิตภณัฑเ์พื่อจ าหน่าย พบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดั
วางผลติภณัฑเ์พื่อจ าหน่าย ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียว
ดา้นความถีใ่นการรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์ 

  ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการบรโิภคผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียวด้านความถี่ในการ
รบัประทานเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์ โดยตัวแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่าและใน
ทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครให้ความส าคญัเพิม่ขึน้กบัปจัจยัด้านการส่งเสรมิ
การตลาดจะท าให้พฤติกรรมในการบริโภคผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวด้านความถี่ในการรบัประทาน  
เบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาหเ์พิม่ขึน้เลก็น้อย 

  สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม ในการ
บรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวในรา้นสะดวกซือ้ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง ดา้นจ านวนชิน้ทีร่บัประทาน
ผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวต่อครัง้  

  เมื่อพจิารณาในภาพรวม พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
ในการบรโิภคผลิตภณัฑเ์บอร์เกอร์ขา้วเหนียวด้านจ านวนชิ้นทีร่บัประทานผลติภณัฑ์เบอรเ์กอร์ขา้วเหนียว         
ต่อครัง้และสามารถอธบิายรายละเอยีดในแต่ละดา้นไดด้งันี้ 

  ด้านผลิตภณัฑ ์พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑ์เบอร์เกอรข์า้วเหนียว ด้านจ านวนชิน้ที่รบัประทานผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์
ขา้วเหนียวต่อครัง้ 
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  ด้านราคา พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม
ในการบริโภคผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวด้านจ านวนชิ้นที่รบัประทานผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียว         
ต่อครัง้ 

  ด้านการจดัวางผลิตภณัฑเ์พื่อจ าหน่าย พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นการจดั
วางผลติภณัฑเ์พื่อจ าหน่าย ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียว 
ดา้นจ านวนชิน้ทีร่บัประทานผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวต่อครัง้ 

  ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวด้านจ านวนชิ้นที่
รบัประทานผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวต่อครัง้ โดยตวัแปรทัง้สอง มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าและในทศิทาง
เดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญัเพิม่ขึน้กบัปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด
จะท าให้พฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวด้านจ านวนชิ้นที่รบัประทานผลิตภัณฑ์          
เบอรเ์กอรข์า้วเหนียวต่อครัง้เพิม่ขึน้เลก็น้อย 

 

การอภิปรายผล 
 ผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอร์เกอร์
ขา้วเหนียวในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ” มปีระเดน็ส าคญัที่สามารถน ามา
อภปิรายตามผลการทดสอบสมมตฐิานไดด้งันี้ 

 1. ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่เีพศต่างกนั มพีฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑ์เบอรเ์กอร์
ขา้วเหนียวในรา้นสะดวกซือ้ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมงแตกต่างกนั โดยผู้บรโิภคที่เป็นเพศชายมคีวามถี่ในการ
รบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห์ มากกว่าผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศหญงิ ซึง่น่าจะมสีาเหตุมา
จากลกัษณะนิสยัของเพศชายโดยส่วนใหญ่ทีม่กันิยมรบัประทานอาหารทีส่ามารถทานไดส้ะดวก และรวดเรว็ 
โดยไม่ได้ค านึงเกี่ยวกบัเรื่องสุขภาพมากนักเมื่อเทียบกบัเพศหญิง ความถี่ในการรบัประทานเบอร์เกอร์            
ข้าวเหนียวโดยเฉลี่ย ต่อสัปดาห์ของเพศหญิงจึงน้อยกว่า ผลการศึกษาที่ได้ สอดคล้องกับแนวคิดด้าน
ประชากรศาสตรข์องศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2551) กล่าวว่า “เพศหญงิและเพศชาย มคีวามแตกต่างกนัอย่างมาก
ในเรื่องความคดิ ค่านิยม และทศันคต ิทัง้นี้เพราะวฒันธรรมและสงัคม ก าหนดบทบาท และกจิกรรมของคน
สองเพศเอาไวแ้ตกต่างกนั” 

 2. ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่เีพศต่างกัน มพีฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑ์เบอรเ์กอร์
ขา้วเหนียวในร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชัว่โมงแตกต่างกนั โดยผู้บริโภคที่เป็นเพศชายมีจ านวนชิ้นที่
รบัประทานผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวต่อครัง้ มากกว่าผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศหญงิ ซึง่น่าจะมสีาเหตุมาจาก
ลกัษณะนิสยัของเพศชายโดยส่วนใหญ่ ที่ใช้พลงังานในการท ากจิกรรมรวมถึงการเล่นกฬีาประเภทต่างๆ            
ในแต่ละวนัทีม่ากกว่าเพศหญงิ จงึส่งผลท าให้การรบัประทานผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียวในแต่ละครัง้ 
เพศชายจงึมจี านวนชิ้นในการรบัประทานทีม่ากกว่าเพศหญงิซึง่ผลการศกึษาทีไ่ดส้อดคลอ้งกบัแนวคดิดา้น
ประชากรศาสตรข์องศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2551) ซึง่กล่าวว่า “เพศหญงิและเพศชาย มคีวามแตกต่างกนัอย่าง
มากในเรื่องความคดิ ค่านิยม และทศันคติ ทัง้นี้เพราะวฒันธรรมและสงัคม ก าหนดบทบาท และกจิกรรม
ของคนสองเพศเอาไวแ้ตกต่างกนั” 
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 3. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวในร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชัว่โมงแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มี
สถานภาพโสด มคีวามถี่ในการรบัประทานเบอรเ์กอร์ขา้วเหนียวโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์ น้อยกว่าผูบ้รโิภคที่มี
สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ ซึง่น่าจะมสีาเหตุมาจากการซือ้ผลติภณัฑเ์บอรเ์กอร์
ขา้วเหนียวของผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ในบางครัง้อาจเป็นความ
ต้องการของบุคคลอื่นๆ เช่น ลูกๆ หรือภรรยา อยากรบัประทานผลติภัณฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียว เป็นต้น
ความถี่ในการรบัประทานเบอร์เกอร์ขา้วเหนียวโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห ์จงึมากกว่าผู้บรโิภคที่มสีถานภาพโสด  
ซึง่การซือ้โดยสว่นใหญ่น่าจะเกดิจากความตอ้งการรบัประทานผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวของตนเอง 

 4.  ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวในร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชัว่โมงแตกต่างกันโดยผู้บริโภคที่มี
สถานภาพโสด มีจ านวนชิ้นที่ร ับประทานผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวต่อครัง้ น้อยกว่าผู้บริโภคที่มี
สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ซึ่งน่าจะมสีาเหตุมาจากการทีผู่บ้รโิภคทีม่สีถานภาพ
โสดโดยส่วนใหญ่ มกัซื้อผลิตภณัฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวเพื่อรบัประทานเองคนเดียว ดงันัน้จ านวนชิ้นที่
รบัประทานผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวต่อครัง้จงึต ่ากว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หย่ารา้ง/
หม้าย/แยกกนัอยู่ ที่ในการซื้อผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียวแต่ละครัง้ อาจมกีารซื้อฝากบุคคลอื่นๆ เช่น  
พ่ออาจมกีารซือ้ฝากลกูๆ หรอืภรรยา เป็นตน้ จ านวนชิน้ทีร่บัประทานผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวต่อครัง้
จงึสงูกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด 

 5. ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีป่ระกอบอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑ์
เบอรเ์กอรข์า้วเหนียว ดา้นความถี่ในการรบัประทานเบอร์เกอร์ขา้วเหนียวโดยเฉลี่ยต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนั 
โดยผู้บรโิภคที่รบัราชการ/รฐัวิสาหกจิ มพีฤติกรรมในการบรโิภคผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียวมากกว่า
ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ซึง่น่าจะมสีาเหตุมาจากการทีผู่บ้รโิภคทีเ่ป็นนกัเรยีน/นักศกึษามโีอกาสทีจ่ะ
ซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวแค่ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรยีน และภายหลงัเลิกเรียนในตอนเย็นเท่านัน้            
สว่นผูบ้รโิภคทีร่บัราชการ/รฐัวสิาหกจิ มโีอกาสทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวไดต้ลอดเวลา ประกอบ
กบัผูบ้รโิภคทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ยงัไม่ไดป้ระกอบอาชพีและมรีายไดเ้ป็นของตนเอง ก าลงัซือ้จงึน้อยกว่า
ผูบ้รโิภคทีร่บัราชการ/รฐัวสิาหกจิทีม่รีายไดป้ระจ าเป็นของตนเองซึ่งผลการศกึษาทีไ่ดส้อดคลอ้งกบัแนวคดิ
ดา้นประชากรศาสตรข์อง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2551) ซึง่กล่าวว่า “สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ ซึง่หมายถงึ 
อาชพี รายได้ และสถานภาพทางสงัคมของบุคคล มอีทิธพิลส าคญัต่อปฏกิริยิาของผู้รบัสารที่มต่ีอผู้ส่งสาร 
เพราะแต่ละคนมวีฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่แตกต่างกนั ปจัจยับางอย่างที่
เกี่ยวขอ้งกบัตัวผู้รบัสารแต่ละคน เช่น ปจัจยัทางจิตวิทยาและสงัคมที่จะมีอทิธพิลต่อการรบัข่าวสาร”และ
นอกจากนี้ผลการศกึษาทีไ่ดย้งัสอดคลอ้งกบัแนวคดิดา้นประชากรศาสตร ์ของ พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2549) 
ทีไ่ดก้ล่าวว่า “ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายถงึ อาชพี รายได ้เชือ้ชาต ิ
ตลอดจนภูมหิลงัของครอบครวั เป็นปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อทศันคติ และพฤติกรรมของบุคคล โดยมรีายงาน
หลายเรื่องที่ได้ท าการพิสูจน์แล้วว่า ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจนัน้มีอิทธพิลต่อทศันคติและพฤติกรรม           
ของคน” 

 6. ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีป่ระกอบอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑ์
เบอร์เกอร์ขา้วเหนียว ด้านจ านวนชิ้นที่รบัประทานผลติภณัฑเ์บอร์เกอร์ขา้วเหนียวต่อครัง้แตกต่างกนัโดย
ผูบ้รโิภคทีร่บัราชการ/รฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑ์เบอรเ์กอรข์า้วเหนียวมากกว่าผูบ้รโิภค
ที่เป็นนักเรยีน/นักศกึษา ซึ่งน่าจะมสีาเหตุมาจากการที่ผู้บรโิภคที่เป็นนักเรยีน/นักศกึษายงัไม่ได้ประกอบ
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อาชพีและมรีายไดเ้ป็นของตนเองจ านวนเงนิที่เอาไว้ใช้ในการซื้อสนิค้าต่างๆ อาจมอียู่อย่างจ ากดัส่วนใหญ่
การซื้อผลติภณัฑ์  เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวในแต่ละครัง้ จึงเป็นการซื้อเพื่อรบัประทานเองคนเดียว ดงันัน้
จ านวนชิน้ที่รบัประทานผลติภณัฑ์เบอรเ์กอรข์า้วเหนียวต่อครัง้ จงึต ่ากว่าผูบ้รโิภคที่รบัราชการ /รฐัวสิาหกจิ     
ทีม่รีายไดป้ระจ าเป็นของตนเองซึง่ผลการศกึษาทีไ่ดส้อดคลอ้งกบัแนวคดิดา้นประชากรศาสตร ์ของ ศิรวิรรณ  
เสรรีตัน์ (2551) ซึ่งกล่าวว่า “สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ ซึง่หมายถึง อาชพี รายไดแ้ละสถานภาพทาง
สงัคมของบุคคลมีอิทธิพลส าคัญต่อปฏิกิริยาของผู้ร ับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมีวัฒนธรรม 
ประสบการณ์ ทศันคต ิค่านิยม และเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั ปจัจยับางอย่างที่เกี่ยวข้องกบัตัวผู้รบัสารแต่ละ
คน เช่น ปจัจยัทางจิตวิทยาและสงัคมที่จะมีอิทธิพลต่อการรบัข่าวสาร” และนอกจากนี้ผลการศึกษาที่ได้ 
ยงัสอดคล้องกบัแนวคิดด้านประชากรศาสตร ์ของ พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2549) ทีไ่ดก้ล่าวว่า “ฐานะทาง
สงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายถงึ อาชพี รายได ้เชือ้ชาติ ตลอดจนภูมหิลงัของ
ครอบครวั เป็นปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อทศันคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยมรีายงานหลายเรื่องที่ได้ท าการ
พสิจูน์แลว้ว่าฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจินัน้ มอีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของคน” 

 7. ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการบรโิภค
ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียว ด้านจ านวนชิ้นที่รบัประทานผลติภัณฑ์เบอร์เกอร์    ข้าวเหนียวต่อครัง้
แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001–40,000 บาท มพีฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑ์
เบอรเ์กอรข์า้วเหนียว ด้านจ านวนชิน้ที่รบัประทานผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียวต่อครัง้มากกว่ากลุ่มผู้มี
รายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ10,000 บาท ,10,001 – 20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท และ มากกว่า               
40,000 บาท ซึ่งน่าจะมสีาเหตุมาจากการที่ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าเท่ากบั 10,000 บาท 
,10,001 – 20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท มรีายไดป้ระจ าต่อเดอืนทีไ่ม่สงูมากนกั จ านวนเงนิทีเ่อาไว้
ใช้ในการซื้อสนิค้าต่างๆ ในแต่ละวนัอาจมีอยู่อย่างจ ากดั จึงเน้นไปที่การซื้ออาหารมื้อหลกัเพื่อให้อิม่ท้อง
มากกว่า แต่ส าหรบักลุ่มมรีายไดเ้ฉลีย่มากกว่า 40,000 บาท เป็นกลุ่มทีม่รีายไดต่้อเดอืนค่อนขา้งสงู จงึเน้นไป
ทีก่ารทานอาหารในรา้นอาหารทีม่บีรรยากาศหรหูรา อิม่ทอ้งพรอ้มอิม่อารมณ์ ซึง่ผลการศกึษาทีไ่ดส้อดคลอ้ง
กบัแนวคดิดา้นประชากรศาสตร ์ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2551) ซึง่กล่าวว่า “สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ 
ซึง่หมายถงึ อาชพี รายได ้และสถานภาพทางสงัคมของบุคคลมอีทิธพิลส าคญัต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสารทีม่ต่ีอ
ผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมีวัฒนธรรมประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่แตกต่างกนั ปจัจัย
บางอย่างที่เกี่ยวข้องกบัตัวผู้รบัสารแต่ละคน เช่น ปจัจยัทางจิตวิทยาและสงัคมที่จะมีอิทธิพลต่อการรับ
ข่าวสาร” และนอกจากนี้ผลการศึกษาที่ได้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ ของ พรทิพย ์             
วรกจิโภคาทร (2549) ทีไ่ดก้ล่าวว่า “ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายถงึ 
อาชพี รายได ้เชื้อชาต ิตลอดจนภูมหิลงัของครอบครวั เป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อทศันคติและพฤตกิรรมของ
บุคคล โดยมีรายงานหลายเรื่องที่ได้ท าการพิสูจน์แล้วว่า ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจนัน้ มีอิทธิพลต่อ
ทศันคตแิละพฤตกิรรมของคน” 

 8. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการบรโิภคผลติภณัฑ์
เบอรเ์กอรข์า้วเหนียวดา้นความถีใ่นการรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห์ โดยตวัแปรทัง้
สองมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าและในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืเมื่อผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญั
เพิม่ขึน้กบัปจัจยั สว่นประสมทางการตลาดในภาพรวม จะท าใหพ้ฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอร ์
ขา้วเหนียวเพิม่ขึ้นเลก็น้อย ซึ่งสาเหตุที่ท าให้ความถี่ในการรบัประทานเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวโดยเฉลี่ยต่อ
สปัดาหเ์พิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย น่าจะเกดิมาจากปจัจยัอื่นๆ อาทเิช่น สภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนัทีอ่าจส่งผลท า
ใหผู้บ้รโิภคโดยส่วนใหญ่ใชจ้่ายเงนิอย่างประหยดั จะซือ้แต่เฉพาะสนิค้าทีจ่ าเป็นเท่านัน้ ประกอบกบัในรา้น
สะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชัว่โมง มีสินค้าพร้อมรับประทานที่สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร ์              
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ขา้วเหนียววางจ าหน่ายอยู่เป็นจ านวนมาก พฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอร์เกอรข์า้วเหนียวด้านความถี่ 
ในการรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห์จงึอาจเพิม่ขึน้แค่เพยีงเล็กน้อยเท่านัน้ ซึ่งผล
การศึกษาที่ได้สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ  รุจ ิรา ถาวระ (2549) ที่ได้ท าการศกึษาเรื่อง “พฤติกรรม
ผูบ้รโิภคอาหารแบบบุฟเฟต์ของผูบ้รโิภค กรณีศกึษาภตัตาคารอาหารญี่ปุ่นชาบูช”ิ ทีพ่บว่าทศันคตเิกีย่วกบั
ส่วนประสมการตลาดภาพรวมในดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการบรโิภค ในดา้นความถีท่ีร่บัประทานในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 9. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการบรโิภค
ผลติภัณฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียว ด้านความถี่ในการรบัประทานเบอร์เกอร์ขา้วเหนียวโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห ์  
โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า และในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
ใหค้วามส าคญัเพิม่ขึน้กบัปจัจยัด้านผลติภณัฑ ์ซึง่เกดิจากการทีบ่รรจุภณัฑข์องเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวมสีสีนั
สวยงามสะดุดตาความหลากหลายและความ   แปลกใหม่ของรสชาตเิบอรเ์กอรข์า้วเหนียวทีม่ใีหเ้ลอืกจะส่งผล
ท าให้พฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียว ด้านความถี่ในการรบัประทานเบอร์เกอร์          
ข้าวเหนียวโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งสาเหตุที่ท าให้ความถี่ในการรับประทานเบอร์เกอร์             
ขา้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาหเ์พิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยนัน้ น่าจะเกดิมาจากปจัจยัอื่นๆอาทเิช่น สภาวะเศรษฐกจิ
ในปจัจุบนัที่อาจส่งผลท าให้ผู้บรโิภคโดยส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงนิอย่างประหยดัจะซื้อแต่เฉพาะสนิค้าที่จ าเป็น
เท่านัน้ประกอบกบัในร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชัว่โมงมีสนิค้าพร้อมรับประทานที่สามารถทดแทน
ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียววางจ าหน่ายอยู่เป็นจ านวนมาก  และนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร ์         
ขา้วเหนียวยงัน่าจะเหมาะกบัการรบัประทานในชัว่โมงที่เร่งรบีมากกว่าในช่วงเวลาปกติ พฤติกรรมในการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวด้านความถี่ในการรบัประทานเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวโดยเฉลี่ยต่อ
สปัดาห์ จึงอาจเพิ่มขึ้นแค่เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกบัแนวคิดด้านพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2551) ซึ่งกล่าวว่า “สิง่กระตุ้นดา้นผลติภณัฑ์ถือว่าเป็นสิง่กระตุ้นความ
ตอ้งการซือ้ของผูบ้รโิภคได”้ และนอกจากนี้ผลการศกึษาทีไ่ดย้งัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ รุจริา ถาวระ (2549) 
ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง “พฤตกิรรมผูบ้รโิภคอาหารแบบบุฟเฟตข์องผูบ้รโิภค กรณีศกึษาภตัตาคารอาหารญี่ปุ่น
ชาบูช”ิ ที่พบว่า ทศันคติเกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาดในด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ
บรโิภคในดา้นความถีท่ีร่บัประทานในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 10. ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมในการบริโภค
ผลติภัณฑ์เบอร์เกอร์ขา้วเหนียว ด้านความถี่ในการรบัประทานเบอร์เกอร์ขา้วเหนียวโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์   
โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า และในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
ให้ความส าคญัเพิม่ขึ้นกบัปจัจยัด้านราคาซึ่งเกดิจากการที่ระดบัราคาของผลิตภณัฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียว             
มคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพ และไม่เปลีย่นแปลงบ่อยจะส่งผลท าให้พฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอร์
เกอร์ข้าวเหนียว ด้านความถี่ในการรบัประทานเบอร์เกอร์ขา้วเหนียวโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์เพิม่ขึน้เลก็น้อย            
ซึง่สาเหตุทีท่ าใหค้วามถีใ่นการรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียว โดยเฉลีย่ต่อสปัดาห์เพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยนัน้ 
น่าจะเกดิมาจากปจัจยัอื่นๆ อาทเิช่นระดบัราคาของผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวต่อชิน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัราคา
อาหารทีร่บัประทานใน 1 มือ้ ผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียว จงึน่าจะเหมาะส าหรบัการรบัประทานในชัว่โมง
ทีเ่ร่งรบีมากกว่าในช่วงเวลาปกต ิพฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวดา้นความถี่ในการ
รบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ ต่อสปัดาห ์จงึอาจเพิม่ขึน้แค่เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ซึง่ผลการศกึษา
ทีไ่ดส้อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของรุจริา ถาวระ (2549) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง “พฤตกิรรมผูบ้รโิภคอาหารแบบ
บุฟเฟตข์องผูบ้รโิภค กรณีศกึษาภตัตาคารอาหารญีปุ่น่ชาบชู”ิ ทีพ่บว่า ทศันคตเิกีย่วกบัสว่นประสมการตลาด
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ในดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคในดา้นความถี่ทีร่บัประทานในระดบัต ่ามากและเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั 

 11. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมใน
การบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวดา้นความถี่ในการรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อ
สปัดาห์ โดยตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ระดับต ่ าและในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อ ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญัเพิม่ขึน้กบัปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาดซึง่เกดิจากการทีม่กีารโฆษณาและ
แนะน าเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ การแจกตวัอย่างของเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวใหท้ดลอง
ชมิรวมไปถงึมกีารจดัรายการส่งเสรมิการขาย อาทเิช่นการลดราคา, การสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวลั หรอื
การจดัรายการ ชงิโชค จะสง่ผลท าใหพ้ฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวดา้นความถี่ใน
การรบัประทานเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวโดยเฉลี่ยต่อสปัดาห์เพิ่มขึ้นเลก็น้อยซึ่งสาเหตุที่ท าให้ความถี่ในการ
รบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียว โดยเฉลีย่ต่อสปัดาห์เพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยนัน้ น่าจะเกดิมาจากปจัจยัอื่นๆ 
อาทเิช่นผลติภณัฑ์เบอรเ์กอรข์า้วเหนียวเป็นอาหารทีส่ามารถรบัประทานได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ ดงันัน้
ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ จึงนิยมรับประทานผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวในชัว่โมงที่เร่งรีบมากกว่าใน
ช่วงเวลาปกติ พฤติกรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอร์เกอร์ขา้วเหนียวดา้นความถี่ในการรบัประทานเบอร์
เกอรข์า้วเหนียวโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์จงึอาจเพิม่ขึน้แค่เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ ซึง่ผลการศกึษาทีไ่ดส้อดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ รุจริา ถาวระ (2549) ที่ได้ท าการศกึษาเรื่อง “พฤติกรรมผู้บรโิภคอาหารแบบบุฟเฟต์ของ
ผูบ้รโิภค กรณีศกึษาภตัตาคารอาหารญีปุ่น่ชาบชู”ิ ทีพ่บว่า ทศันคตเิกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดในดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคในด้านความถี่ทีร่บัประทานในระดบัต ่ามากและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 12. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมใน
การบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวด้านจ านวนชิน้ทีร่บัประทานผลิตภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวต่อ
ครัง้ โดยตัวแปรทัง้สอง มีความสัมพันธ์ระดับต ่ า และในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อ ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัเพิม่ขึน้กบัปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดซึง่เกดิจากการที่มกีารโฆษณา
และแนะน าเบอรเ์กอร์ขา้วเหนียวผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ การแจกตวัอย่างของเบอร์เกอร์ขา้วเหนียวให้
ทดลองชมิ รวมไปถึงมกีารจดัรายการส่งเสรมิการขาย อาทเิช่น การลดราคา , การสะสมแต้มเพื่อแลกของ
รางวลั หรอืการจดัรายการชงิโชค  จะสง่ผลท าใหพ้ฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวดา้น
จ านวนชิน้ทีร่บัประทานผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวต่อครัง้เพิม่ขึน้เลก็น้อยซึง่สาเหตุทีท่ าให้จ านวนชิน้ที่
รบัประทานผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวต่อครัง้เพิม่ขึน้ผูว้จิยัมองว่าน่าจะเกดิจากการจดัรายการส่งเสรมิ
การขาย อาทเิช่น เมื่อซือ้สนิคา้ในรา้นสะดวกซือ้ทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมงครบ 40 บาท จะสามารถซือ้ผลติภณัฑ์
เบอร์เกอร์ข้าวเหนียว 2 ชิ้น ในราคาที่ถูกกว่าปกติ เป็นต้น ส่วนสาเหตุที่ท าให้จ านวนชิ้นที่รบัประทาน
ผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวต่อครัง้เพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยนัน้ ผูว้จิยัมองว่าน่าจะเกดิจากการทีผู่บ้รโิภคทีซ่ือ้
ไปเพื่อรบัประทานเองคนเดยีว โดยส่วนใหญ่คงไม่สามารถทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์า้วเหนียวไดเ้พิม่ขึน้
จากจ านวนที่เคยซื้อประจ า จึงส่งผลท าให้จ านวนชิ้นที่รบัประทานผลติภณัฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวต่อครัง้
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับแนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริ โภคของ                 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2551) ซึง่กล่าวว่า “สิง่กระตุน้ดา้นการส่งเสรมิการตลาดถอืว่าเป็นสิง่กระตุ้นความต้องการ
ซือ้ของผูบ้รโิภคได”้ 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 จากการศกึษาวจิยัเรื่อง “ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอร์
ขา้วเหนียวในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ” มขีอ้เสนอแนะทีไ่ด้จากการศกึษา           
วจิยัดงันี้ 
 1. ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชัว่โมงควรจะให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น          
เพศชาย มสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มอีาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 - 
40,000 บาท เพื่อใหก้ารวางกลยุทธท์างการตลาดเป็นไปอย่างเหมาะสม ตรงกบักลุ่มเป้าหมายมากทีสุ่ด เช่น 
การจัดรายการชิงโชคของรางวัลที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ เช่น รางวัลเที่ยวทัง้ครอบครัว หรือชิงโชค
โทรศพัท์มือถือ รถยนต์ เป็นต้น รวมไปถึงการลงโฆษณาในนิตยสาร หรือสื่อสิง่พิมพ์ เช่น หนังสอืพิมพ ์
หนังสอืพมิพ์กฬีา นิตยสารเกี่ยวกบัครอบครวั เป็นต้น นอกจากนี้อาจจะมกีารแจกตวัอย่างของเบอร์เกอร์            
ขา้วเหนียวใหท้ดลองชมิตามหน่วยงานราชการ หรอือาคารส านกังาน เป็นตน้ 
 2. ผู้บรหิารร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชัว่โมงควรให้ความส าคญักบัปจัจยัด้านส่วนประสม 
ทางการตลาด ดงันี้ 
  -  ดา้นผลติภณัฑ์ ควรจะให้ความส าคญั และเน้นไปที่การปรบัปรุงรสชาติของสนิค้าใหอ้ร่อย 
และรูส้กึสดใหม่ยิง่ขึน้ เพราะเป็นหว้ขอ้ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัมากที่สดุ โดยเฉพาะการปรบัปรุงรสชาต ิและ
ความสดใหม่ของเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวลาบหมูเพราะเป็นรสชาตทิีผู่้บรโิภคทานมากทีสุ่ด รวมไปถึงการเพิม่
ความหลากหลายและความแปลกใหม่ของรสชาติเบอร์เกอรข์า้วเหนียวที่มใีห้เลอืก นอกจากนี้ควรปรบัปรุง
บรรจุภณัฑข์องเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวให้มคีวามสะดวกในการรบัประทานมากขึน้ เช่น การใชถุ้งบรรจุภณัฑ์            
ทีท่ าใหผู้บ้รโิภครูส้กึรอ้นมอืน้อยลงเมื่อรบัประทานเบอรเ์กอรข์า้วเหนียว เนื่องจากเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวหลงั
อุ่นร้อนแล้วมกัจะมคีวามร้อนสูงเนื่องจากขา้วเหนียวมลีกัษณะอมความร้อน พร้อมทัง้ปรบัปรุ งบรรจุภณัฑ ์          
ใหม้สีสีนัสวยงามสะดุดตา โดดเด่นจากสนิคา้อื่นๆ  
  -  ดา้นราคา ควรรกัษาระดบัราคาปจัจุบนัไวไ้ม่ใหส้งูขึน้ เพื่อเพิม่ความถี่ในการซือ้มากขึน้และ
สามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ได ้และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิถดถอย 
  -   ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ควรจะเน้นไปทีก่ารโฆษณาและแนะน าเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวผ่าน
ทางสื่อประเภทต่างๆเช่นสื่อทางโทรทศัน์ วทิยุ เวปไซต์ และเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ รวมไปถึงการแจก
ตวัอย่างของเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวใหท้ดลองชมิเพื่อสรา้งการรบัรูใ้หแ้ก่ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร และการ
จดัรายการสง่เสรมิการขาย อาทเิช่น การลดราคา, การสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวลั การแจกของ Premium 
หรอืการจดัรายการชงิโชคของรางวลัทีต่รงกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระตุน้การตดัสนิใจซือ้เบอรเ์กอรข์า้วเหนียว
ของผูบ้รโิภค และในเรื่องของการเพิม่จ านวนชิน้ทีร่บัประทานผลติภณัฑเ์บอรเ์กอรข์้าวเหนียวต่อครัง้ ผูบ้รหิาร
ควรจะเน้นไปที่การจดัรายการส่งเสริมการขาย เช่น การซื้อเบอร์เกอร์ข้าวเหนียว 2 ชิ้นในราคาพิเศษ            
หรอืการซือ้ 2 ชิน้แลว้ไดข้อง Premium ของแถมทีม่รีปูแบบเฉพาะหาซือ้ทีไ่หนไม่ได ้เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรทีจ่ะมกีารศกึษาถงึปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการบรโิภคผลติภณัฑเ์บอรเ์กอร์
ขา้วเหนียวในรา้นสะดวกซือ้ แต่ขยายขอบเขตของการศกึษาไปยงักลุ่มอื่นๆทีน่่าสนใจ นอกกรุงเทพมหานคร 
อาทเิช่น จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัชลบุร ีหรอืจงัหวดันครราชสมีา เป็นต้น เพื่อเปรยีบเทยีบถงึความแตกต่าง
ของปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียว             
ว่ามคีวามแตกต่างหรอืคลา้ยคลงึกนัอย่างไรบา้ง  
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 2. ควรทีจ่ะมกีารศกึษาถงึความพงึพอใจของเบอรเ์กอรข์า้วเหนียวเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเบอรเ์กอร์
แป้งขนมปงัของกลุ่มผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อคน้หาความต้องการของผูบ้รโิภคเมื่อเปรยีบเทยีบกนั 
ท าใหส้ามารถออกสนิคา้ใหม่ทีต่รงใจผูบ้รโิภคต่อไปในอนาคต 
 3. ควรทีจ่ะมกีารศกึษาถงึระดบัความพงึพอใจของกลุ่มผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครภายหลงัจาก
ทีไ่ด้ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์เบอร์เกอรข์า้วเหนียวไปแล้ว ในดา้นต่างๆ ว่ามคีวามพงึพอใจภายหลงัจากที่ได้
ตดัสนิใจซื้อไปแล้วอยู่ในระดบัใด เพื่อทางร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชัว่โมงจะสามารถน าไปใช้ในการ
วางแผนเพื่อที่จะสามารถสร้างความพงึพอใจสูงสุดให้กบัผู้บรโิภคผลติภณัฑ์เบอรเ์กอรข์า้วเหนียวไดต่้อ ไป       
ในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา               
รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกิุตตา ทีใ่หค้ าแนะน าช่วยเหลอืตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์
อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ 
กุลสิร ์และอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื
ของแบบสอบถาม และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่อง
อนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวจิยัชิน้น้ี  

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะสงัคมศาสตร์มหาวิทยาลยั             
ศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่านทีป่ระสทิธป์ระสาทวชิาความรู ้ใหค้วามช่วยเหลอืตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั  

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน 
ตลอดจนผูม้สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี  

 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ได้เลี้ยงดูและอบรมสัง่สอนผู้วิจยัให้เป็นคนดี ขยนั อดทน 
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และมอบโอกาสการศึกษาเป็นวิชาความรู้ติดตัว เพื่อทดแทนคุณต่อสังคม และ
ประเทศชาต ิ

  

เอกสารอ้างอิง 
กลัยา  วานิชยบ์ญัชา. (2549). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะหข์้อมูล. กรุงเทพฯ:  
        ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์แห่งมหาวทิยาลยั. 
------------. (2549). หลกัสถิติ. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ขอ้มลูจากส านกัการตลาด. (2556). บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน). 
ชศูร ีวงศร์ตันะ. (2544). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจยั. พมิพค์รัง้ที ่8. กรุงเทพฯ:  เทพเนรมติการพมิพ.์ 
ธานินทร ์ศลิป์จารุ. (2551). การวิจยัและวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พมิพค์รัง้ที ่9. 
        กรุงเทพฯ: บสิซเินสอารแ์อนดด์.ี 
นลนิี เสาวภาคย.์ (2539). อิทธิพลของการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
        การบริโภคอาหารจานด่วน [Fast food] ประเภทแฮมเบอรเ์กอรข์องเยาวชน 
        ในเขตกรงุเทพมหานคร. วทิยานิพนธ ์นศ.ม. กรุงเทพฯ: ศนูยส์นเทศและหอสมุด. 
        มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย.์ 
 



18 
 

ปิยวรรณ พ่วงกลดั. (2554). ปัญหาของธรุกิจผลิตจ าหน่ายอาหาร – กรณีศึกษา ผลิตภณัฑ ์
        เบอรเ์กอรแ์บบ Chilled แบรนดC์PF. การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ:  
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย.  
พรทพิย ์วรกจิโภคาทร.  (2529). การเลือกส่ือเพือ่การประชาสมัพนัธ์. กรุงเทพฯ:  
        โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
พบิลู ทปีะปาล. (2545). การบริหารการตลาดยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ: 
        รุ่งเรอืงสาสน์การพมิพ.์  
มลัลกิา บุนนาค. (2537). สถิติเพื่อการตดัสินใจ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
รุจริา ถาวระ. (2549). พฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภค : กรณีศึกษา  
        ภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ นชาบูชิ. สารนิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
        มหาลยัศรนีครนิวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ศริวิรรณ  เสรรีตัน์; และคณะ. (2551). การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ:  
        Diamond in business world. 
อทิธพิล สชูยัยะ. (2549). ทศันคติและประโยชน์ท่ีได้รบัของพนักงาน 
        บริษทัซบัมิทโอโต้ซีท อินดสัตรีจ ากดั. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
        มหาลยัศรนีครนิวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
อุไรวรรณ แยม้นิยม. (2546). การจดัการการตลาด : Marketing Management. กรุงเทพฯ:  
        เพยีรส์นั เอด็ดเูคชัน่ อนิโดไชน่า.   
อญัชล ีพงษ์ตนักุล. (2549). พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่ออาหารประเภทฟาสตฟ์ู๊ ด 
        ในเขตกรงุเทพมหานคร: ศึกษากรณีเปรียบเทียบธรุกิจเบอรเ์กอรข์องแมคโดนัลดแ์ละ 
        เบเกอรคิ์งสใ์นย่านสีลม. สารนิพนธ ์บธ.ม.(การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
Boone and Kurtz. (1995). Contemporary Business. 14th Edition. John Wiley; & Sons. 
Philip, Kotler. (2000). Marketing management  Asiaedition. London:  
        Pearson Education Indochina. 
Taro, Yamane. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. Third edition. New York:  
        Harper and Row Publication. 

 
 
 
 
         


